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Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
Πόλη: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 13561
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@agankam.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132023625
Φαξ:  +30 2132023626
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr

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

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Αριθμός αναφοράς: 31/2019

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45214210 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το έργο αφορά σε εκτέλεση οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και εργασιών πρασίνου για την 
ανέγερση ισόγειου κτιρίου στο οποίο θα στεγαστεί το 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Καματερού, συνολικού εμβαδού 388 
m2 περίπου και εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου σε οικόπεδο εμβαδού 881 m2 περίπου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 798 387.10 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

mailto:meletes@agankam.gov.gr
www.eprocurement.gov.gr
www.eprocurement.gov.gr
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εκτέλεση οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και εργασιών πρασίνου για την ανέγερση ισόγειου 
κτιρίου στο οποίο θα στεγαστεί το 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Καματερού, συνολικού εμβαδού 388 m2 περίπου και 
εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου σε οικόπεδο εμβαδού 881 m2 περίπου.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 798 387.10 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 11
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, πριν από τη λήξη της, με 
αντίστοιχηπαράτασητηςεγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμεναστο άρθρο 72 παρ. 1 α του 
ν.4412/2016.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα 
μεταοριζόμενα στα άρθρα 132 και 147 του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016)

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

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

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” (ΑΔΑ Ω1ΝΛ46ΜΤΛ6-ΒΕΑ) και χρηματοδοτείται 
από πόρους του ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών.

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

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

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

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

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες, κατά τους όρους 
τηςπαρ.1α) του άρθ.72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 
των15.967ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όροότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο72παρ.1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης,εκτόςΦΠΑ,και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείςτουπεριβαλλοντικού,κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο τηςΈνωσης,το εθνικό δίκαιο,συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικούκαιεργατικού δίκαιο, οιοποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

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

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

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/04/2021
Τοπική ώρα: 14:10

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

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

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

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/04/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr

www.promitheus.gov.gr
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Oι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας, απαιτείται να 
συμμορφώνονται στα εξής: α)σύστημα διαχείρισης ποιότητας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 9001, 
β)σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 14001, και γ)σύστημα 
διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001 ή παλαιότερης έκδοσης σε ισχύ OHSAS 
18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008
ή ισοδυνάμωναυτών με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του Ν4412/16.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Άρθρα 360 έως 363 του Ν. 4412/16.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

mailto:aepp@aepp-procurement.gr


ΣΥΜΦΩΝΑ με τους ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

που εγκρίθηκαν με την υπα’αριθμ. 80/16-03-2021 απόφαση Ο.Ε.  (ΑΔΑ 9ΠΦ6Ω62-ΥΙΕ)

Αγ.Ανάργυροι, 17-03-2021

ο Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΑΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:   ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  31/2019

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 4932/17-03-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
για  την  ανάθεση  του  έργου:  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ  12ου  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  Δ.Κ.  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»,  με
προϋπολογισμό  798.387,10€ (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ,  απρόβλεπτα,  απολογιστικά  και
αναθεώρηση), πλέον Φ.Π.Α. 191.612,90€, δηλαδή συνολικά 990.000,00ΕΥΡΩ.

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: 5 Απριλίου 2021 (05/04/2021), ημέρα Δευτέρα
και ώρα 14:10.

4.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί:  α)ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.Ε.Π.,  που  δραστηριοποιούνται  σε  έργα  κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
(προϋπολογισμού  632.322,58€)  και  σε  έργα  κατηγορίας  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
(προϋπολογισμού 166.064,52€) και σε έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι
που  προσκομίζουν  τις  δηλώσεις  και  πιστοποιητικά  που  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

5.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  από  τους  συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά
ευρώ (15.967,00€).

6.  Χρηματοδότηση  του  έργου  γίνεται  από  το  Πρόγραμμα  “ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ”  (ΑΔΑ
Ω1ΝΛ46ΜΤΛ6-ΒΕΑ) (Κ.Α. 60.7311.0004 του Π/Υ του Δήμου). 

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

Αγιοι Ανάργυροι, 17 Μαρτίου 2021
ο Αντιδήμαρχος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας
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3 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

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

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόόχόυ  κατασκευήό ς τόυ εόργόυ:

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12όυ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Εκτιμώμενης αξίας  798.387,10 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

πόυ θα διεξαχθειό συό μφωνα με: 
α) τις διαταό ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς όό ρόυς τής παρόυό σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Οδόό ς : Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 
Ταχ.Κωδ. : 13561
Τήλ. : 2132023618, 625, 681
Telefax : 2132023626
E-mail : meletes@agankam.gov.gr
Πλήρόφόριόες: : ............................................

1.2 Εργόδόό τής ήό  Κυό ριός τόυ Έργόυ:  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.3 Φόρεόας κατασκευήό ς τόυ εόργόυ:  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.4 Πρόιϋσταμεόνή Αρχήό  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ συό μφωνα με τις

διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 72 παρ. 2 τόυ Ν3852/2010 
1.5 Διευθυό νόυσα ήό  Επιβλεόπόυσα Υπήρεσιόα : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.
1.6 Αρμόό διό Τεχνικόό  Συμβόυό λιό :…………………………

Εφόό σόν  όι  ανωτεόρω  υπήρεσιόες  μεταστεγασθόυό ν  καταό  τή  διαό ρκεια  τής  διαδικασιόας  συό ναψής  ήό
εκτεόλεσής τόυ εόργόυ, υπόχρεόυό νται να δήλωό σόυν αό μεσα τα νεόα τόυς στόιχειόα στόυς πρόσφεόρόντες ήό
στόν αναό δόχό.
Εφόό σόν  όι  ανωτεόρω  υπήρεσιόες  ήό /και  τα  απόφαινόό μενα  όό ργανα  τόυ  Φόρεόα  Κατασκευήό ς
καταργήθόυό ν,  συγχωνευτόυό ν  ήό  με  όπόιόνδήό πότε  τρόό πό  μεταβλήθόυό ν  καταό  τή  διαό ρκεια  τής
διαδικασιόας  συό ναψής  ήό  εκτεόλεσής  τόυ  εόργόυ,  υπόχρεόυό νται  να  δήλωό σόυν  αό μεσα,  στόυς
πρόσφεόρόντες4 ήό  στόν αναό δόχό τα στόιχειόα των υπήρεσιωό ν ήό  απόφαινόό μενων όργαό νων, τα όπόιόα
καταό  τόν  νόό μό  απότελόυό ν  καθόλικόό  διαό δόχό  των  εν  λόόγω  όργαό νων  πόυ  υπεισεόρχόνται  στα
δικαιωό ματα και υπόχρεωό σεις τόυς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1.  Τα εόγγραφα τής  συό μβασής καταό  τήν εόννόια  τής  περιπτ.  14  τής  παρ.  1  τόυ αό ρθρόυ  2 τόυ ν.
4412/2016, για τόν παρόό ντα ήλεκτρόνικόό  διαγωνισμόό , ειόναι τα ακόό λόυθα :
α) ή πρόκήό ρυξή συό μβασής όό πως δήμόσιευό θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ5,
β) ή παρόυό σα διακήό ρυξή,
γ) τό Τυπόπόιήμεόνό Έντυπό Υπευό θυνής Δήό λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ)6 
δ) τό  εόντυπό  όικόνόμικήό ς  πρόσφόραό ς,  όό πως  παραό γεται  απόό  τήν  ειδικήό  ήλεκτρόνικήό  φόό ρμα  τόυ
υπόσυστήό ματός,
ε) ό πρόυϋ πόλόγισμόό ς δήμόπραό τήσής, 
στ) τό τιμόλόόγιό δήμόπραό τήσής, 
ζ) ή ειδικήό  συγγραφήό  υπόχρεωό σεων,
ή) ή τεχνικήό  συγγραφήό  υπόχρεωό σεων 
θ) τό τευό χός συμπλήρωματικωό ν τεχνικωό ν πρόδιαγραφωό ν,
ι) τό υπόό δειγμα ….7

ια) τό τευό χός τεχνικήό ς περιγραφήό ς,
ιβ) ή τεχνικήό  μελεότή,
ιγ)  τυχόό ν  συμπλήρωματικεός  πλήρόφόριόες  και  διευκρινιόσεις  πόυ  θα  παρασχεθόυό ν  απόό  τήν
αναθεότόυσα αρχήό   επιό όό λων των ανωτεόρω
ιδ) ............................8

2.2 Πρόσφεόρεται  ελευό θερή,  πλήό ρής,  αό μεσή  και  δωρεαό ν  ήλεκτρόνικήό  πρόό σβασή  στα  εόγγραφα  τής
συό μβασής στόν  ειδικόό ,  δήμόό σια  πρόσβαό σιμό,  χωό ρό  “ήλεκτρόνικόιό  διαγωνισμόιό”  τής  πυό λής
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθωό ς και στήν ιστόσελιόδα τής αναθεότόυσας αρχήό ς (www.agan.gov.gr).
  9  10
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2.3 Εφόό σόν εόχόυν ζήτήθειό εγκαιόρως, ήό τόι εόως τήν Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 (30/03/2021) και ώρα
14:0011  ή αναθεότόυσα αρχήό  παρεόχει σε όό λόυς τόυς πρόσφεόρόντες πόυ συμμετεόχόυν στή διαδικασιόα
συό ναψής  συό μβασής  συμπλήρωματικεός  πλήρόφόριόες  σχετικαό  με  τα  εόγγραφα  τής  συό μβασής,  τό
αργόό τερό τήν 01/04/202112

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1.  Οι  πρόσφόρεός  υπόβαό λλόνται  απόό  τόυς  ενδιαφερόμεόνόυς  ήλεκτρόνικαό ,  μεόσω  τής
διαδικτυακήό ς  πυό λής  www      .      promitheus      .      gov      .      gr       τόυ  ΕΣΗΔΗΣ,  μεόχρι  τήν  καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα
και  ωό ρα  πόυ  όριόζεται  στό  αό ρθρό  18  τής  παρόυό σας  διακήό ρυξής,  σε  ήλεκτρόνικόό  φαό κελό  τόυ
υπόσυστήό ματός.

Για  τή συμμετόχήό  στήν παρόυό σα διαδικασιόα  όι  ενδιαφερόό μενόι  όικόνόμικόιό  φόρειός  απαιτειόται  να
διαθεότόυν  ψήφιακήό  υπόγραφήό ,  χόρήγόυό μενή  απόό  πιστόπόιήμεόνή  αρχήό  παρόχήό ς  ψήφιακήό ς
υπόγραφήό ς  και  να  εγγραφόυό ν  στό  ήλεκτρόνικόό  συό στήμα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακήό  πυό λή
www.promitheus.gov.gr) ακόλόυθωό ντας τή διαδικασιόα εγγραφήό ς τόυ αό ρθρόυ 5 παρ. 1.2 εόως 1.4 τής
Κόινήό ς Υπόυργικήό ς Απόό φασής με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η εόνωσή όικόνόμικωό ν φόρεόων υπόβαό λλει κόινήό  πρόσφόραό ,  ή όπόιόα υπόχρεωτικαό  υπόγραό φεται
ψήφιακαό ,  ειότε  απόό  όό λόυς  τόυς  όικόνόμικόυό ς  φόρειός  πόυ  απότελόυό ν  τήν  εόνωσή,  ειότε  απόό
εκπρόό σωπόό  τόυς,  νόμιόμως  εξόυσιόδότήμεόνό.  Στήν  πρόσφόραό ,  επιό  πόινήό  απόό ρριψής  τής
πρόσφόραό ς,  πρόσδιόριόζεται ή εόκτασή και τό ειόδός τής συμμετόχήό ς τόυ καό θε μεόλόυς τής εόνωσής,
συμπεριλαμβανόμεόνής  τής  κατανόμήό ς  αμόιβήό ς  μεταξυό  τόυς,   καθωό ς  και  ό
εκπρόό σωπός/συντόνιστήό ς αυτήό ς.

3.2 Στόν ήλεκτρόνικόό  φαό κελό πρόσφόραό ς περιεόχόνται:

(α) εόνας (υπό)φαό κελός με τήν εόνδειξή «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς».

(β) εόνας (υπό)φαό κελός με τήν εόνδειξή  «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό ».

3.3 Απόό  τόν πρόσφεόρόντα σήμαιόνόνται, με χρήό σή τόυ σχετικόυό  πεδιόόυ τόυ υπόσυστήό ματός, καταό  τήν
συό νταξή τής πρόσφόραό ς,  τα στόιχειόα  εκειόνα πόυ εόχόυν εμπιστευτικόό  χαρακτήό ρα,  συό μφωνα με τα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016. 
Στήν περιόπτωσή αυτήό , ό πρόσφεόρων υπόβαό λει στόν όικειόό  (υπό)φαό κελό σχετικήό  αιτιόλόό γήσή με τή
μόρφήό  ψήφιακαό  υπόγεγραμμεόνόυ αρχειόόυ pdf, αναφεόρόντας ρήταό  όό λες τις σχετικεός διαταό ξεις νόό μόυ ήό
διόικήτικεός  πραό ξεις  πόυ  επιβαό λλόυν  τήν  εμπιστευτικόό τήτα  τής  συγκεκριμεόνής  πλήρόφόριόας,  ως
συνήμμεόνό τής ήλεκτρόνικήό ς  τόυ πρόσφόραό ς.  Δεν χαρακτήριόζόνται ως εμπιστευτικεός πλήρόφόριόες
σχετικαό  με τις τιμεός μόναό δός, τις πρόσφερόό μενες πόσόό τήτες και τήν όικόνόμικήό  πρόσφόραό .  

3.4  Στήν  περιόπτωσή  τής  υπόβόλήό ς  στόιχειόων  με  χρήό σή  μόρφόό τυπόυ  φακεόλόυ  συμπιεσμεόνων
ήλεκτρόνικωό ν  αρχειόων  (π.χ.  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό  με  μόρφήό  ZIP),  εκειόνα  τα  όπόιόα  επιθυμειό  ό
πρόσφεόρων να χαρακτήριόσει ως εμπιστευτικαό , συό μφωνα με τα ανωτεόρω αναφερόό μενα, θα πρεόπει να
τα υπόβαό λλει  ως χωρισταό  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα  με  μόρφήό  Portable  Document  Format  (PDF)  ήό  ως
χωριστόό  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό  μόρφόό τυπόυ  φακεόλόυ  συμπιεσμεόνων ήλεκτρόνικωό ν  αρχειόων  πόυ  να
περιλαμβαό νει αυταό .

3.5  Ο  χρήό στής–όικόνόμικόό ς  φόρεόας  υπόβαό λλει  τόυς  ανωτεόρω  (υπό)φακεόλόυς  μεόσω  τόυ
υπόσυστήό ματός, όό πως περιγραό φεται κατωτεόρω:
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α)Τα  στόιχειόα  και  δικαιόλόγήτικαό  πόυ  περιλαμβαό νόνται  στόν  (υπό)φαό κελό  με  τήν  εόνδειξή
«Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς»  ειόναι τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 24.2 τής παρόυό σας και υπόβαό λλόνται
απόό  τόν όικόνόμικόό  φόρεόα  ήλεκτρόνικαό  σε  μόρφήό  αρχειόόυ  Portable Document Format (PDF)  και
εφόό σόν  εόχόυν  συνταχθειό/παραχθειό  απόό  τόν  ιόδιό,  φεόρόυν  εγκεκριμεόνή  πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό
υπόγραφήό  ήό  πρόήγμεόνή ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  με χρήό σή εγκεκριμεόνων πιστόπόιήτικωό ν συό μφωνα με
τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β)Εντόό ς  τριωό ν  (3)  εργασιόμων ήμερωό ν  απόό  τήν  ήλεκτρόνικήό  υπόβόλήό  των ως αό νω  στόιχειόων  και
δικαιόλόγήτικωό ν πρόσκόμιόζεται υπόχρεωτικαό  απόό  τόν όικόνόμικόό  φόρεόα στήν αναθεότόυσα αρχήό , σε
εόντυπή μόρφήό  και σε σφραγισμεόνό φαό κελό, ή πρωτόό τυπή εγγυήτικήό  επιστόλήό  συμμετόχήό ς 13.
Επισήμαιόνεται  όό τι  ή εν λόόγω υπόχρεόωσή δεν ισχυό ει  για τις  εγγυήό σεις  ήλεκτρόνικήό ς  εόκδόσής (π.χ.
εγγυήό σεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

γ)Οι  πρόσφεόρόντες συνταό σσόυν τήν όικόνόμικήό  τόυς πρόσφόραό  συμπλήρωό νόντας τήν αντιόστόιχή
ειδικήό  ήλεκτρόνικήό  φόό ρμα  τόυ  υπόσυστήό ματός  και  επισυναό πτόντας,  στόν  ήλεκτρόνικόό  χωό ρό
«Συνήμμεόνα Ηλεκτρόνικήό ς Πρόσφόραό ς» και στόν καταό  περιόπτωσή (υπό)φαό κελό, όό λα τα στόιχειόα τής
πρόσφόραό ς τόυς σε μόρφήό  αρχειόόυ Portable Document Format (PDF).

δ)Οι  πρόσφεόρόντες  δυό νανται  να  πρόβαιόνόυν,  μεόσω  των  λειτόυργιωό ν  τόυ  υπόσυστήό ματός,  σε
εκτυό πωσή  ελεόγχόυ  όμαλόό τήτας  των  επιμεόρόυς  πόσόστωό ν  εόκπτωσής  αναό  όμαό δα  εργασιωό ν,  στήν
περιόπτωσή εφαρμόγήό ς τής παρ. 2α τόυ αό ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.

ε)Στή  συνεόχεια,  όι  πρόσφεόρόντες  παραό γόυν  απόό  τό  υπόσυό στήμα  τα  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα
(«εκτυπωό σεις»  των Δικαιόλόγήτικωό ν Συμμετόχήό ς  και τής Οικόνόμικήό ς  Πρόσφόραό ς  τόυς σε μόρφήό
αρχειόόυ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχειόα αυταό  υπόγραό φόνται απόό  τόυς πρόσφεόρόντες
με εγκεκριμεόνή πρόήγμεόνή ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  ήό  πρόήγμεόνή ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  με χρήό σή
εγκεκριμεόνων πιστόπόιήτικωό ν συό μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυναό πτόνται στόυς αντιόστόιχόυς (υπό)φακεόλόυς τής πρόσφόραό ς.  Καταό  τή συστήμικήό
υπόβόλήό  τής  πρόσφόραό ς  τό  υπόσυό στήμα  πραγματόπόιειό  αυτόματόπόιήμεόνόυς  ελεόγχόυς
επιβεβαιόωσής  τής  ήλεκτρόνικήό ς  πρόσφόραό ς  σε  σχεόσή  με  τα  παραχθεόντα  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα
(Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς  και  Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό )  και  εφόό σόν  όι  εόλεγχόι  αυτόιό  απόβόυό ν
επιτυχειός ή πρόσφόραό  υπόβαό λλεται στό υπόσυό στήμα. Διαφόρετικαό , ή πρόσφόραό  δεν υπόβαό λλεται και
τό υπόσυό στήμα ενήμερωό νει  τόυς  πρόσφεόρόντες  με  σχετικόό  μήό νυμα σφαό λματός  στή διεπαφήό  τόυ
χρήό στή  των  πρόσφερόό ντων,  πρόκειμεόνόυ  όι  τελευταιόόι  να  πρόβόυό ν  στις  σχετικεός  ενεόργειες
διόό ρθωσής.

στ) Εφόό σόν τα δικαιόλόγήτικαό  συμμετόχήό ς και όι όικόνόμικόιό όό ρόι δεν εόχόυν απότυπωθειό στό συό νόλόό
τόυς στις ειδικεός ήλεκτρόνικεός φόό ρμες τόυ υπόσυστήό ματός, όι πρόσφεόρόντες επισυναό πτόυν ψήφιακαό
υπόγεγραμμεόνα τα σχετικαό  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα, συό μφωνα με τόυς όό ρόυς τής  παρόυό σας διακήό ρυξής.14

ζ)  Απόό  τό υπόσυό στήμα εκδιόδεται ήλεκτρόνικήό  απόό δειξή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς, ή όπόιόα απόστεόλλεται
στόν όικόνόμικόό  φόρεόα με μήό νυμα ήλεκτρόνικόυό  ταχυδρόμειόόυ.

Στις  ως αό νω  περιπτωό σεις  πόυ  με  τήν  πρόσφόραό  υπόβαό λλόνται  ιδιωτικαό  εόγγραφα,  αυταό  γιόνόνται
απόδεκταό  ειότε  καταό  τα πρόβλεπόό μενα στις  διαταό ξεις  τόυ ν.  4250/2014 (Α΄  94)  ειότε  και  σε  απλήό
φωτότυπιόα, εφόό σόν συνυπόβαό λλεται υπευό θυνή δήό λωσή, στήν όπόιόα βεβαιωό νεται ή ακριόβειαό  τόυς και
ή όπόιόα φεόρει υπόγραφήό  μεταό  τήν εόναρξή ισχυό ός τής διαδικασιόας συό ναψής τής συό μβασής (ήό τόι μεταό
τήν ήμερόμήνιόα δήμόσιόευσής τής πρόκήό ρυξής τής συό μβασής στό ΚΗΜΔΗΣ)15.

3.6  Απόό συρσή πρόσφόραό ς
Οι  πρόσφεόρόντες  δυό νανται  να  ζήτήό σόυν  τήν  απόό συρσή  υπόβλήθειόσας  πρόσφόραό ς,  πριν  τήν
καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν, με εόγγραφό αιότήμα τόυς πρός τήν αναθεότόυσα
αρχήό ,  σε  μόρφήό  ήλεκτρόνικόυό  αρχειόόυ  Portable Document Format (PDF)  πόυ  φεόρει  εγκεκριμεόνή
πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  ήό  πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  με  χρήό σή  εγκεκριμεόνων
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πιστόπόιήτικωό ν συό μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μεόσω
τής λειτόυργικόό τήτας «Επικόινωνιόα» τόυ υπόσυστήό ματός. Πιστόπόιήμεόνός χρήό στής τής αναθεότόυσας
αρχήό ς, μεταό  απόό  σχετικήό  απόό φασή τής αναθεότόυσας αρχήό ς, ή όπόιόα απόδεόχεται τό σχετικόό  αιότήμα
τόυ πρόσφεόρόντα, πρόβαιόνει στήν απόό ρριψή τής σχετικήό ς ήλεκτρόνικήό ς πρόσφόραό ς στό υπόσυό στήμα
πριν τήν καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς. Κατόό πιν, ό όικόνόμικόό ς φόρεόας δυό ναται
να  υπόβαό λει  εκ  νεόόυ  πρόσφόραό  μεόσω  τόυ  υπόσυστήό ματός  εόως  τήν  καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα
υπόβόλήό ς  των πρόσφόρωό ν.

3.7  Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  δεν  εόχόυν  τήν  υπόχρεόωσή  να  υπόγραό φόυν  τα
δικαιόλόγήτικαό  τής πρόσφόραό ς με χρήό σή πρόήγμεόνής ήλεκτρόνικήό ς υπόγραφήό ς, αλλαό  μπόρειό  να
τα αυθεντικόπόιόυό ν  με  όπόιόνδήό πότε  αό λλόν  πρόό σφόρό  τρόό πό,  εφόό σόν  στή  χωό ρα  πρόεόλευσήό ς
τόυς δεν ειόναι υπόχρεωτικήό  ή χρήό σή πρόήγμεόνής ψήφιακήό ς υπόγραφήό ς σε διαδικασιόες συό ναψής
δήμόσιόων συμβαό σεων. Στις περιπτωό σεις αυτεός ή πρόσφόραό  συνόδευό εται με υπευό θυνή δήό λωσή,
στήν  όπόιόα  δήλωό νεται  όό τι,  στή  χωό ρα  πρόεόλευσής  δεν  πρόβλεόπεται  ή  χρήό σή  πρόήγμεόνής
ψήφιακήό ς υπόγραφήό ς ήό  όό τι,  στή χωό ρα πρόεόλευσής δεν ειόναι υπόχρεωτικήό  ή χρήό σή πρόήγμεόνής
ψήφιακήό ς  υπόγραφήό ς  για  τή  συμμετόχήό  σε  διαδικασιόες  συό ναψής  δήμόσιόων  συμβαό σεων.  Η
υπευό θυνή δήό λωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφιόόυ φεόρει υπόγραφήό  εόως και δεόκα (10) ήμεόρες πριν
τήν καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν16.

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

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 
α)Μεταό  τήν  καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα  υπόβόλήό ς  πρόσφόρωό ν,  όό πως  όριόζεται  στό  αό ρθρό  18  τής
παρόυό σας,  και  πριν  τήν  ήλεκτρόνικήό  απόσφραό γισή,  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  κόινόπόιειό  στόυς
πρόσφεόρόντες τόν σχετικόό  καταό λόγό συμμετεχόό ντων, όό πως αυτόό ς παραό γεται απόό  τό υπόσυό στήμα. 

β)Στή συνεόχεια, τα μεόλή τής Επιτρόπήό ς Διαγωνισμόυό 17,  καταό  τήν ήμερόμήνιόα και ωό ρα πόυ όριόζεται
στό  αό ρθρό  18  τής  παρόυό σας,  πρόβαιόνόυν  σε  ήλεκτρόνικήό  απόσφραό γισή  τόυ  υπόφακεόλόυ
«Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς» και τόυ υπόφακεόλόυ “Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό ”. 

γ) Στόν ήλεκτρόνικόό  χωό ρό «Συνήμμεόνα Ηλεκτρόνικόυό  Διαγωνισμόυό », αναρταό ται απόό  τήν Επιτρόπήό
Διαγωνισμόυό  ό σχετικόό ς καταό λόγός μειόδόσιόας, πρόκειμεόνόυ να λαό βόυν γνωό σή όι πρόσφεόρόντες.

δ) Ακόλόυό θως, ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  πρόβαιόνει, καταό  σειραό  μειόδόσιόας, σε εόλεγχό τής όλόόγραφής
και αριθμήτικήό ς αναγραφήό ς των επιμεόρόυς πόσόστωό ν εόκπτωσής και τής όμαλήό ς μεταξυό  τόυς σχεόσής,
βαό σει τής παραγωγήό ς σχετικόυό  ψήφιακόυό  αρχειόόυ, μεόσα απόό  τό υπόσυό στήμα. 
Για τήν εφαρμόγήό  τόυ ελεόγχόυ όμαλόό τήτας, χρήσιμόπόιειόται απόό  τήν Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  ή μεόσή
εόκπτωσή πρόσφόραό ς (Εμ), συό μφωνα με τα όριζόό μενα στα αό ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016.

ε) Όλες όι όικόνόμικεός πρόσφόρεός, μεταό  τις τυχόό ν αναγκαιόες διόρθωό σεις, καταχωριόζόνται, καταό  τή
σειραό  μειόδόσιόας, στό πρακτικόό  τής επιτρόπήό ς, τό όπόιόό και υπόγραό φεται απόό  τα μεόλή τής.

στ) Στή συνεόχεια, ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , τήν ιόδια ήμεόρα, ελεόγχει τα δικαιόλόγήτικαό  συμμετόχήό ς
τόυ αό ρθρόυ 24.2 τής παρόυό σας καταό  τή σειραό  τής μειόδόσιόας, αρχιόζόντας απόό  τόν πρωό τό μειόδόό τή Αν
ή όλόκλήό ρωσή τόυ ελεόγχόυ αυτόυό  δεν ειόναι δυνατήό  τήν ιόδια μεόρα, λόόγω τόυ μεγαό λόυ αριθμόυό  των
πρόσφόρωό ν ελεόγχόνται τόυλαό χιστόν όι δεόκα (10) πρωό τες καταό  σειραό  μειόδόσιόας. Στήν περιόπτωσή
αυτήό  ή διαδικασιόα συνεχιόζεται τις επόό μενες εργαό σιμες ήμεόρες18. 

ζ) Η Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , πριν τήν όλόκλήό ρωσή τής συό νταξής τόυ πρακτικόυό  τής, επικόινωνειό  με
τόυς  εκδόό τες  πόυ  αναγραό φόνται  στις  υπόβλήθειόσες  εγγυήτικεός  επιστόλεός,  πρόκειμεόνόυ  να
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διαπιστωό σει τήν εγκυρόό τήταό  τόυς. Αν διαπιστωθειό  πλαστόό τήτα εγγυήτικήό ς επιστόλήό ς, ό υπόψήό φιός
απόκλειόεται  απόό  τόν διαγωνισμόό ,  υπόβαό λλεται  μήνυτήό ρια αναφόραό  στόν αρμόό διό εισαγγελεόα  και
κινειόται διαδικασιόα πειθαρχικήό ς διόωξής, συό μφωνα με τις διαταό ξεις των αό ρθρων 82 και επόό μενα τόυ ν.
3669/2008.

ή)  Η  περιγραφόό μενή  διαδικασιόα  καταχωρειόται  στό  πρακτικόό  τής  Επιτρόπήό ς  Διαγωνισμόυό  ήό  σε
παραό ρτήμαό  τόυ, πόυ υπόγραό φεται απόό  τόν Πρόό εδρό και τα μεόλή τής.
Η Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  όλόκλήρωό νει τή συό νταξή τόυ σχετικόυό  πρακτικόυό  με τό απότεόλεσμα τής
διαδικασιόας, με τό όπόιόό εισήγειόται τήν αναό θεσή τής συό μβασής στόν μειόδόό τή (ήό  τή ματαιόωσή τής
διαδικασιόας), και υπόβαό λλει στήν αναθεότόυσα αρχήό  τό σχετικόό  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό, ως “εσωτερικόό ”,
μεόσω τής λειτόυργιόας “επικόινωνιόα” τόυ υπόσυστήό ματός, πρός εόγκρισή . 19

θ) Στή συνεόχεια, ή αναθεότόυσα αρχήό  κόινόπόιειό τήν απόό φασή εόγκρισής τόυ πρακτικόυό  σε όό λόυς τόυς
πρόσφεόρόντες και παρεόχει πρόό σβασή στα υπόβλήθεόντα στόιχειόα των λόιπωό ν συμμετεχόό ντων. Καταό
τής απόό φασής αυτήό ς χωρειό εόνστασή, καταό  τα όριζόό μενα στήν παραό γραφό 4.3 τής παρόυό σής.

ι)  Επισήμαιόνεται  όό τι,  σε  περιόπτωσή πόυ όι  πρόσφόρεός  εόχόυν τήν ιόδια ακριβωό ς  τιμήό  (ισόό τιμες),  ή
αναθεότόυσα αρχήό  επιλεόγει τόν (πρόσωρινόό ) αναό δόχό με κλήό ρωσή μεταξυό  των όικόνόμικωό ν φόρεόων
πόυ  υπεόβαλαν ισόό τιμες  πρόσφόρεός.  Η  κλήό ρωσή  γιόνεται  ενωό πιόν  τής  Επιτρόπήό ς  Διαγωνισμόυό  και
παρόυσιόα των όικόνόμικωό ν φόρεόων πόυ υπεόβαλαν τις ισόό τιμες πρόσφόρεός, σε ήμεόρα και ωό ρα πόυ θα
τόυς γνωστόπόιήθειό  μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας “επικόινωνιόα” τόυ υπόσυστήό ματός.

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

α)Μεταό  τήν αξιόλόόγήσή των πρόσφόρωό ν, ή αναθεότόυσα αρχήό  πρόσκαλειό, στό πλαιόσιό τής σχετικήό ς
ήλεκτρόνικήό ς διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής και μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας»,
τόν πρόσωρινόό  αναό δόχό να υπόβαό λει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 20 απόό
τήν  κόινόπόιόήσή  τής  σχετικήό ς  εόγγραφής  κόινόπόιόήσής  σε  αυτόό ν  τα  πρόβλεπόό μενα  στις  κειόμενες
διαταό ξεις δικαιόλόγήτικαό  πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ και τα απόδεικτικαό  εόγγραφα νόμιμόπόιόήσής21.

β)Τα  δικαιόλόγήτικαό  τόυ  πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ  υπόβαό λλόνται  απόό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα
ήλεκτρόνικαό , μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας» στήν αναθεότόυσα αρχήό .

γ)Αν δεν υπόβλήθόυό ν τα παραπαό νω δικαιόλόγήτικαό  ήό  υπαό ρχόυν ελλειόψεις σε αυταό  πόυ  υπόβλήό θήκαν
και ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός υπόβαό λλει εντόό ς τής πρόθεσμιόας τής παραγραό φόυ (α) αιότήμα πρός τήν
Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  για  τήν  παραό τασή  τής  πρόθεσμιόας  υπόβόλήό ς,  τό  όπόιόό  συνόδευό εται  με
απόδεικτικαό  εόγγραφα  απόό  τα  όπόιόα  να  απόδεικνυό εται  όό τι  εόχει  αιτήθειό  τή  χόρήό γήσή  των
δικαιόλόγήτικωό ν, ή αναθεότόυσα αρχήό  παρατειόνει τήν πρόθεσμιόα υπόβόλήό ς των δικαιόλόγήτικωό ν για
όό σό χρόό νό απαιτήθειό για τή χόρήό γήσή των δικαιόλόγήτικωό ν απόό  τις αρμόό διες αρχεός.

Τό παρόό ν εφαρμόό ζεται και στις περιπτωό σεις πόυ ή αναθεότόυσα αρχήό  τυχόό ν ζήτήό σει τήν πρόσκόό μισή
δικαιόλόγήτικωό ν  καταό  τή  διαδικασιόα  αξιόλόόγήσής  των  πρόσφόρωό ν  και  πριν  απόό  τό  σταό διό
κατακυό ρωσής, κατ’ εφαρμόγήό  τής διαό ταξής τόυ αό ρθρόυ 79 παραό γραφός 5 εδαό φιό α΄ ν. 4412/2016,
τήρόυμεόνων των αρχωό ν τής ιόσής μεταχειόρισής και τής διαφαό νειας22. 
Εντόό ς  τριωό ν  (3)  εργασιόμων  ήμερωό ν  απόό  τήν  ήλεκτρόνικήό  υπόβόλήό  των  ως  αό νω  στόιχειόων  και
δικαιόλόγήτικωό ν,  συό μφωνα  με  τα  ανωτεόρω  υπόό  β)  και  γ)  αναφερόό μενα,  πρόσκόμιόζόνται
υπόχρεωτικαό  απόό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα  στήν  αναθεότόυσα  αρχήό ,  σε  εόντυπή  μόρφήό  και  σε
σφραγισμεόνό  φαό κελό,  τα  εόγγραφα  πόυ  απαιτειόται  να  πρόσκόμισθόυό ν  σε  πρωτόό τυπή  μόρφήό ,
συό μφωνα  με  τις  διαταό ξεις  τόυ  αό ρθρόυ  11  παρ.  2  τόυ  ν.  2690/1999  ''Κωό δικας  Διόικήτικήό ς
Διαδικασιόας'', όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ  ν. 4250/2014.

δ) Αν καταό  τόν εόλεγχό των παραπαό νω δικαιόλόγήτικωό ν διαπιστωθειό όό τι:
I) τα στόιχειόα πόυ δήλωό θήκαν με τό Τυπόπόιήμεόνό Έντυπό Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ), ειόναι ψευδήό
ήό  ανακριβήό  ήό
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ii)  αν  δεν  υπόβλήθόυό ν  στό  πρόκαθόρισμεόνό  χρόνικόό  διαό στήμα  τα  απαιτόυό μενα  πρωτόό τυπα  ήό
αντιόγραφα, των παραπαό νω δικαιόλόγήτικωό ν, ήό
ii) αν απόό  τα δικαιόλόγήτικαό  πόυ πρόσκόμιόσθήκαν νόμιόμως και εμπρόθεόσμως, δεν απόδεικνυό όνται όι
όό ρόι και όι πρόυϋ πόθεόσεις συμμετόχήό ς συό μφωνα με τα αό ρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυό σας, 23

απόρριόπτεται ή πρόσφόραό  τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ, καταπιόπτει υπεόρ τής αναθεότόυσας αρχήό ς ή
εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ και ή κατακυό ρωσή γιόνεται στόν πρόσφεόρόντα πόυ υπεόβαλε τήν αμεόσως
επόό μενή  πλεόόν  συμφεόρόυσα  απόό  όικόνόμικήό  αό πόψή  πρόσφόραό  βαό σει  τής  τιμήό ς  τήρόυμεόνής  τής
ανωτεόρω διαδικασιόας.
Σε περιόπτωσή εόγκαιρής και πρόσήό κόυσας ενήμεόρωσής τής αναθεότόυσας αρχήό ς για μεταβόλεός στις
πρόυϋ πόθεόσεις  τις  όπόιόες  ό  πρόσωρινόό ς  αναό δόχός  ειόχε  δήλωό σει  με  τό  Τυπόπόιήμεόνό  Έντυπό
Υπευό θυνής  Δήό λωσής  (ΤΕΥΔ)  όό τι  πλήρόιό  και  όι  όπόιόες  επήό λθαν  ήό  για  τις  όπόιόες  εόλαβε  γνωό σή  ό
πρόσωρινόό ς αναό δόχός μεταό  τήν δήό λωσή και μεόχρι τήν ήμεόρα τής ειδόπόιόήσής/πρόό σκλήσής για τήν
πρόσκόό μισή  των δικαιόλόγήτικωό ν  κατακυό ρωσής (όψιγενειός  μεταβόλεός),  δεν  καταπιόπτει  υπεόρ  τής
αναθεότόυσας αρχήό ς ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ, πόυ ειόχε πρόσκόμισθειό, συό μφωνα με τό αό ρθρό 15 τής
παρόυό σας.
Αν κανεόνας απόό  τόυς πρόσφεόρόντες δεν υπεόβαλε αλήθήό  ήό  ακριβήό  δήό λωσή, ήό  αν κανεόνας απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες δεν πρόσκόμιόζει εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απαιτόυό μενα δικαιόλόγήτικαό , ήό  αν κανεόνας
απόό  τόυς πρόσφεόρόντες δεν απόδειόξει όό τι πλήρόιό  τα κριτήό ρια πόιότικήό ς επιλόγήό ς τόυ αό ρθρόυ 22, ή
διαδικασιόα συό ναψής τής συό μβασής ματαιωό νεται.
 Η διαδικασιόα ελεόγχόυ των ως αό νω δικαιόλόγήτικωό ν όλόκλήρωό νεται με τή συό νταξή πρακτικόυό  απόό
τήν Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , στό όπόιόό αναγραό φεται ή τυχόό ν συμπλήό ρωσή δικαιόλόγήτικωό ν καταό  τα
όριζόό μενα στήν παραό γραφό (γ) τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ24.  Η Επιτρόπήό , στή συνεόχεια,   τό κόινόπόιειό,
μεόσω τής «λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας», στήν αναθεότόυσα αρχήό  για τή λήό ψή απόό φασής.
Η αναθεότόυσα αρχήό  πρόβαιόνει,  μεταό  τήν εόγκρισή τόυ ανωτεόρω πρακτικόυό ,  στήν κόινόπόιόήσή τής
απόό φασής κατακυό ρωσής, μαζιό  με αντιόγραφό όό λων των πρακτικωό ν, σε καό θε πρόσφεόρόντα πόυ δεν
εόχει απόκλεισθειό  όριστικαό ,25 εκτόό ς απόό  τόν πρόσωρινόό  αναό δόχό, συό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις,
μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας», και επιπλεόόν αναρταό  τα Δικαιόλόγήτικαό  τόυ πρόσω-
ρινόυό  αναδόόχόυ στόν χωό ρό «Συνήμμεόνα Ηλεκτρόνικόυό  Διαγωνισμόυό ».

ε)  Η  συό ναψή  τής  συό μβασής  επεόρχεται  με  τήν  κόινόπόιόήσή  τής  απόό φασής  κατακυό ρωσής  στόν
πρόσωρινόό  αναό δόχό συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 105 ως ακόλόυό θως :
Μεταό  τήν αό πρακτή παό ρόδό τής πρόθεσμιόας  αό σκήσής πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  ήό ,  σε περιόπτωσή
αό σκήσήό  τής, όό ταν παρεόλθει αό πρακτή ή πρόθεσμιόα αό σκήσής αιότήσής αναστόλήό ς καταό  τής απόό φασής
τής Α.Ε.Π.Π. και, σε περιόπτωσή αό σκήσής αιότήσής αναστόλήό ς καταό  τής απόό φασής τής Α.Ε.Π.Π., όό ταν
εκδόθειό απόό φασή επιό τής αιότήσής, με τήν επιφυό λαξή τής χόρήό γήσής πρόσωρινήό ς διαταγήό ς, συό μφωνα
με τα όριζόό μενα στό τελευταιόό εδαό φιό τής παραγραό φόυ 4 τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 και, μεταό
τήν  όλόκλήό ρωσή  τόυ  πρόσυμβατικόυό  ελεόγχόυ  απόό  τό  Ελεγκτικόό  Συνεόδριό,  εφόό σόν  απαιτειόται,
συό μφωνα με τα αό ρθρα 35 και 36 τόυ ν.  4129/2013,  ό πρόσωρινόό ς  αναό δόχός,  υπόβαό λλει,  εφόό σόν
απαιτειόται,  υπευό θυνή  δήό λωσή,  μεταό  απόό  σχετικήό  πρόό σκλήσή  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς,  μεόσω  τής
λειτόυργικόό τήτας  τής  “Επικόινωνιόας”  τόυ  υπόσυστήό ματός.  Στήν  υπευό θυνή  δήό λωσή,  ή  όπόιόα
υπόγραό φεται καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας, δήλωό νεται όό τι, δεν εόχόυν επεόλθει στό
πρόό σωπόό  τόυ όψιγενειός μεταβόλεός, καταό  τήν εόννόια τόυ αό ρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμεόνόυ
να διαπιστωθειό όό τι δεν εόχόυν εκλειόψει όι πρόυϋ πόθεόσεις συμμετόχήό ς τόυ αό ρθρόυ 21, όό τι εξακόλόυθόυό ν
να πλήρόυό νται τα κριτήό ρια επιλόγήό ς τόυ αό ρθρόυ 22 και όό τι δεν συντρεόχόυν όι λόόγόι απόκλεισμόυό  τόυ
ιόδιόυ αό ρθρόυ,.  Η υπευό θυνή δήό λωσή ελεόγχεται απόό  τήν Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό ,  ή όπόιόα συνταό σσει
πρακτικόό  πόυ συνόδευό ει τή συό μβασή26.

Μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας  τής  “Επικόινωνιόας”  τόυ  υπόσυστήό ματός  κόινόπόιειόται  ή  απόό φασή
κατακυό ρωσής  στόν  πρόσωρινόό  αναό δόχό27.  Με  τήν  ιόδια  απόό φασή  καλειόται  ό  αναό δόχός  όό πως
πρόσεόλθει  σε  όρισμεόνό  τόό πό  και  χρόό νό  για  τήν  υπόγραφήό  τόυ  συμφωνήτικόυό ,  θεότόνταό ς  τόυ  ή
αναθεότόυσα  αρχήό  πρόθεσμιόα  πόυ  δεν  μπόρειό  να  υπερβαιόνει  τις  ειόκόσι  (20)  ήμεόρες  απόό  τήν
κόινόπόιόήσή ειδικήό ς ήλεκτρόνικήό ς πρόό σκλήσής, μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής “Επικόινωνιόας” τόυ
υπόσυστήό ματός,  πρόσκόμιόζόντας,  και τήν απαιτόυό μενή εγγυήτικήό  επιστόλήό  καλήό ς εκτεόλεσής.  Η εν
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λόόγω  κόινόπόιόήσή  επιφεόρει  τα  εόννόμα  απότελεόσματα  τής  απόό φασής  κατακυό ρωσής,  συό μφωνα  με
όριζόό μενα στήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.

Εαό ν ό αναό δόχός δεν πρόσεόλθει να υπόγραό ψει τό συμφωνήτικόό , μεόσα στήν πρόθεσμιόα πόυ όριόζεται
στήν ειδικήό  πρόό κλήσή, κήρυό σσεται εόκπτωτός, καταπιόπτει υπεόρ τής αναθεότόυσας αρχήό ς ή εγγυό ήσή
συμμετόχήό ς τόυ και ακόλόυθειόται ή διαδικασιόα τόυ αό ρθρόυ 4.2.γ τής παρόυό σας για  τόν πρόσφεόρόντα
πόυ  υπεόβαλε  τήν  αμεόσως  επόό μενή  πλεόόν  συμφεόρόυσα  απόό  όικόνόμικήό  αό πόψή  πρόσφόραό  βαό σει
τιμήό ς28. Αν κανεόνας απόό  τόυς πρόσφεόρόντες δεν πρόσεόλθει για τήν υπόγραφήό  τόυ συμφωνήτικόυό , ή
διαδικασιόα συό ναψής τής συό μβασής ματαιωό νεται, συό μφωνα με τήν περιόπτωσή β τής παραγραό φόυ 1
τόυ αό ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Καό θε ενδιαφερόό μενός, ό όπόιόός εόχει ήό  ειόχε συμφεόρόν να τόυ ανατεθειό  ή συγκεκριμεόνή συό μβασή και
εόχει ήό  ειόχε υπόστειό ήό  ενδεόχεται να υπόστειό ζήμιόα απόό  εκτελεστήό  πραό ξή ήό  παραό λειψή τής αναθεότόυσας
αρχήό ς  καταό  παραό βασή  τής  νόμόθεσιόας  τής  Ευρωπαιϋκήό ς  Ένωσής  ήό  τής  εσωτερικήό ς  νόμόθεσιόας,
δικαιόυό ται  να  ασκήό σει  πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό  ενωό πιόν  τής  ΑΕΠΠ  καταό  τής  σχετικήό ς  πραό ξής  ήό
παραό λειψής τής αναθεότόυσας αρχήό ς, πρόσδιόριόζόντας ειδικωό ς τις νόμικεός και πραγματικεός αιτιαό σεις
πόυ δικαιόλόγόυό ν τό αιότήμαό  τόυ29. 

Σε περιόπτωσή πρόσφυγήό ς καταό  πραό ξής τής αναθεότόυσας αρχήό ς,  ή πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή τής
πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς ειόναι:

(α)δεόκα  (10)  ήμεόρες  απόό  τήν  κόινόπόιόήσή  τής  πρόσβαλλόό μενής  πραό ξής  στόν  ενδιαφερόό μενό
όικόνόμικόό  φόρεόα αν ή πραό ξή κόινόπόιήό θήκε με ήλεκτρόνικαό  μεόσα ήό  τήλεόμόιότυπιόα ήό  

(β)δεκαπεόντε  (15)  ήμεόρες  απόό  τήν  κόινόπόιόήσή  τής  πρόσβαλλόό μενής  πραό ξής  σε  αυτόό ν  αν
χρήσιμόπόιήό θήκαν αό λλα μεόσα επικόινωνιόας, αό λλως  

γ)δεόκα (10) ήμεόρες απόό  τήν πλήό ρή, πραγματικήό  ήό  τεκμαιρόό μενή, γνωό σή τής πραό ξής πόυ βλαό πτει τα
συμφεόρόντα τόυ ενδιαφερόό μενόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα. 

Σε  περιόπτωσή  παραό λειψής,  ή  πρόθεσμιόα  για  τήν  αό σκήσή  τής  πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  ειόναι
δεκαπεόντε (15) ήμεόρες απόό  τήν επόμεόνή τής συντεόλεσής τής πρόσβαλλόό μενής παραό λειψής30.

Η  πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό ,  με  βαό σή και  τα  όό σα  πρόβλεόπόνται  στό π.δ.  39/2017,  κατατιόθεται
ήλεκτρόνικαό  βαό σει τόυ τυπόπόιήμεόνόυ εντυό πόυ και μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας «Επικόινωνιόα»
τόυ  υπόσυστήό ματός  πρός  τήν  Αναθεότόυσα  Αρχήό ,  επιλεόγόντας  καταό  περιόπτωσή  τήν  εόνδειξή
«Πρόδικαστικήό  Πρόσφυγήό » και επισυναό πτόντας τό σχετικόό  εόγγραφό συό μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ
αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  τό  παραδεκτόό  τής  αό σκήσής  τής  πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  κατατιόθεται  παραό βόλό  απόό  τόν
πρόσφευό γόντα υπεόρ τόυ Δήμόσιόόυ, καταό  τα ειδικαό  όριζόό μενα στό αό ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόιόό επιστρεόφεται στόν πρόσφευό γόντα σε περιόπτωσή όλικήό ς ήό  μερικήό ς απόδόχήό ς τής πρόσφυγήό ς
τόυ ήό  σε περιόπτωσή πόυ πριν τήν εόκδόσή τής απόό φασής τής ΑΕΠΠ επιό τής πρόσφυγήό ς, ή αναθεότόυσα
αρχήό  ανακαλειό τήν πρόσβαλλόό μενή πραό ξή ήό  πρόβαιόνει στήν όφειλόό μενή ενεόργεια. 

Η  πρόθεσμιόα  για  τήν  αό σκήσή  τής  πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  και  ή  αό σκήσήό  τής  κωλυό όυν  τή
συό ναψή τής συό μβασής επιό πόινήό  ακυρόό τήτας, ή όπόιόα διαπιστωό νεται με απόό φασή τής ΑΕΠΠ μεταό
απόό  αό σκήσή πρόσφυγήό ς, συό μφωνα με τό αό ρθρό 368    τόυ ν. 4412/2016. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά 31.

Καταό  τα λόιπαό , ή αό σκήσή τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς δεν κωλυό ει τήν πρόό όδό τής διαγωνιστικήό ς
διαδικασιόας, εκτόό ς αν ζήτήθόυό ν πρόσωριναό  μεότρα πρόστασιόας καταό  τό αό ρθρό 366 τόυ ν.4412/2016.

Η αναθεότόυσα αρχήό , μεόσω τής λειτόυργιόας τής «Επικόινωνιόας»: 
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α.  Κόινόπόιειό  τήν  πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό  σε  καό θε  ενδιαφερόό μενό  τριότό  συό μφωνα  με  τα
πρόβλεπόό μενα στήν περ. α τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ.
1 τόυ αό ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017. 
β. Ειδόπόιειό, παρεόχει πρόό σβασή στό συό νόλό των στόιχειόων τόυ διαγωνισμόυό  και διαβιβαό ζει στήν
Αρχήό  Εξεότασής Πρόδικαστικωό ν  Πρόσφυγωό ν (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπόό μενα στήν περ.  β’  τής παρ.  1
τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, συό μφωνα και με τήν παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017 

Η  ΑΕΠΠ απόφαιόνεται  αιτιόλόγήμεόνα  επιό  τής  βασιμόό τήτας  των πρόβαλλόό μενων πραγματικωό ν  και
νόμικωό ν ισχυρισμωό ν τής πρόσφυγήό ς και των ισχυρισμωό ν τής αναθεότόυσας αρχήό ς και, σε περιόπτωσή
παρεόμβασής, των ισχυρισμωό ν τόυ παρεμβαιόνόντός και δεόχεται (εν όό λω ήό  εν μεόρει) ήό  απόρριόπτει τήν
πρόσφυγήό  με απόό φασήό  τής, ή όπόιόα εκδιόδεται μεόσα σε απόκλειστικήό  πρόθεσμιόα ειόκόσι (20) ήμερωό ν
απόό  τήν ήμεόρα εξεότασής τής πρόσφυγήό ς32.

Σε περιόπτωσή συμπλήρωματικήό ς αιτιόλόγιόας επιό τής πρόσβαλλόό μενής πραό ξής, αυτήό  υπόβαό λλεται εόως
και  δεόκα  (10)  ήμεόρες  πριν  τήν  συζήό τήσή  τής  πρόσφυγήό ς  και  κόινόπόιειόται  αυθήμερόό ν  στόν
πρόσφευό γόντα  μεόσω  τής  πλατφόό ρμας  τόυ  ΕΣΗΔΗΣ  ήό  αν  αυτόό  δεν  ειόναι  εφικτόό  με  όπόιόδήό πότε
πρόό σφόρό  μεόσό.  Υπόμνήό ματα  επιό  των  απόό ψεων  και  τής  συμπλήρωματικήό ς  αιτιόλόγιόας  τής
Αναθεότόυσας Αρχήό ς κατατιόθενται μεόσω τής πλατφόό ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ εόως πεόντε (5) ήμεόρες πριν απόό
τή συζήό τήσή τής πρόσφυγήό ς33.

Η  αό σκήσή  τής  πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  απότελειό  πρόυϋ πόό θεσή  για  τήν  αό σκήσή  των  εόνδικων
βόήθήμαό των  τής αιότήσής αναστόλήό ς και τής αιότήσής ακυό ρωσής τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016
καταό  των εκτελεστωό ν πραό ξεων ήό  παραλειόψεων τής αναθεότόυσας αρχήό ς.

Όπόιός εόχει εόννόμό συμφεόρόν μπόρειό  να ζήτήό σει τήν αναστόλήό  τής εκτεόλεσής τής απόό φασής τής
ΑΕΠΠ και τήν ακυό ρωσήό  τής ενωό πιόν τόυ αρμόδιόόυ δικαστήριόόυ34. Δικαιόωμα αό σκήσής των ιόδιων
ενδιόκων βόήθήμαό των εόχει  και  ή  αναθεότόυσα  αρχήό ,  αν  ή  ΑΕΠΠ  καό νει  δεκτήό  τήν  πρόδικαστικήό
πρόσφυγήό .  Με  τα  εόνδικα  βόήθήό ματα  τής  αιότήσής  αναστόλήό ς  και  τής  αιότήσής  ακυό ρωσής
λόγιόζόνται  ως συμπρόσβαλλόό μενες  με  τήν απόό φασή τής ΑΕΠΠ και  όό λες όι  συναφειός  πρός  τήν
ανωτεόρω  απόό φασή  πραό ξεις  ήό  παραλειόψεις  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς,  εφόό σόν  εόχόυν  εκδόθειό  ήό
συντελεστειό  αντιστόιόχως εόως τή συζήό τήσή τής αιότήσής αναστόλήό ς  ήό  τήν πρωό τή συζήό τήσή τής
αιότήσής ακυό ρωσής.
Η αό σκήσή τής αιότήσής αναστόλήό ς δεν εξαρταό ται απόό  τήν πρόήγόυό μενή αό σκήσή τής αιότήσής ακυό ρω-
σής.
Η αιότήσή αναστόλήό ς κατατιόθεται στό αρμόό διό δικαστήό ριό μεόσα σε πρόθεσμιόα δεόκα (10) ήμερωό ν απόό
τήν κόινόπόιόήσή ήό  τήν πλήό ρή γνωό σή35 τής απόό φασής επιό τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς και συζήτειό -
ται τό αργόό τερό εντόό ς τριαό ντα (30) ήμερωό ν απόό  τήν καταό θεσήό  τής. Για τήν αό σκήσή τής αιτήό σεως ανα-
στόλήό ς κατατιόθεται τό πρόβλεπόό μενό παραό βόλό, συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό
372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.
Η αό σκήσή αιότήσής αναστόλήό ς κωλυό ει τή συό ναψή τής συό μβασής, εκτόό ς εαό ν με τήν πρόσωρινήό  διαταγήό  
ό αρμόό διός δικαστήό ς απόφανθειό διαφόρετικαό .

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικαό  με τήν υπόγραφήό  τής συό μβασής, ισχυό όυν τα πρόβλεπόό μενα στήν παρ. 5 αό ρθρόυ 105 και
135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα εόγγραφα τής συό μβασής με βαό σή τα όπόιόα θα εκτελεσθειό τό εόργό ειόναι τα αναφερόό μενα 
παρακαό τω. Σε περιόπτωσή ασυμφωνιόας των περιεχόμεόνων σε αυταό  όό ρων, ή σειραό  ισχυό ός 
καθόριόζεται ως κατωτεόρω. 

1. Τό συμφωνήτικόό .
2. Η παρόυό σα Διακήό ρυξή.
3. Η Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό .
4. Τό Τιμόλόό γιό Δήμόπραό τήσής 
5. Η Ειδικήό  Συγγραφήό  Υπόχρεωό σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικήό  Συγγραφήό  Υπόχρεωό σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεός Πρόδιαγραφεός και τα 

Παραρτήό ματα τόυς, 
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7. Η Τεχνικήό  Περιγραφήό  (Τ.Π.). 
8. Ο Πρόυϋ πόλόγισμόό ς Δήμόπραό τήσής.
9. Οι  εγκεκριμεόνες  μελεότες  τόυ  εόργόυ  (ή  Γ.Σ.Υ.  Η/Μ  εγκατασταό σεων  -  Οι  τεχνικεός
περιγραφεός  και  πρόδιαγραφεός  όικόδόμικωό ν  εργασιωό ν  &  Η/Μ  εγκατασταό σεων  –  όι
τυπόπόιήμεόνες  λεπτόμεόρειες  τής  εταιριόας  Κτιριακεός  Υπόδόμεός  -  Οι  τεχνικεός  μελεότες
εφαρμόγήό ς  (σχεόδια,  λεπτόμεόρειες  &  κλπ)  των  όικόδόμικωό ν  εργασιωό ν  και  των
ήλεκτρόμήχανόλόγικωό ν  εγκατασταό σεων  τόυ  εόργόυ  –  λεπτόμεόρειες  κλπ),  πόυ  θα
χόρήγήθόυό ν στόν αναό δόχό απόό  τήν υπήρεσιόα και όι εγκεκριμεόνες τεχνικεός μελεότες, πόυ θα
συνταχθόυό ν απόό  τόν Αναό δόχό, αν πρόβλεόπεται ή περιόπτωσή  αυτήό   απόό   τα  συμβατικαό
τευό χή  ήό  πρόκυό ψει  καταό  τις  ισχυό όυσες  διαταό ξεις  περιό  τρόπόπόιόήσής  των  μελετωό ν  τόυ
εόργόυ. 
10.  Τό εγκεκριμεόνό Χρόνόδιαό γραμμα κατασκευήό ς τόυ εόργόυ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1. Τα  εόγγραφα  τής  συό μβασής  συνταό σσόνται  υπόχρεωτικαό  στήν  ελλήνικήό  γλωό σσα  και

πρόαιρετικαό  και σε αό λλες γλωό σσες, συνόλικαό  ήό  μερικαό . Σε περιόπτωσή ασυμφωνιόας μεταξυό  των
τμήμαό των των εγγραό φων τής συό μβασής πόυ εόχόυν συνταχθειό  σε περισσσόό τερες γλωό σσες,
επικρατειό ή ελλήνικήό  εόκδόσή. Τυχόό ν ενσταό σεις υπόβαό λλόνται στήν ελλήνικήό  γλωό σσα. 

6.2. Οι πρόσφόρεός και τα περιλαμβανόό μενα σε αυτεός στόιχειόα, καθωό ς και τα απόδεικτικαό  εόγγραφα
συνταό σσόνται  στήν ελλήνικήό  γλωό σσα ήό  συνόδευό όνται  απόό  επιόσήμή μεταό φρασήό  τόυς  στήν
ελλήνικήό  γλωό σσα. 

6.3. Στα αλλόδαπαό  δήμόό σια εόγγραφα και δικαιόλόγήτικαό  εφαρμόό ζεται ή Συνθήό κή τής Χαό γής τής
5.10.1961, πόυ κυρωό θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαό  τα αλλόδαπαό  ιδιωτικαό  εόγγραφα
συνόδευό όνται απόό  μεταό φρασήό  τόυς στήν ελλήνικήό  γλωό σσα επικυρωμεόνή ειότε απόό  πρόό σωπό
αρμόό διό καταό  τις διαταό ξεις τής εθνικήό ς νόμόθεσιόας ειότε απόό  πρόό σωπό καταό  νόό μό αρμόό διό τής
χωό ρας στήν όπόιόα εόχει συνταχθειό εόγγραφό36. Επιόσής, γιόνόνται υπόχρεωτικαό  απόδεκταό  ευκρινήό
φωτόαντιόγραφα εγγραό φων πόυ εόχόυν εκδόθειό  απόό  αλλόδαπεός αρχεός και εόχόυν επικυρωθειό
απόό  δικήγόό ρό,  συό μφωνα  με  τα  πρόβλεπόό μενα  στήν  παρ.  2  περ.  β  τόυ  αό ρθρόυ  11  τόυ  ν.
2690/1999  “Κωό δικας  Διόικήτικήό ς  Διαδικασιόας”,  αντικατασταό θήκε  ως  αό νω  με  τό  αό ρθρό  1
παρ.2 τόυ ν.4250/2014.

6.4.   Ενήμερωτικαό  και  τεχνικαό  φυλλαό δια  και  αό λλα  εόντυπα-εταιρικαό  ήό  μή  –  με  ειδικόό  τεχνικόό
περιεχόό μενό  μπόρόυό ν  να  υπόβαό λλόνται  σε  αό λλή  γλωό σσα,  χωριός  να  συνόδευό όνται  απόό
μεταό φρασή στήν ελλήνικήό

6.5. Η   επικόινωνιόα  με  τήν  αναθεότόυσα αρχήό ,  καθωό ς  και  μεταξυό  αυτήό ς  και  τόυ  αναδόόχόυ,  θα
γιόνόνται υπόχρεωτικαό  στήν ελλήνικήό  γλωό σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1. Για  τή  δήμόπραό τήσή  τόυ  εόργόυ,  τήν  εκτεόλεσή  τής  συό μβασής  και  τήν  κατασκευήό  τόυ,

εφαρμόό ζόνται όι διαταό ξεις των παρακαό τω νόμόθετήμαό των, όό πως ισχυό όυν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 37

-  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
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- 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»,38

-  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 )39

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
-  Της  με  αριθ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,  μελετών και  παροχής  τεχνικών και  λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν.  4412/2016» (Β
4841),  όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
-  Της  με  αριθ.  50844/11-5-2018  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279),
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 
της  με  αρ.  117384/26-10-2017  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (3821 Β)  «Ρυθμίσεις  τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

7.2 Ο  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  όό πως
τρόπόπόιήό θήκε  με  τό  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τή  διασταυό ρωσή  των  στόιχειόων  τόυ
αναδόόχόυ με τα στόιχειόα τόυ  Ε.Σ.Ρ.,  τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ή κόινήό  απόό φασή
των Υπόυργωό ν Αναό πτυξής και Επικρατειόας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαό  με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’,  40,  καθωό ς και ή απόό φασή τόυ Υφυπόυργόυό  Οικόνόμιόας και Οικόνόμικωό ν υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”. 
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7.3 Οι διαταό ξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυό ρωσή Κωό δικα Φόό ρόυ Πρόστιθεόμενής Αξιόας».
7.4 Οι σε εκτεόλεσή των ανωτεόρω διαταό ξεων εκδόθειόσες κανόνιστικεός  πραό ξεις41,  καθωό ς και

λόιπεός διαταό ξεις πόυ αναφεόρόνται ρήταό  ήό  απόρρεόόυν απόό  τα όριζόό μενα στα συμβατικαό  τευό χή
τής  παρόυό σας  καθωό ς  και  τό  συό νόλό  των  διαταό ξεων  τόυ  ασφαλιστικόυό ,  εργατικόυό ,
περιβαλλόντικόυό  και φόρόλόγικόυό  δικαιόόυ και γενικόό τερα καό θε διαό ταξή (Νόό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμήνευτικήό  εγκυό κλιός  πόυ  διεόπει  τήν  αναό θεσή  και  εκτεόλεσή  τόυ  εόργόυ  τής  παρόυό σας
συό μβασής, εόστω και αν δεν αναφεόρόνται ρήταό . 

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.

7.6 Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τευό χός Α’): Εκσυγχρόνισμόό ς, απλόπόιόήσή και αναμόό ρφω-
σή τόυ ρυθμιστικόυό  πλαισιόόυ των δήμόσιόων συμβαό σεων, ειδικόό τερες ρυθμιόσεις πρόμήθειωό ν
στόυς τόμειός τής αό μυνας και τής ασφαό λειας και αό λλες διαταό ξεις για τήν αναό πτυξή, τις υπόδό-
μεός και τήν υγειόα.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1. Τό  εόργό  εόχει  ενταχθειό  στό Πρόόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”  (ΑΔΑ  Ω1ΝΛ46ΜΤΛ6-ΒΕΑ)  και

χρήματόδότειόται απόό  πόό ρόυς τόυ ΠΔΕ Υπόυργειόόυ Εσωτερικωό ν.  42

Η  χρήματόδόό τήσή  τόυ  εόργόυ  πραγματόπόιειόται  μεόσω  επενδυτικόυό  δανειόόυ  πόυ
χόρήγειόται  απόό  τό  Ταμειόό  Παρακαταθήκωό ν  και  Δανειόων  (Τ.Π.Δ.),  συνόμόλόγειόται  με
δανειακήό  συό μβασή μεταξυό  τόυ Κυό ριόυ τόυ Έργόυ και τόυ Ταμειόόυ Παρακαταθήκωό ν και
Δανειόων  και  απόπλήρωό νεται  απόό  πόό ρόυς  τόυ  Πρόγραό μματός  Δήμόσιόων  Επενδυό σεων
(ΠΔΕ) τόυ Υπόυργειόόυ Εσωτερικωό ν.  Η χόρήό γήσή τόυ επενδυτικόυό  δανειόόυ πρός τό Δήό μό
ΑΑΚ,  συνόλικόυό  πόσόυό  990.000€,  εγκριόθήκε  με  τήν  υπ’αρ.πρωτ.  9447/01-02-2021
Απόό φασή τόυ Τ.Π.Δ.  και ή απόδόχήό  των όό ρων και πρόυϋ πόθεόσεων εόγκρισής τόυ δανειόόυ
εόγινε  με  τήν  Απόό φασή  40/2021  (ΑΔΑ  6ΦΚΥΩ62-7ΩΩ)  τόυ  Δήμότικόυό  Συμβόυλιόόυ  τόυ
Δήό μόυ.
Τό  εόργό υπόό κειται  στις  κρατήό σεις43 πόυ  πρόβλεόπόνται  για  τα  εόργα  αυταό ,
περιλαμβανόμεόνής  τής  κραό τήσής  υό ψόυς  0,07%  υπεόρ  των  λειτόυργικωό ν  αναγκωό ν  τής
Ενιαιόας  Ανεξαό ρτήτής  Αρχήό ς  Δήμόσιόων  Συμβαό σεων,  συό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  4  παρ  3  ν.
4013/201144, τής  κραό τήσής  υό ψόυς  0,06%  υπεόρ  των  λειτόυργικωό ν  αναγκωό ν  τής  Αρχήό ς
Εξεότασής  Πρόδικαστικωό ν  Πρόσφυγωό ν,  συό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  350  παρ.  3  τόυ  ν.
4412/2016, καθωό ς και τής κραό τήσής 6%0, συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 53 παρ.
7  περ.θ'  τόυ  ν.4412/2016  και  τής  υπ'αριθμ.  ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόό φασής τόυ Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν και Μεταφόρωό ν (Β' 2235).

Επίσης υπόκειται στην κράτηση 2.5%0 υπέρ των μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. σύμφωνα με την με αρ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/2019 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

8.2. Τα γενικαό  εόξόδα, όό φελός κ.λ.π.  τόυ Αναδόό χόυ και όι επιβαρυό νσεις απόό  φόό ρόυς,  δασμόυό ς
κ.λ.π.  καθόριόζόνται  στό  αντιόστόιχό  αό ρθρό  τής  Ε.Σ.Υ.  Ο  Φ.Π.Α.  βαρυό νει  τόν  Κυό ριό  τόυ
Έργόυ.

8.3. Οι πλήρωμεός θα γιόνόνται συό μφωνα με τό αό ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντιόστόιχό
αό ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμήό  τόυ εργόλαβικόυό  τιμήό ματός θα γιόνεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθεότόυσα αρχήό 45 μπόρειό,  καταό  τή  διαδικασιόα  αξιόλόόγήσής των πρόσφόρωό ν,  να  καλεόσει  τόυς
όικόνόμικόυό ς  φόρειός,  μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας  τής  ‘’Επικόινωνιόας”  τόυ  υπόσυστήό ματός  να
συμπλήρωό σόυν  ήό  να  διευκρινιόσόυν τα  εόγγραφα  ήό  δικαιόλόγήτικαό  πόυ  εόχόυν  υπόβαό λει,
συμπεριλαμβανόμεόνής και τής όικόνόμικήό ς τόυς πρόσφόραό ς, μεόσα σε ευό λόγή πρόθεσμιόα, ή όπόιόα δεν
μπόρειό να ειόναι μικρόό τερή των δεόκα (10) ήμερωό ν και όόχι μεγαλυό τερής των ειόκόσι (20) ήμερωό ν 46 απόό
τήν  ήμερόμήνιόα  κόινόπόιόήσής  σε  αυτόυό ς  τής  σχετικήό ς  πρόό σκλήσής,  συό μφωνα  με  τα  ειδικόό τερα
όριζόό μενα στις διαταό ξεις των αό ρθρων 102 και 103 τόυ ν. 4412/2016 και τόυ αό ρθρόυ 13 τής υπ' αρ.
117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
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Οπόιαδήό πότε διευκριόνισή ήό  συμπλήό ρωσή πόυ υπόβαό λλεται απόό  τόυς πρόσφεόρόντες ήό  υπόψήφιόόυς,
χωριός να εόχει ζήτήθειό απόό  τήν αναθεότόυσα αρχήό 47, δεν λαμβαό νεται υπόό ψή.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για  τήν  παρόυό σα  διαδικασιόα  εόχει  εκδόθειό  ή  απόό φασή  με  ΑΔΑ  9ΣΜΧΩ62-0ΟΩ για  τήν  αναό λήψή
υπόχρεόωσής/εόγκρισή δεόσμευσής πιόστωσής για τό όικόνόμικόό  εότός 2021 και με αρ. AAYΠΔ 353/2021
καταχωό ρήσή στό βιβλιόό εγκριόσεων και εντόλωό ν πλήρωμήό ς τής Δ.Ο.Υ. (συμπλήρωό νεται και ό αριθμόό ς
τής  απόό φασής  εόγκρισής  τής  πόλυετόυό ς  αναό λήψής  σε  περιόπτωσή  πόυ  ή  δαπαό νή  εκτειόνεται  σε
περισσόό τερα τόυ ενόό ς όικόνόμικαό  εότή, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ).48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου
Ο τιότλός τόυ εόργόυ ειόναι: 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΚ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο  πρόυϋ πόλόγισμόό ς  δήμόπραό τήσής  τόυ  εόργόυ  ανεόρχεται  σε49  798.387,10 Ευρωό  και
αναλυό εται σε:
Δαπαό νή Εργασιωό ν 583.212,61€
Γενικαό  εόξόδα και Όφελός εργόλαό βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 104.978,27€.
Απρόό βλεπτα50 (πόσόστόυό  15% επιό  τής δαπαό νής εργασιωό ν  και τόυ κόνδυλιόόυ Γ.Ε.+Ο.Ε.)
103.228,63 €, πόυ αναλωό νόνται συό μφωνα με τόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν.
4412/2016. 
Δαπαό νή Απόλόγιστικωό ν εργασιωό ν 1.000,00€
Δαπαό νή Δήμόσιόό τήτας 1.000,00€51

Στό ανωτεόρω πόσόό  πρόβλεόπεται αναθεωό ρήσή στις τιμεός πόσόυό  4.967,59€ συό μφωνα με τό
αό ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.
Ρήό τρα πρόό σθετής καταβόλήό ς (πριμ),  συό μφωνα με τό αό ρθρό 149 τόυ ν.  4412/2016 .......
(εφόό σόν πρόβλεόπεται).

Η παρόυό σα συό μβασή δεν υπόδιαιρειόται σε τμήό ματα και ανατιόθεται ως ενιαιόό συό νόλό γιατιό
αφόραό  τήν  ανεόγερσή  ενόό ς  κτιριόόυ  με  τόν  περιβαό λλόντα  χωό ρό  τόυ,  ή  κατασκευήό  τόυ
όπόιόόυ απότελειό ενιαιόό εόργό.52 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 
ΔΗΜΟΣ Α.Α.Κ. -  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Τό εόργό αφόραό  σε εκτεόλεσή όικόδόμικωό ν, ήλεκτρόμήχανόλόγικωό ν εργασιωό ν και εργασιωό ν πρασιόνόυ
για  τήν  ανεόγερσή  ισόόγειόυ  κτιριόόυ  στό  όπόιόό  θα  στεγαστειό  τό  12ό  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  Καματερόυό ,
συνόλικόυό  εμβαδόυό  388 m2 περιόπόυ και εργασιόες διαμόό ρφωσής περιβαό λλόντός χωό ρόυ σε όικόό πεδό
εμβαδόυό  881 m2 περιόπόυ. .

Επισημαίνεται όό τι, τό φυσικόό  και όικόνόμικόό  αντικειόμενό των δήμόπρατόυό μενων εόργων  δεν πρεόπει
να μεταβαό λλεται όυσιωδωό ς καταό  τή διαό ρκεια εκτεόλεσής τής συό μβασής, καταό  τα όριζόό μενα στήν παρ.
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4 τόυ αό ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόό τήτα μεταβόλήό ς υφιόσταται, μόό νό υπόό  τις πρόυϋ πόθεόσεις των
αό ρθρων 13253 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεόπεται ή χρήό σή των «επιό εόλασσόν» δαπανωό ν με τόυς ακόό λόυθόυς όό ρόυς και περιόρισμόυό ς:

 Δεν τρόπόπόιειόται τό «βασικόό  σχεόδιό» τής πρόκήό ρυξής, όυό τε όι πρόδιαγραφεός τόυ εόργόυ, όό πως
περιγραό φόνται στα συμβατικαό  τευό χή, όυό τε καταργειόται όμαό δα εργασιωό ν τής αρχικήό ς συό μβασής. 

 Δεν θιόγεται ή πλήρόό τήτα, πόιόό τήτα και λειτόυργικόό τήτα τόυ εόργόυ. 

 Δεν χρήσιμόπόιειόται για τήν πλήρωμήό  νεόων εργασιωό ν πόυ δεν υπήό ρχαν στήν αρχικήό  συό μβασή. 

 Δεν υπερβαιόνει ή δαπαό νή αυτήό , καταό  τόν τελικόό  εγκεκριμεόνό Ανακεφαλαιωτικόό  Πιόνακα Εργασιωό ν
τόυ εόργόυ,  πόσόστόό  ειόκόσι  τόις  εκατόό  (20%) τής συμβατικήό ς  δαπαό νής όμαό δας εργασιωό ν  τόυ
εόργόυ  όυό τε,  αθρόιστικαό ,  πόσόστόό  δεόκα  τόις  εκατόό  (10%)  τής  δαπαό νής  τής  αρχικήό ς  αξιόας
συό μβασής χωριός  Φ.Π.Α.,  αναθεωό ρήσή τιμωό ν και  απρόό βλεπτες δαπαό νες.  Στήν αθρόιστικήό  αυτήό
ανακεφαλαιόωσή λαμβαό νόνται υπόό ψή μόό νό όι μεταφόρεός δαπαό νής απόό  μιόα όμαό δα εργασιωό ν σε
αό λλή.
Τα  πόσαό  πόυ  εξόικόνόμόυό νται,  εφόό σόν  υπερβαιόνόυν  τα  ανωτεόρω  όό ρια  (20%  ήό  και  10%),
μειωό νόυν ισόό πόσα τή δαπαό νή τής αξιόας συό μβασής χωριός Φ.Π.Α., αναθεωρήό σεις και απρόό βλεπτες
δαπαό νες. Για τή χρήό σή των «επιό  εόλασσόν δαπανωό ν» απαιτειόται σε καό θε περιόπτωσή ή συό μφωνή
γνωό μή  τόυ  Τεχνικόυό  Συμβόυλιόόυ,  υό στερα  απόό  εισήό γήσή  τόυ  φόρεόα  υλόπόιόήσής.
Ο  πρόυϋ πόλόγισμόό ς  των  εόργων  στα  όπόιόα  εφαρμόό ζεται  ή  παραό γραφός  αυτήό  αναλυό εται  σε
Οόμαό δες εργασιωό ν, όι όπόιόες συντιόθενται απόό  εργασιόες πόυ υπαό γόνται σε ενιαιόα υπόσυό νόλα τόυ
τεχνικόυό  αντικειμεόνόυ των εόργων, εόχόυν παρόό μόιό τρόό πό κατασκευήό ς και επιδεόχόνται τό ιόδιό
πόσόστόό  εόκπτωσής  στις  τιμεός  μόναό δας  τόυς.  Με  απόό φασή  τόυ  Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν  και
Μεταφόρωό ν,  ή  όπόιόα  μεταό  τήν  εόκδόσήό  τής  θα  εόχει  εφαρμόγήό  σε  όό λα  τα  ως  αό νω  εόργα,
πρόσδιόριόζόνται όι όμαό δες εργασιωό ν αναό  κατήγόριόα εόργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόλικήό  πρόθεσμιόα  εκτεόλεσής τόυ εόργόυ,  όριόζεται  σε  ΕΝΤΕΚΑ (11) μήνες απόό  τήν ήμεόρα
υπόγραφήό ς τής συό μβασής54. 
Οι απόκλειστικεός και ενδεικτικεός τμήματικεός πρόθεσμιόες   τόυ εόργόυ αναφεόρόνται στήν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1 Η επιλόγήό  τόυ Αναδόό χόυ, θα γιόνει συό μφωνα με τήν «ανόικτήό  διαδικασιόα» τόυ αό ρθρόυ

27 τόυ ν. 4412/2016 και υπόό  τις πρόυϋ πόθεόσεις τόυ νόό μόυ αυτόυό .
13.2 Η όικόνόμικήό  πρόσφόραό  των διαγωνιζόμεόνων, θα συνταχθειό  και υπόβλήθειό  συό μφωνα

με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 95 παρ. 2.(β) τόυ ν. 4412/2016. 
13.3 Καό θε πρόσφεόρων μπόρειό να υπόβαό λει μόό νό μιόα πρόσφόραό . 55

13.4 Δεν επιτρεόπεται ή υπόβόλήό  εναλλακτικωό ν πρόσφόρωό ν.56

13.5 Δε γιόνόνται δεκτεός πρόσφόρεός για μεόρός τόυ αντικειμεόνόυ τής συό μβασής.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήό ριό  για  τήν  αναό θεσή  τής  συό μβασής  ειόναι  ή  πλεόόν  συμφεόρόυσα  απόό  όικόνόμικήό  αό πόψή
πρόσφόραό  μόό νό βαό σει τιμήό ς (χαμήλόό τερή τιμήό ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 
15.1 Για τήν συμμετόχήό  στόν διαγωνισμόό  απαιτειόται ή καταό θεσή απόό  τόυς συμμετεόχόντες

όικόνόμικόυό ς φόρειός, καταό  τόυς όό ρόυς τής παρ. 1 α) τόυ αό ρθρόυ 72  τόυ ν. 4412/2016,
εγγυήτικήό ς επιστόλήό ς συμμετόχήό ς, πόυ ανεόρχεται στό πόσόό  των 15.967,00 ευρωό . 57

Στήν περιόπτωσή  εόνωσής όικόνόμικωό ν  φόρεόων,  ή  εγγυό ήσή συμμετόχήό ς  περιλαμβαό νει
και τόν όό ρό όό τι ή εγγυό ήσή καλυό πτει τις υπόχρεωό σεις όό λων των όικόνόμικωό ν φόρεόων
πόυ συμμετεόχόυν στήν εόνωσή.

15.2 Οι εγγυήτικεός επιστόλεός συμμετόχήό ς περιλαμβαό νόυν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 72 παρ. 4
τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελαό χιστόν τα ακόό λόυθα στόιχειόα: 
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α) τήν ήμερόμήνιόα εόκδόσής, 
β) τόν εκδόό τή, 
γ)  τόν  κυό ριό  τόυ  εόργόυ  ήό  τό  φόρεόα  κατασκευήό ς  τόυ  εόργόυ  ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΩΝ

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ πρός τόν όπόιόό απευθυό νόνται, 
δ) τόν αριθμόό  τής εγγυό ήσής, 
ε) τό πόσόό  πόυ καλυό πτει ή εγγυό ήσή, 
στ) τήν πλήό ρή επωνυμιόα,  τόν Α.Φ.Μ.  και  τή διευό θυνσή τόυ  όικόνόμικόυό  φόρεόα υπεόρ

τόυ  όπόιόόυ  εκδιόδεται  ή  εγγυό ήσή  (στήν  περιόπτωσή  εόνωσής  αναγραό φόνται  όό λα  τα
παραπαό νω για καό θε μεόλός τής εόνωσής), 

ζ)  τόυς  όό ρόυς  όό τι:  αα)  ή  εγγυό ήσή  παρεόχεται  ανεόκκλήτα  και  ανεπιφυό λακτα,  ό  δε
εκδόό τής παραιτειόται τόυ δικαιωό ματός τής διαιρεόσεως και τής διζήό σεως, και ββ) όό τι σε
περιόπτωσή  καταό πτωσής  αυτήό ς,  τό  πόσόό  τής  καταό πτωσής  υπόό κειται  στό  εκαό στότε
ισχυό όν τεόλός χαρτόσήό μόυ, 

ή)  τα  στόιχειόα  τής  διακήό ρυξής  (αριθμόό ς,  εότός,  τιότλός  εόργόυ  )  και  τήν   καταλήκτικήό
ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς πρόσφόρωό ν, 

θ) τήν ήμερόμήνιόα λήό ξής ήό  τόν χρόό νό ισχυό ός τής εγγυό ήσής, 
ι) τήν αναό λήψή υπόχρεόωσής απόό  τόν εκδόό τή τής εγγυό ήσής να καταβαό λει τό πόσόό  τής

εγγυό ήσής όλικαό  ήό  μερικαό  εντόό ς πεόντε (5) ήμερωό ν μεταό  απόό  απλήό  εόγγραφή ειδόπόιόήσή
εκειόνόυ πρός τόν όπόιόό απευθυό νεται. 
(Στό σήμειόό αυτόό  γιόνεται παραπόμπήό  στα σχετικαό  υπόδειόγματα, εφόό σόν υπαό ρχόυν).

15.3 Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς πρεόπει να ισχυό ει τόυλαό χιστόν για τριαό ντα (30) ήμεόρες μεταό  τή
λήό ξή τόυ χρόό νόυ ισχυό ός τής πρόσφόραό ς τόυ αό ρθρόυ 19 τής παρόυό σας, ήό τόι μεόχρι και
τήν 03/02/2022, αό λλως ή πρόσφόραό  απόρριόπτεται. Η αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό, πριν
τή λήό ξή τής πρόσφόραό ς,  να ζήταό  απόό  τόν πρόσφεόρόντα να παρατειόνει, πριν τή λήό ξή
τόυς, τή διαό ρκεια ισχυό ός τής πρόσφόραό ς και τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς.

15.4 Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς καταπιόπτει, υπεόρ τόυ κυριόόυ τόυ εόργόυ, μεταό  απόό  γνωό μή τόυ
Τεχνικόυό  Συμβόυλιόόυ αν ό πρόσφεόρων απόσυό ρει τήν πρόσφόραό  τόυ καταό  τή διαό ρκεια
ισχυό ός  αυτήό ς  και  στις  περιπτωό σεις  τόυ  αό ρθρόυ  4.2  τής  παρόυό σας.  Η  εόνστασή  τόυ
αναδόό χόυ  καταό  τής  απόφαό σεως  δεν  αναστεόλλει  τήν  ειόσπραξή  τόυ  πόσόυό  τής
εγγυήό σεως.

15.5 Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς επιστρεόφεται στόν αναό δόχό με τήν πρόσκόό μισή τής εγγυό ήσής
καλήό ς εκτεόλεσής.
Η εγγυό ήσή  συμμετόχήό ς  επιστρεόφεται  στόυς λόιπόυό ς  πρόσφεόρόντες,  συό μφωνα με  τα

ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 58.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)59

16.1 ΔΕΝ60  πρόβλεόπεται ή χόρήό γήσή πρόκαταβόλήό ς στόν Αναό δόχό 61

16.2 ΔΕΝ πρόβλεόπεται  ή πλήρωμήό  πριμ στήν παρόυό σα συό μβασή 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για τήν υπόγραφήό  τής συό μβασής απαιτειόται ή παρόχήό  εγγυό ήσής καλήό ς εκτεόλεσής, συό μφωνα
με τό αό ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υό ψός τής όπόιόας καθόριόζεται σε πόσόστόό  5% επιό
τής αξιόας τής συό μβασής, χωριός Φ.Π.Α. και κατατιόθεται πριν ήό  καταό  τήν υπόγραφήό  τής συό μβασής.
Η εγγυό ήσή καλήό ς  εκτεόλεσής καταπιόπτει  στήν περιόπτωσή παραό βασής των όό ρων τής συό μβασής,
όό πως αυτήό  ειδικόό τερα όριόζει.

Σε  περιόπτωσή  τρόπόπόιόήσής  τής  συό μβασής  καταό  τό  αό ρθρό  132  ν.4412/2016,  ή  όπόιόα
συνεπαό γεται αυό ξήσή τής συμβατικήό ς αξιόας,  ό αναό δόχός ειόναι υπόχρεωμεόνός να καταθεόσει πριν
τήν τρόπόπόιόήσή, συμπλήρωματικήό  εγγυό ήσή τό υό ψός τής όπόιόας ανεόρχεται σε πόσόστόό  5% επιό
τόυ πόσόυό  τής αυό ξήσής χωριός ΦΠΑ.

Η  εγγυό ήσή  καλήό ς  εκτεόλεσής  τής  συό μβασής  καλυό πτει  συνόλικαό  και  χωριός  διακριόσεις  τήν
εφαρμόγήό  όό λων  των  όό ρων  τής  συό μβασής  και  καό θε  απαιότήσή  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  ήό  τόυ
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κυριόόυ τόυ εόργόυ εόναντι τόυ αναδόό χόυ.

Η εγγυό ήσή καλήό ς εκτεόλεσής καταπιόπτει υπεόρ τόυ κυριόόυ τόυ εόργόυ, με αιτιόλόγήμεόνή απόό φασή
τόυ Πρόιϋσταμεόνόυ τής Διευθυό νόυσας Υπήρεσιόας, ιδιόως μεταό  τήν όριστικόπόιόήσή τής εόκπτωσής
τόυ αναδόό χόυ. Η εόνστασή τόυ αναδόό χόυ καταό  τής απόφαό σεως δεν αναστεόλλει τήν ειόσπραξή τόυ
πόσόυό  τής εγγυήό σεως.

Οι εγγυήτικεός επιστόλεός καλήό ς εκτεόλεσής περιλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χιστόν τα αναφερόό μενα στήν
παραό γραφό  15.2  τής  παρόυό σας  και  επιπρόό σθετα,  τόν  αριθμόό  και  τόν  τιότλό  τής  σχετικήό ς
συό μβασής . 

17.2 Εγγυό ήσή καλήό ς λειτόυργιόας 

Πρόβλεόπεται  για τό εόργό,  εγγυό ήσή καλήό ς  λειτόυργιόας  ιόσή  με  τήν εγγυήτικήό  καλήό ς  εκτεόλεσής τόυ
εόργόυ και ή όπόιόα θα αναγραό φεται και στήν Συό μβασή πόυ θα συναφθειό με τόν Αναό δόχό.62

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1.  Οι  εγγυήτικεός  επιστόλεός  των  αό ρθρων  15,  16  και  17  εκδιόδόνται  απόό  πιστωτικαό  ήό
χρήματόδότικαό  ιδρυό ματα  ήό  ασφαλιστικεός επιχειρήό σεις καταό  τήν εόννόια των περιπτωό σεων β΄ και γ΄
τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυό ν νόό μιμα στα κραό τή- μεόλή τής
Ενωσής ήό  τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Οικόνόμικόυό  Χωό ρόυ ήό  στα κραό τή-μεόρή τής ΣΔΣ και εόχόυν, συό μφωνα με τις
ισχυό όυσες διαταό ξεις, τό δικαιόωμα αυτόό . Μπόρόυό ν, επιόσής, να εκδιόδόνται απόό  τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ήό  να παρεόχόνται με γραμμαό τιό τόυ Ταμειόόυ Παρακαταθήκωό ν και Δανειόων , με παρακαταό θεσή σε αυτόό
τόυ αντιόστόιχόυ χρήματικόυό  πόσόυό . 63 

Αν  συσταθειό  παρακαταθήό κή  με  γραμμαό τιό  παρακαταό θεσής  χρεόγραό φων  στό  Ταμειόό
Παρακαταθήκωό ν  και  Δανειόων,  τα τόκόμεριόδια ήό  μεριόσματα πόυ λήό γόυν καταό  τή διαό ρκεια τής
εγγυό ήσής επιστρεόφόνται μεταό  τή λήό ξή τόυς στόν υπεόρ όυ ή εγγυό ήσή όικόνόμικόό  φόρεόα.

17.Α.2 Οι εγγυήτικεός επιστόλεός εκδιόδόνται κατ’ επιλόγήό  τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα/αναδόό χόυ απόό
εόναν ήό  περισσόό τερόυς εκδόό τες τής παραπαό νω παραγραό φόυ,   ανεξαρτήό τως τόυ υό ψόυς των.  

Εαό ν ή εγγυό ήσή εκδόθειό απόό  αλλόδαπόό  πιστωτικόό  ιόδρυμα μπόρειό να συνταχθειό σε μιόα απόό  τις επιόσήμες
γλωό σσες τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής, αλλαό  θα συνόδευό εται απαραιότήτα απόό  μεταό φρασή στήν ελλήνικήό  
γλωό σσα, συό μφωνα και με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 6.3. τής παρόυό σας.
Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους64. 

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

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  πρόσφόρωό ν65 ορίζεται  η  5η
Απριλίου 2021 (05/04/2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:10. 

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  όριόζεται  ή  12ή
Απριλιόόυ 2021 (12/04/2021), ήμεόρα Δευτεόρα και ωό ρα 10:00 (π.μ.).66

Αν,  για  λόόγόυς  ανωτεόρας  βιόας ήό  για  τεχνικόυό ς  λόόγόυς  δεν  διενεργήθειό  ή  απόσφραό γισή  καταό  τήν
όρισθειόσα ήμεόρα ήό  αν μεόχρι τή μεόρα αυτήό  δεν εόχει υπόβλήθειό καμιόα πρόσφόραό , ή απόσφραό γισή και ή
καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα  αντιόστόιχα  μετατιόθενται  σε  όπόιαδήό πότε  αό λλή  ήμεόρα,  με  απόό φασή  τής
αναθεότόυσας  αρχήό ς.  Η  απόό φασή  αυτήό  κόινόπόιειόται   στόυς  πρόσφεόρόντες, μεόσω  τής
λειτόυργικόό τήτας “Επικόινωνιόα”,  πεόντε (5) τόυλαό χιστόν εργαό σιμες ήμεόρες πριν τή νεόα ήμερόμήνιόα,
και αναρταό ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελιόδα τής αναθεότόυσας αρχήό ς, εφόό σόν διαθεότει, καθωό ς και
στόν  ειδικόό ,  δήμόό σια  πρόσβαό σιμό,  χωό ρό  “ήλεκτρόνικόιό  διαγωνισμόιό”  τής  πυό λής
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www.promitheus.gov.gr   τόυ  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στή  νεόα  αυτήό  ήμερόμήνιόα  δεν  καταστειό  δυνατήό  ή
απόσφραό γισή των πρόσφόρωό ν ήό  δεν υπόβλήθόυό ν πρόσφόρεός, μπόρειό να όρισθειό και νεόα ήμερόμήνιόα,
εφαρμόζόμεόνων καταό  τα λόιπαό  των διαταό ξεων των δυό ό πρόήγόυό μενων εδαφιόων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καό θε υπόβαλλόό μενή πρόσφόραό  δεσμευό ει τόν συμμετεόχόντα στόν διαγωνισμόό  καταό  τή διαό ταξή τόυ
αό ρθρόυ  97  τόυ  ν.  4412/2016,  για  διαό στήμα  εννεόα  (9) μήνωό ν67,  απόό  τήν  ήμερόμήνιόα  λήό ξής  τής
πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν.

Η αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό,  πριν τή λήό ξή τόυ χρόό νόυ ισχυό ός τής πρόσφόραό ς, να ζήταό  απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες  να  παρατειόνόυν  τή  διαό ρκεια  ισχυό ός  τής  πρόσφόραό ς  τόυς  και  τής  εγγυό ήσής
συμμετόχήό ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1.  Η  Πρόκήό ρυξή  συό μβασής  68 και  ή  παρόυό σα  Διακήό ρυξή  δήμόσιευό θήκε  στό  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ
21PROC008291185, ΑΔΑΜ 21PROC008291553, αντιόστόιχα).

2.  Η  Διακήό ρυξή  αναρταό ται  και  στήν  ιστόσελιόδα  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  (www.agan.gov.gr),
συό μφωνα με τό αό ρθρό 2 τής παρόυό σας.

3. Περιόλήψή  τής  παρόυό σας  Διακήό ρυξής  δήμόσιευό εται  στόν  Ελλήνικόό  Τυό πό 69,  συό μφωνα  με  τό
αό ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρταό ται στό πρόό γραμμα “Διαυό γεια” diavgeia.gov.gr., 

Τα  εόξόδα  των  εκ  τής  κειόμενής  νόμόθεσιόας  απαραιότήτων  δήμόσιευό σεων  τής  πρόκήό ρυξής  τής
δήμόπρασιόας στήν όπόιόα αναδειόχθήκε αναό δόχός, βαρυό νόυν τόν ιόδιό και εισπραό ττόνται με τόν πρωό τό
λόγαριασμόό  πλήρωμήό ς τόυ εόργόυ. Τα εόξόδα δήμόσιευό σεων των τυχόό ν πρόήγόυό μενων διαγωνισμωό ν
για  τήν  αναό θεσή  τόυ  ιόδιόυ  εόργόυ,  καθωό ς  και  τα  εόξόδα  των  μή  απαραιότήτων  εκ  τόυ  νόό μόυ
δήμόσιευό σεων βαρυό νόυν τήν αναθεότόυσα αρχήό  και καταβαό λλόνται απόό  τις πιστωό σεις τόυ εόργόυ.

Άρθρό 20A: Διαβόυό λευσή επιό των δήμόσιευμεόνων εγγραό φων τής συό μβασής70

………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συό μβασή ανατιόθεται βαό σει τόυ κριτήριόόυ τόυ αό ρθρόυ 14 τής παρόυό σας, σε πρόσφεόρόντα ό όπόιόός
δεν απόκλειόεται απόό  τή συμμετόχήό  βαό σει  τής παρ. Α τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας και πλήρόιό  τα
κριτήό ρια επιλόγήό ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
21.  1 Δικαιόωμα  συμμετόχήό ς  εόχόυν  φυσικαό  ήό  νόμικαό  πρόό σωπα,  ήό  ενωό σεις  αυτωό ν 71 πόυ
δραστήριόπόιόυό νται  σε  εόργα  κατήγόριόας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  (πρόυϋ πόλόγισμόυό  632.322,58€),
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  (πρόυϋ πόλόγισμόυό  166.064,52€)  και  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 72 και  πόυ  ειόναι
εγκατεστήμεόνα σε:
α) σε κραό τός-μεόλός τής Ένωσής,
β) σε κραό τός-μεόλός τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Οικόνόμικόυό  Χωό ρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριότες χωό ρες πόυ εόχόυν υπόγραό ψει και κυρωό σει τή ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόυ ή υπόό  αναό θεσή δήμόό σια
συό μβασή καλυό πτεται απόό  τα Παραρτήό ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεός σήμειωό σεις τόυ σχετικόυό  με
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τήν Ένωσή Πρόσαρτήό ματός I τής ως αό νω Συμφωνιόας, καθωό ς και
δ)  σε  τριότες  χωό ρες  πόυ δεν εμπιόπτόυν στήν περιόπτωσή γ΄  τής παρόυό σας  παραγραό φόυ και  εόχόυν
συναό ψει διμερειός ήό  πόλυμερειός συμφωνιόες με τήν Ένωσή σε θεόματα διαδικασιωό ν αναό θεσής δήμόσιόων
συμβαό σεων.
21.2 Οικόνόμικόό ς φόρεόας συμμετεόχει ειότε μεμόνωμεόνα ειότε ως μεόλός εόνωσής.73,

21.3 Οι ενωό σεις όικόνόμικωό ν φόρεόων συμμετεόχόυν υπόό  τόυς όό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ αό ρθρόυ 19
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)τόυ αό ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειόται απόό  τις εν λόόγω ενωό σεις να περιβλήθόυό ν συγκεκριμεόνή νόμικήό  μόρφήό  για τήν υπόβόλήό
πρόσφόραό ς.  Σε περιόπτωσή πόυ ή εόνωσή αναδειχθειό  αναό δόχός ή νόμικήό  τής  μόρφήό  πρεόπει να ειόναι
τεότόια πόυ να εξασφαλιόζεται ή υό παρξή ενόό ς και μόναδικόυό  φόρόλόγικόυό  μήτρωό όυ για τήν εόνωσή (πχ
κόινόπραξιόα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμόνωμεόνόι πρόσφεόρόντες πρεόπει να ικανόπόιόυό ν όό λα τα κριτήό ρια πόιότικήό ς επιλόγήό ς. 

Στήν περιόπτωσή εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων, ισχυό όυν τα εξήό ς :

- αναφόρικαό  με τις απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας, αυτεός θα πρεόπει να ικανόπόιόυό νται
απόό  καό θε μεόλός τής εόνωσής 

- αναφόρικαό  με τις απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22.Β τής παρόυό σας, καό θε μεόλός τής εόνωσής θα πρεόπει να
ειόναι  εγγεγραμμεόνό  στό σχετικόό  επαγγελματικόό  μήτρωό ό, συό μφωνα με  τα  ειδικόό τερα στό ως αό νω
αό ρθρό, τόυλαό χιστόν  σε  μια  απόό  τις  κατήγόριόες  πόυ  αφόραό  στό  υπόό  αναό θεσή  εόργό.  Περαιτεόρω,
αθρόιστικαό  πρεόπει να καλυό πτόνται όό λες όι κατήγόριόες τόυ εόργόυ. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καό θε  πρόσφεόρων  αποκλείεται απόό  τή  συμμετόχήό  σε  διαδικασιόα  συό ναψής  συό μβασής,  εφόό σόν
συντρεόχει στό πρόό σωπόό  τόυ (αν πρόό κειται για μεμόνωμεόνό φυσικόό  ήό  νόμικόό  πρόό σωπό) ήό  σε εόνα απόό
τα μεόλή τόυ (αν πρόό κειται περιό εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων) εόνας απόό  τόυς λόόγόυς των παρακαό τω
περιπτωό σεων:

22.A.1. Όταν  υπαό ρχει  εις  βαό ρός  τόυ  αμεταό κλήτή74 καταδικαστικήό  απόό φασή  για  εόναν  απόό  τόυς
ακόό λόυθόυς λόόγόυς:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όό πως αυτήό  όριόζεται στό αό ρθρό 2 τής απόό φασής-πλαιόσιό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ τής 24ής Οκτωβριόόυ 2008, για τήν καταπόλεόμήσή τόυ όργανωμεόνόυ
εγκλήό ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  όό πως όριόζεται στό αό ρθρό 3 τής συό μβασής περιό  τής καταπόλεόμήσής τής διαφθόραό ς
στήν όπόιόα ενεόχόνται υπαό λλήλόι των Ευρωπαιϋκωό ν Κόινότήό των ήό  των κρατωό ν-μελωό ν τής Ένωσής (ΕΕ
C  195  τής  25.6.1997,  σ.  1)  και  στήν  παραό γραφό  1  τόυ  αό ρθρόυ  2  τής  απόό φασής-πλαιόσιό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ τής 22ας Ιόυλιόόυ 2003, για τήν καταπόλεόμήσή τής δωρόδόκιόας στόν
ιδιωτικόό  τόμεόα (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθωό ς και όό πως όριόζεται στήν κειόμενή νόμόθεσιόα ήό
στό εθνικόό  διόκαιό τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα,

γ) απάτη, καταό  τήν εόννόια τόυ αό ρθρόυ 1 τής συό μβασής σχετικαό  με τήν πρόστασιόα των όικόνόμικωό ν
συμφερόό ντων των Ευρωπαιϋκωό ν Κόινότήό των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή όπόιόα κυρωό θήκε με
τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικεός δραστήριόό τήτες, όό πως
όριόζόνται, αντιστόιόχως, στα αό ρθρα 1 και 3 τής απόό φασής-πλαιόσιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ τής
13ής Ιόυνιόόυ 2002, για τήν καταπόλεόμήσή τής τρόμόκρατιόας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ήό  ήθικήό
αυτόυργιόα ήό  συνεόργεια ήό  απόό πειρα διαό πραξής εγκλήό ματός, όό πως όριόζόνται στό αό ρθρό 4 αυτήό ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ήό  χρήματόδόό τήσή τής τρόμόκρατιόας,
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όό πως αυτεός όριόζόνται στό αό ρθρό 1 τής Οδήγιόας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ και τόυ
Συμβόυλιόόυ  τής  26ής  Οκτωβριόόυ  2005,  σχετικαό  με  τήν  πρόό λήψή  τής  χρήσιμόπόιόήσής  τόυ
χρήματόπιστωτικόυό  συστήό ματός για τή νόμιμόπόιόήσή εσόό δων απόό  παραό νόμες δραστήριόό τήτες και τή
χρήματόδόό τήσή τής τρόμόκρατιόας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15),  ή όπόιόα ενσωματωό θήκε στήν
εθνικήό  νόμόθεσιόα με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όό πως όριόζόνται στό αό ρθρό 2 τής
Οδήγιόας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ τής 5ής Απριλιόόυ 2011, για
τήν πρόό λήψή και τήν καταπόλεόμήσή τής εμπόριόας ανθρωό πων και για τήν πρόστασιόα των θυμαό των
τής, καθωό ς και για τήν αντικαταό στασή τής απόό φασής-πλαιόσιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή όπόιόα ενσωματωό θήκε στήν εθνικήό  νόμόθεσιόα με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο όικόνόμικόό ς φόρεόας απόκλειόεται επιόσής όό ταν τό πρόό σωπό εις βαό ρός τόυ όπόιόόυ εκδόό θήκε  αμε-
ταό κλήτή καταδικαστικήό  απόό φασή ειόναι μεόλός τόυ διόικήτικόυό ,  διευθυντικόυό  ήό  επόπτικόυό  όργαό νόυ
τόυ εν λόόγω όικόνόμικόυό  φόρεόα ήό  εόχει εξόυσιόα εκπρόσωό πήσής, λήό ψής απόφαό σεων ήό  ελεόγχόυ σε αυτόό .

Στις περιπτωό σεις εταιρειωό ν περιόρισμεόνής ευθυό νής (Ε.Π.Ε.),  πρόσωπικωό ν εταιρειωό ν (Ο.Ε.,  Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωό ν Κεφαλαιόυχικωό ν Εταιρειωό ν (Ι.Κ.Ε), ή υπόχρεόωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφιόόυ, αφόραό  τόυς
διαχειριστεός.

Στις περιπτωό σεις ανωνυό μων εταιρειωό ν (Α.Ε.), ή υπόχρεόωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφιόόυ  αφόραό  τόν
Διευθυό νόντα Συό μβόυλό, καθωό ς και όό λα τα μεόλή τόυ Διόικήτικόυό  Συμβόυλιόόυ.

Στις περιπτωό σεις των συνεταιρισμωό ν, ή εν λόόγω υπόχρεόωσή αφόραό  τα μεόλή τόυ Διόικήτικόυό  Συμβόυ-
λιόόυ75.

22.A.2 Όταν ό πρόσφεόρων εόχει αθετήό σει τις υπόχρεωό σεις τόυ όό σόν αφόραό  στήν  καταβόλήό  φόό ρων ήό
εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής και αυτόό  εόχει διαπιστωθειό απόό  δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  απόό φασή με
τελεσιόδική και δεσμευτικήό  ισχυό , συό μφωνα με διαταό ξεις τής χωό ρας όό πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνός ήό  τήν
εθνικήό  νόμόθεσιόα  ήό /και  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  μπόρειό  να  απόδειόξει  με  τα  καταό λλήλα  μεόσα  όό τι  ό
πρόσφεόρων  εόχει  αθετήό σει  τις  υπόχρεωό σεις  τόυ  όό σόν  αφόραό  τήν  καταβόλήό  φόό ρων  ήό  εισφόρωό ν
κόινωνικήό ς ασφαό λισής.

Αν ό πρόσφεόρων ειόναι Έλλήνας πόλιότής ήό  εόχει τήν εγκαταό στασήό  τόυ στήν Ελλαό δα, όι υπόχρεωό σεις
τόυ  πόυ  αφόρόυό ν  τις  εισφόρεός  κόινωνικήό ς  ασφαό λισής  καλυό πτόυν,  τόό σό  τήν  κυό ρια,  όό σό  και  τήν
επικόυρικήό  ασφαό λισή.

Η παρόυό σα παραό γραφός τιόθεται κατ’εφαρμόγήό  τής παρ. 7.5 τής παρόυό σας Διακήό ρυξής και συό μφωνα
με τό αό ρθρό 73 τόυ ν. 4412/2016, όό πως αυτόό  τρόπόπόιήό θήκε και ισχυό ει (ΦΕΚ 207/27.10.2020 τευό χός
Α'):"Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2  του  άρθρου 73 του ν. 4412/2016 δεν θεωρείται ότι
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει
καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79,
ή  άλλου  αντίστοιχου  εντύπου  ή  δήλωσης  με  το  οποίο  ερωτάται  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή,
κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του."

Δεν απόκλειόεται ό πρόσφεόρων, όό ταν εόχει εκπλήρωό σει τις υπόχρεωό σεις τόυ, ειότε καταβαό λλόντας τόυς
φόό ρόυς ήό  τις εισφόρεός κόινωνικήό ς ασφαό λισής πόυ όφειόλει, συμπεριλαμβανόμεόνων, καταό  περιόπτωσή,
των δεδόυλευμεόνων τόό κων ήό  των πρόστιόμων, ειότε υπαγόό μενός σε δεσμευτικόό  διακανόνισμόό  για τήν
καταβόλήό  τόυς.

22.Α.2α  Η  αναθεότόυσα  αρχήό  γνωριόζει  ήό  μπόρειό  να  απόδειόξει  με  τα  καταό λλήλα  μεόσα  όό τι  εόχόυν
επιβλήθειό  σε βαό ρός τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα, μεόσα σε χρόνικόό  διαό στήμα δυό ό (2) ετωό ν πριν απόό  τήν
ήμερόμήνιόα λήό ξής τής πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς: 
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αα)  τρεις  (3)  πραό ξεις  επιβόλήό ς  πρόστιόμόυ  απόό  τα  αρμόό δια  ελεγκτικαό  όό ργανα  τόυ  Σωό ματός
Επιθεωό ρήσής Εργασιόας για παραβαό σεις τής εργατικήό ς νόμόθεσιόας πόυ χαρακτήριόζόνται, συό μφωνα με
τήν υπόυργικήό  απόό φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όό πως εκαό στότε ισχυό ει, ως «υψήλήό ς» ήό  «πόλυό
υψήλήό ς» σόβαρόό τήτας, όι όπόιόες πρόκυό πτόυν αθρόιστικαό  απόό  τρεις (3) διενεργήθεόντες ελεόγχόυς, ήό
ββ)  δυό ό  (2)  πραό ξεις  επιβόλήό ς  πρόστιόμόυ  απόό  τα  αρμόό δια  ελεγκτικαό  όό ργανα  τόυ  Σωό ματός
Επιθεωό ρήσής  Εργασιόας  για  παραβαό σεις  τής  εργατικήό ς  νόμόθεσιόας  πόυ  αφόρόυό ν  τήν  αδήό λωτή
εργασιόα, όι όπόιόες πρόκυό πτόυν αθρόιστικαό  απόό  δυό ό (2) διενεργήθεόντες ελεόγχόυς. 
Οι υπόό  αα΄ και ββ΄ κυρωό σεις πρεόπει να εόχόυν απόκτήό σει τελεσιόδική και δεσμευτικήό  ισχυό 76.

22.A.3 α)Κατ’εξαιόρεσή,  για  τόυς  πιό  καό τω  επιτακτικόυό ς  λόόγόυς  δήμόό σιόυ  συμφεόρόντός  ............
77( όό πως δήμόό σιας υγειόας ήό  πρόστασιόας τόυ περιβαό λλόντός, όι όπόιόόι συμπλήρωό νόνται απόό  τήν ανα-
θεότόυσα αρχήό  ) δεν εφαρμόό ζόνται όι παραό γραφόι  22.A.1,και 22.A.2.

β) Κατ’εξαιόρεσή, όό ταν  ό απόκλεισμόό ς  ειόναι  σαφωό ς δυσαναό λόγός, ιδιόως όό ταν μόό νό μικραό  πόσαό  των
φόό ρων ήό  των εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής δεν εόχόυν καταβλήθειό  ήό  όό ταν ό  πρόσφεόρων  ενήμε-
ρωό θήκε σχετικαό  με τό ακριβεός πόσόό  πόυ όφειόλεται λόόγω αθεότήσής των υπόχρεωό σεωό ν τόυ όό σόν αφό-
ραό  στήν καταβόλήό  φόό ρων ήό  εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής σε χρόό νό καταό  τόν όπόιόό δεν ειόχε τή δυ-
νατόό τήτα να λαό βει μεότρα, συό μφωνα με τό τελευταιόό εδαό φιό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 73 ν.
4412/2016,  πριν  απόό  τήν  εκπνόήό  τής  πρόθεσμιόας  υπόβόλήό ς  πρόσφόραό ς τόυ  αό ρθρόυ  18  τής
παρόυό σας, δεν εφαρμόό ζεται 78 ή παραό γραφός 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:79

(α) εόχει αθετήό σει τις υπόχρεωό σεις πόυ πρόβλεόπόνται στήν παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν.4412/2016,

(β) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας τελειό υπόό  πτωό χευσή ήό  εόχει υπαχθειό σε διαδικασιόα εξυγιόανσής ήό  ειδικήό ς
εκκαθαό ρισής ήό  τελειό  υπόό  αναγκαστικήό  διαχειόρισή  απόό  εκκαθαριστήό  ήό  απόό  τό  δικαστήό ριό  ήό  εόχει
υπαχθειό  σε  διαδικασιόα  πτωχευτικόυό  συμβιβασμόυό  ήό  εόχει  αναστειόλει  τις  επιχειρήματικεός  τόυ
δραστήριόό τήτες ήό  εαό ν βριόσκεται σε όπόιαδήό πότε αναό λόγή καταό στασή πρόκυό πτόυσα απόό  παρόό μόια
διαδικασιόα, πρόβλεπόό μενή σε εθνικεός διαταό ξεις νόό μόυ. Η αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό  να μήν απόκλειόει
εόναν όικόνόμικόό  φόρεόα, ό όπόιόός βριόσκεται σε μια εκ των κατασταό σεων πόυ αναφεόρόνται στήν παρα-
παό νω περιόπτωσή, υπόό  τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τι ή αναθεότόυσα αρχήό  εόχει απόδειόξει όό τι ό εν λόόγω φόρεόας
ειόναι σε θεόσή να εκτελεόσει τή συό μβασή, λαμβαό νόντας υπόό ψή τις ισχυό όυσες διαταό ξεις και τα μεότρα για
τή συνεόχισή τής επιχειρήματικήό ς τόυ λειτόυργιόας (παρ. 5 αό ρθρόυ 73 τόυ ν.4412/2016), 

(γ) υπαό ρχόυν επαρκωό ς ευό λόγες ενδειόξεις πόυ όδήγόυό ν στό συμπεόρασμα όό τι ό όικόνόμικόό ς φόρεόας
συνήό ψε συμφωνιόες με αό λλόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός με στόόχό τή στρεόβλωσή τόυ ανταγωνισμόυό ,

δ) εαό ν μιόα καταό στασή συό γκρόυσής συμφερόό ντων καταό  τήν εόννόια τόυ αό ρθρόυ 24 τόυ ν.4412/2016
δεν μπόρειό να θεραπευθειό απότελεσματικαό  με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεόσα,

(ε) εαό ν μιόα καταό στασή στρεόβλωσής τόυ ανταγωνισμόυό  απόό  τήν πρόό τερή συμμετόχήό  των όικόνόμικωό ν
φόρεόων καταό  τήν πρόετόιμασιόα τής διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής, καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό
48 τόυ ν.4412/2016, δεν μπόρειό να θεραπευθειό με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεόσα,

(στ)  εαό ν  ό  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  εόχει  επιδειόξει  σόβαρήό  ήό  επαναλαμβανόό μενή πλήμμεόλεια  καταό  τήν
εκτεόλεσή  όυσιωό δόυς  απαιότήσής  στό  πλαιόσιό  πρόήγόυό μενής  δήμόό σιας  συό μβασής,  πρόήγόυό μενής
συό μβασής με αναθεότόντα φόρεόα ήό  πρόήγόυό μενής συό μβασής παραχωό ρήσής πόυ ειόχε ως απότεόλεσμα
τήν πρόό ωρή καταγγελιόα τής πρόήγόυό μενής συό μβασής, απόζήμιωό σεις ήό  αό λλες παρόό μόιες κυρωό σεις, 

(ζ) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας εόχει κριθειό  εόνόχός σόβαρωό ν ψευδωό ν δήλωό σεων καταό  τήν παρόχήό  των
πλήρόφόριωό ν  πόυ απαιτόυό νται  για τήν εξακριόβωσή τής απόυσιόας  των λόόγων απόκλεισμόυό  ήό  τήν
πλήό ρωσή των κριτήριόων επιλόγήό ς,  εόχει  απόκρυό ψει  τις πλήρόφόριόες  αυτεός  ήό  δεν ειόναι  σε θεόσή να
πρόσκόμιόσει τα δικαιόλόγήτικαό  πόυ απαιτόυό νται κατ’ εφαρμόγήό  τόυ αό ρθρόυ 23 τής παρόυό σας,
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(ή)  εαό ν  ό  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  επιχειόρήσε  να  επήρεαό σει  με  αθεόμιτό  τρόό πό  τή  διαδικασιόα  λήό ψής
απόφαό σεων τής αναθεότόυσας αρχήό ς, να απόκτήό σει εμπιστευτικεός πλήρόφόριόες πόυ ενδεόχεται να τόυ
απόφεόρόυν  αθεόμιτό  πλεόνεόκτήμα  στή  διαδικασιόα  συό ναψής  συό μβασής  ήό  να  παραό σχει  εξ αμελειόας
παραπλανήτικεός πλήρόφόριόες πόυ ενδεόχεται να επήρεαό σόυν όυσιωδωό ς τις απόφαό σεις πόυ αφόρόυό ν
τόν απόκλεισμόό , τήν επιλόγήό  ήό  τήν αναό θεσή,

(θ)  εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας εόχει διαπραό ξει σόβαρόό  επαγγελματικόό  παραό πτωμα, τό όπόιόό θεότει σε
αμφιβόλιόα τήν ακεραιόό τήταό  τόυ.

22.Α.5.  Απόκλειόεται απόό  τή συμμετόχήό  στή διαδικασιόα συό ναψής δήμόό σιας συό μβασής (διαγωνισμόό ),
όικόνόμικόό ς  φόρεόας εαό ν  συντρεόχόυν όι  πρόυϋ πόθεόσεις εφαρμόγήό ς  τής παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 80

22.Α.6.  Η αναθεότόυσα αρχήό  απόκλειόει  όικόνόμικόό  φόρεόα σε όπόιόδήό πότε χρόνικόό  σήμειόό καταό  τή
διαό ρκεια τής διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής, όό ταν απόδεικνυό εται όό τι αυτόό ς βριόσκεται λόόγω πραό ξεων
ήό  παραλειόψεων αυτόυό  ειότε πριν ειότε καταό  τή διαδικασιόα, σε μιόα απόό  τις περιπτωό σεις των πρόήγόυό με-
νων παραγραό φων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.81

22.Α.7. Οικόνόμικόό ς  φόρεόας  πόυ  εμπιόπτει  σε  μια  απόό  τις  κατασταό σεις  πόυ  αναφεόρόνται  στις
παραγραό φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.482  μπόρειό να πρόσκόμιόζει στόιχειόα πρόκειμεόνόυ να απόδειόξει
όό τι τα μεότρα πόυ εόλαβε επαρκόυό ν για να απόδειόξόυν τήν αξιόπιστιόα τόυ, παρόό τι συντρεόχει ό σχετικόό ς
λόόγός απόκλεισμόυό . Εαό ν τα στόιχειόα κριθόυό ν επαρκήό , ό εν λόόγω όικόνόμικόό ς φόρεόας δεν απόκλειόεται
απόό  τή διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής.  Τα μεότρα πόυ λαμβαό νόνται απόό  τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός
αξιόλόγόυό νται  σε  συναό ρτήσή  με  τή  σόβαρόό τήτα  και  τις  ιδιαιότερες  περισταό σεις  τόυ  πόινικόυό
αδικήό ματός ήό  τόυ παραπτωό ματός. Αν τα μεότρα κριθόυό ν ανεπαρκήό , γνωστόπόιειόται στόν όικόνόμικόό
φόρεόα τό σκεπτικόό  τής απόό φασής αυτήό ς. Οικόνόμικόό ς φόρεόας πόυ εόχει απόκλειστειό,  με τελεσιόδική
απόό φασή,  απόό  τή  συμμετόχήό  σε  διαδικασιόες  συό ναψής  συό μβασής  ήό  αναό θεσής  παραχωό ρήσής  δεν
μπόρειό  να καό νει χρήό σή τής ανωτεόρω δυνατόό τήτας καταό  τήν περιόόδό τόυ απόκλεισμόυό  πόυ όριόζεται
στήν εν λόόγω απόό φασή στό κραό τός - μεόλός στό όπόιόό ισχυό ει ή απόό φασή.

22.Α.8. Η απόό φασή για τήν διαπιόστωσή τής επαό ρκειας ήό  μή των επανόρθωτικωό ν μεότρων καταό  τήν
πρόήγόυό μενή παραό γραφό εκδιόδεται συό μφωνα με τα όριζόό μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικόνόμικόό ς φόρεόας πόυ τόυ εόχει επιβλήθειό, με τήν κόινήό  υπόυργικήό  απόό φασή τόυ αό ρθρόυ 74
τόυ  ν.  4412/2016,  ή  πόινήό  τόυ  απόκλεισμόυό  απόκλειόεται  αυτόδιόκαια  και  απόό  τήν  παρόυό σα
διαδικασιόα συό ναψής δήμόό σιας συό μβασής .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 83

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσόν αφόραό  τήν καταλλήλόό τήτα για τήν αό σκήσή τής επαγγελματικήό ς δραστήριόό τήτας, απαιτειόται  όι
όικόνόμικόιό  φόρειός  να ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  στό σχετικόό  επαγγελματικόό  μήτρωό ό πόυ τήρειόται  στό
κραό τός  εγκαταό στασήό ς  τόυς.  Ειδικαό  όι  πρόσφεόρόντες  πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι  στήν  Ελλαό δα
απαιτειόται  να  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  στό  Μήτρωό ό  Εργόλήπτικωό ν  Επιχειρήό σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  (υπό  το
πρίσμα της μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του νέου Μητρώου σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2019
(ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019) ήό  στα Νόμαρχιακαό  Μήτρωό α στήν κατήγόριόα/-ιες εόργόυ τόυ αό ρθρόυ 21 τής
παρόυό σας84.  Οι πρόσφεόρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνόι σε κραό τός μεόλός τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής
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απαιτειόται να ειόναι εγγεγραμμεόνόι στα Μήτρωό α τόυ παραρτήό ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν.
4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια85 

Α)Ειδικαό  όι εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρεόπει να υπερβαιό -
νόυν τα ανωό τατα επιτρεπταό  όό ρια ανεκτεόλεστόυ υπόλόιόπόυ εργόλαβικωό ν συμβαό σεων, συό μφωνα με τα
ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, όό πως ισχυό ει.

Β)απαιτειόται να διαθεότόυν/παρεόχόυν πλήρόφόριόες για τό όό ριό τής πιστόλήπτικήό ς τόυς ικανόό τήτας
για χρήματόδόό τήσή καταό  τό τρεόχόν εότός και για τό πιστωτικόό  ιόδρυμα με τό όπόιόό συνεργαό ζόνται, εότσι
ωό στε να ειόναι σαφεός όό τι όι όικόνόμικόιό φόρειός εόχόυν επαρκήό  όικόνόμικαό  μεόσα: (α) για να εκτελεόσόυν
τή συό μβασή, μαζιό  με τις αό λλες όικόνόμικεός υπόχρεωό σεις και δεσμευό σεις τόυς καταό  τήν ιόδια χρόνικήό
περιόόδό, και (β) για να αντιμετωπιόσόυν τυχόό ν νόμικεός ευθυό νες πόυ θα πρόκυό ψόυν απόό  τήν εκτεόλεσή
τής συό μβασής (για παραό δειγμα, παραό βασή συμβατικήό ς υπόχρεόωσής). Κατ'ελαό χιστόν τό όό ριό αυτόό  θα
ειόναι ιόσό με τό 100% τόυ πρόυϋ πόλόγισμόυό  τής παρόυό σας, χωριός τό Φ.Π.Α.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα86 

(α) Οι εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνες στό ΜΕΕΠ, να πλήρόυό ν τις απαιτήό σεις τε-
χνικήό ς  ικανότητας  ανά  κατηγορία  Μ.Ε.ΕΠ.  του  άρθρου  21  της  παρούσας,  αντίστοιχη  με  την
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (στελέχωση, τεχνικός εξοπλισμός, εμπειρία κλπ), ανά κατηγορία
εργασιών.

(β)Οι αλλόδαπόιό όικόνόμικόιό  φόρειός πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνόι σε επιόσήμόυς καταλόόγόυς ήό  διαθεότόυν
πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς πιστόπόιόήσής πόυ συμμόρφωό νόνται με τα ευρωπαιϋκαό  πρόό τυπα πι-
στόπόιόήσής, καταό  τήν εόννόια τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπό-
ρόυό ν να πρόσκόμιόζόυν στις αναθεότόυσες αρχεός πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς εκδιδόό μενό απόό  τήν αρμόό δια
αρχήό  ήό  τό πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό όργανισμόό  πιστόπόιόήσής, καταό  τα όριζόό μενα
στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραό γραφό 9 τόυ αό ρθρόυ 23 τής παρόυό σας.

(γ) Οι αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός πόυ δεν ειόναι εγγεγραμμεόνόι σε επιόσήμόυς καταλόόγόυς ήό  δια -
θεότόυν πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς πιστόπόιόήσής καταό  τα ανωτεόρω, υπόβαό λλόυν ως δικαιόλό-
γήτικαό  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός ΙΙ τόυ Παραρτήό μα-
τός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

(δ)Οι όικόνόμικόιό φόρειός ως «Διαχειριστεός ΑΕΚΚ», πρεόπει να εόχόυν συναό ψει συό μβασή με εγκεκριμεόνό
συό στήμα εναλλακτικήό ς διαχειόρισής ΑΕΚΚ ή να δήλωό νόυν υπευό θυνα όό τι θα συνεργασθόυό ν με εγκεκρι-
μεόνό συό στήμα για τήν εναλλακτικήό  διαχειόρισή των απόβλήό των πόυ θα παραχθόυό ν απόό  τό εόργό, συό μ-
φωνα με τις διαταό ξεις τής ΚΥΑ 36259/1757/ Ε103/ 23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2012 τευό χός Β').

(ε)Οι όικόνόμικόιό  φόρειός,  όφειόλόυν απόδεδειγμεόνα να εόχόυν λαό βει γνωό σή των ιδιαιτερότήό των τόυ
τόό πόυ εκτεόλεσής τόυ εν λόόγω εόργόυ, με επιό τόό πόυ επιόσκεψή.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης87

Οι όικόνόμικόιό φόρειός για τήν παρόυό σα διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής όφειόλόυν να απόδειόξόυν όό τι όι
ιόδιόι ήό  σε περιόπτωσή ενωό σεως ήό  κόινόπραξιόας κατ’ελαό χιστόν εόνα μεόλός τόυς, συμμόρφωό νόνται με 
Α)  Πρόό τυπό  διασφαό λισής  πόιόό τήτας  ISO  9001  ήό  ισόδυό ναμα  πρόό τυπα,  εκδιδόό μενα  απόό  επιόσήμα
ινστιτόυό τα  πόιότικόυό  ελεόγχόυ  ήό  υπήρεσιόες  αναγνωρισμεόνής  αρμόδιόό τήτας  πόυ  βεβαιωό νόυν  τήν
τήό ρήσή  όρισμεόνων  πρόδιαγραφωό ν  ήό  πρότυό πων  πόιόό τήτας  σχετικαό  με  εργασιόες  εγκαταό στασής
(Οικόδόμικωό ν, ήλεκτρόμήχανόλόγικωό ν, πρασιόνόυ )
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Β) Πρόό τυπό περιβαλλόντικήό ς διαχειόρισής ISO 14001 ήό  ισόδυό ναμα πρόό τυπα, εκδιδόό μενα απόό  επιόσήμα
ινστιτόυό τα  πόιότικόυό  ελεόγχόυ  ήό  υπήρεσιόες  αναγνωρισμεόνής  αρμόδιόό τήτας  πόυ  βεβαιωό νόυν  όό τι
συμμόρφωό νεται  με  συγκεκριμεόνα  συστήό ματα ήό  πρόό τυπα περιβαλλόντικήό ς  διαχειόρισής  σχετικαό  με
εργασιόες εγκαταό στασής (Οικόδόμικωό ν, ήλεκτρόμήχανόλόγικωό ν, πρασιόνόυ)
Γ) Πρόό τυπό διαχειόρισής τής υγειόας και ασφαό λειας στήν εργασιόα ISO 45001 ήό  παλαιόό τερής εόκδόσής σε
ισχυό  OHSAS  18001:2007/ΕΛΟΤ  1801:2008  ήό  ισόδυό ναμα  πρόό τυπα,  εκδιδόό μενα  απόό  επιόσήμα
ινστιτόυό τα  πόιότικόυό  ελεόγχόυ  ήό  υπήρεσιόες  αναγνωρισμεόνής  αρμόδιόό τήτας  πόυ  βεβαιωό νόυν  όό τι
συμμόρφωό νεται  με  συγκεκριμεόνα  συστήό ματα  ήό  πρόό τυπα  σχετικαό  με  εργασιόες  εγκαταό στασής
(Οικόδόμικωό ν, ήλεκτρόμήχανόλόγικωό ν, πρασιόνόυ)

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του Ν4412/16.

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

Όσόν αφόραό  τα κριτήό ρια τής όικόνόμικήό ς και χρήματόόικόνόμικήό ς επαό ρκειας και τα κριτήό ρια σχετικαό
με τήν τεχνικήό  και επαγγελματικήό  ικανόό τήτα, εόνας όικόνόμικόό ς φόρεόας μπόρειό,  να στήριόζεται στις
ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων, ασχεότως τής νόμικήό ς φυό σής των δεσμωό ν τόυ με αυτόυό ς.

Η αναθεότόυσα αρχήό  ελεόγχει, συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας, εαό ν όι φόρειός,
στις ικανόό τήτες των όπόιόων πρότιόθεται να στήριχθειό ό πρόσφεόρων, πλήρόυό ν τα σχετικαό  κριτήό ρια επι-
λόγήό ς  και εαό ν συντρεόχόυν λόόγόι απόκλεισμόυό  καταό  τα όριζόό μενα στήν παρόυό σα διακήό ρυξή.  Όσόν
αφόραό  τα κριτήό ρια πόυ σχετιόζόνται με τόυς τιότλόυς σπόυδωό ν και τα επαγγελματικαό  πρόσόό ντα πόυ
όριόζόνται  στήν  περιόπτωσή  στ  τόυ  Μεόρόυς  ΙΙ  τόυ  Παραρτήό ματός  ΧΙΙ  τόυ  Πρόσαρτήό ματός  Α  ν.
4412/2016 ήό  με τήν σχετικήό  επαγγελματικήό  εμπειριόα, όι όικόνόμικόιό  φόρειός, μπόρόυό ν να βασιόζόνται
στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων μόό νό εαό ν όι τελευταιόόι θα εκτελεόσόυν τις εργασιόες ήό  τις υπήρεσιόες για
τις όπόιόες απαιτόυό νται όι συγκεκριμεόνες ικανόό τήτες.

Όταν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας στήριόζεται στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων όό σόν αφόραό  τα κριτήό ρια πόυ
σχετιόζόνται με τήν όικόνόμικήό  και χρήματόόικόνόμικήό  επαό ρκεια, ό όικόνόμικόό ς φόρεόας και αυτόιό  όι
φόρειός ειόναι απόό  κόινόυό  υπευό θυνόι88  για τήν εκτεόλεσή τής συό μβασής.

Στήν περιόπτωσή εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων, ή εόνωσή μπόρειό  να στήριόζεται στις ικανόό τήτες των
συμμετεχόό ντων  στήν  εόνωσή  ήό  αό λλων  φόρεόων  (για  τα  κριτήό ρια  τής  όικόνόμικήό ς  και
χρήματόόικόνόμικήό ς  επαό ρκειας  και  τα  κριτήό ρια  σχετικαό  με  τήν  τεχνικήό  και  επαγγελματικήό
ικανόό τήτα).

Η  εκτεόλεσή  των  ..................89 γιόνεται  υπόχρεωτικαό  απόό  τόν  πρόσφεόρόντα ήό ,  αν  ή  πρόσφόραό
υπόβαό λλεται απόό  εόνωσή όικόνόμικωό ν φόρεόων, απόό  εόναν απόό  τόυς συμμετεόχόντες στήν εόνωσή αυτήό .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής90

23.1 Καταό  τήν υπόβόλήό  πρόσφόρωό ν όι όικόνόμικόιό  φόρειός υπόβαό λλόυν τό  Τυπόπόιήμεόνό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ) τόυ αό ρθρόυ 79 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόιόό απότελειό ενήμερωμεόνή
υπευό θυνή δήό λωσή, με τις συνεόπειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη πρός
αντικαταό στασή των πιστόπόιήτικωό ν πόυ εκδιόδόυν δήμόό σιες αρχεός ήό  τριότα μεόρή, επιβεβαιωό νόντας όό τι
ό εν λόόγω όικόνόμικόό ς φόρεόας πλήρόιό τις ακόό λόυθες πρόυϋ πόθεόσεις:
α)δεν  βριόσκεται  σε  μιόα  απόό  τις  κατασταό σεις  τόυ  αό ρθρόυ  22Α  τής  παρόυό σας,
β) πλήρόιό τα σχετικαό  κριτήό ρια επιλόγήό ς τα όπόιόα εόχόυν καθόριστειό, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22 Β-Ε τής
παρόυό σας.
Σε  όπόιόδήό πότε  χρόνικόό  σήμειόό  καταό  τή  διαό ρκεια  τής  διαδικασιόας,  μπόρειό  να  ζήτήθειό  απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες να υπόβαό λλόυν όό λα ήό  όρισμεόνα δικαιόλόγήτικαό  τής επόό μενής παραγραό φόυ, όό ταν αυτόό
απαιτειόται για τήν όρθήό  διεξαγωγήό  τής διαδικασιόας.
Τό ΤΕΥΔ μπόρειό  να υπόγραό φεται εόως δεόκα (10) ήμεόρες πριν τήν καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς
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των πρόσφόρωό ν91.
Καταό  τήν υπόβόλήό  τόυ ΤΕΥΔ, ειόναι δυνατήό , με μόό νή τήν υπόγραφήό  τόυ καταό  περιόπτωσή εκπρόσωό πόυ
τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα, ή πρόκαταρκτικήό  απόό δειξή των λόόγων απόκλεισμόυό  πόυ αναφεόρόνται στό
αό ρθρό 22.Α.1 τής παρόυό σας, για τό συό νόλό των φυσικωό ν πρόσωό πων πόυ ειόναι μεόλή τόυ διόικήτικόυό ,
διευθυντικόυό  ήό  επόπτικόυό  όργαό νόυ  τόυ  ήό  εόχόυν  εξόυσιόα  εκπρόσωό πήσής,  λήό ψής  απόφαό σεων  ήό
ελεόγχόυ σε αυτόό ν 92.
Ως  εκπρόό σωπός  τόυ  όικόνόμικόυό  φόρεόα,  για  τήν  εφαρμόγήό  τόυ  παρόό ντός,  νόειόται  ό  νόό μιμός
εκπρόό σωπός αυτόυό , όό πως πρόκυό πτει απόό  τό ισχυό όν καταστατικόό  ήό  τό πρακτικόό  εκπρόσωό πήσήό ς τόυ
καταό  τό  χρόό νό  υπόβόλήό ς  τής  πρόσφόραό ς  ήό  τό  αρμόδιόως  εξόυσιόδότήμεόνό  φυσικόό  πρόό σωπό  να
εκπρόσωπειό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα  για  διαδικασιόες  συό ναψής  συμβαό σεων  ήό  για  τή  συγκεκριμεόνή
διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής93.
Στήν περιόπτωσή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς απόό  εόνωσή όικόνόμικωό ν φόρεόων, τό Τυπόπόιήμεόνό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής ( ΤΕΥΔ), υπόβαό λλεται χωρισταό  απόό  καό θε μεόλός τής εόνωσής.
Στήν περιόπτωσή πόυ πρόσφεόρων όικόνόμικόό ς φόρεόας δήλωό νει στό Τυπόπόιήμεόνό Έντυπό Υπευό θυνής
Δήό λωσής ( ΤΕΥΔ) τήν πρόό θεσήό  τόυ για αναό θεσή υπεργόλαβιόας, υπόβαό λλει μαζιό  με τό δικόό  τόυ ΤΕΥΔ
και τό  ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλαό βόυ.
Στήν  περιόπτωσή  πόυ  πρόσφεόρων  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  στήριόζεται  στις  ικανόό τήτες  ενόό ς  ήό
περισσόό τερων φόρεόων υπόβαό λλει μαζιό με τό δικόό  τόυ τό δικόό  τόυ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ  καό θε φόρεόα στις
ικανόό τήτες τόυ όπόιόόυ στήριόζεται.

23. 2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)
Τό δικαιόωμα συμμετόχήό ς και όι όό ρόι και πρόυϋ πόθεόσεις συμμετόχήό ς, όό πως όριόστήκαν στα αό ρθρα 21
και  22  τής  παρόυό σας,  κριόνόνται  καταό  τήν  υπόβόλήό  τής πρόσφόραό ς,  καταό  τήν  υπόβόλήό  των
δικαιόλόγήτικωό ν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4.2 (α εως δ) και καταό  τή συό ναψή τής συό μβασής, συό μφωνα
με τό αό ρθρό 4.2 (ε) τής παρόυό σας
Στήν περιόπτωσή πόυ πρόσφεόρων όικόνόμικόό ς  φόρεόας ήό  εόνωσή αυτωό ν  στήριόζεται στις ικανόό τήτες
αό λλων φόρεόων, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυό σας, όι φόρειός στήν ικανόό τήτα των όπόιόων
στήριόζεται  ό  πρόσφεόρων  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  ήό  εόνωσή  αυτωό ν,  υπόχρεόυό νται  στήν  υπόβόλήό  των
δικαιόλόγήτικωό ν πόυ απόδεικνυό όυν όό τι δεν συντρεόχόυν όι λόόγόι απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ 22Α τής
παρόυό σας και όό τι πλήρόυό ν τα σχετικαό  κριτήό ρια επιλόγήό ς καταό  περιόπτωσή (αό ρθρόυ 22 Β – Ε).
Ο  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  υπόχρεόυό ται  να  αντικαταστήό σει  εόναν  φόρεόα  στήν  ικανόό τήτα  τόυ  όπόιόόυ
στήριόζεται, εφόό σόν ό τελευταιόός δεν πλήρόιό τό σχετικόό  κριτήό ριό επιλόγήό ς ήό  για τόν όπόιόό συντρεόχόυν
λόόγόι απόκλεισμόυό  των παραγραό φων 1, 2, 2α και 494 τόυ αό ρθρόυ 22Α. 
Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  δεν  υπόχρεόυό νται  να  υπόβαό λλόυν  δικαιόλόγήτικαό  ήό  αό λλα  απόδεικτικαό
στόιχειόα, αν και στό μεότρό πόυ ή αναθεότόυσα αρχήό  εόχει τή δυνατόό τήτα να λαμβαό νει τα πιστόπόιήτικαό
ήό  τις συναφειός πλήρόφόριόες απευθειόας μεόσω πρόό σβασής σε εθνικήό  βαό σή δεδόμεόνων σε όπόιόδήό πότε
κραό τός - μεόλός τής Ένωσής, ή όπόιόα διατιόθεται δωρεαό ν, όό πως εθνικόό  μήτρωό ό συμβαό σεων, εικόνικόό
φαό κελό  επιχειόρήσής,  ήλεκτρόνικόό  συό στήμα  απόθήό κευσής  εγγραό φων  ήό  συό στήμα  πρόεπιλόγήό ς.  Η
δήό λωσή  για  τήν  πρόό σβασή  σε  εθνικήό  βαό σή  δεδόμεόνων  εμπεριεόχεται  στό  Τυπόπόιήμεόνό  Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ).
Οι όικόνόμικόιό φόρειός δεν υπόχρεόυό νται να υπόβαό λόυν δικαιόλόγήτικαό , όό ταν ή αναθεότόυσα αρχήό  πόυ
εόχει αναθεόσει τή συό μβασή διαθεότει ήό δή τα δικαιόλόγήτικαό  αυταό .
Όλα τα απόδεικτικαό  εόγγραφα τόυ αό ρθρόυ 23.3 εόως 23.10 τής παρόυό σας, υπόβαό λλόνται, συό μφωνα με
τις διαταό ξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικαό  τα απόδεικτικαό  τα όπόιόα απότελόυό ν ιδιωτικαό  εόγγραφα,
μπόρειό  να γιόνόνται απόδεκταό  και σε απλήό  φωτότυπιόα, εφόό σόν συνυπόβαό λλεται υπευό θυνή δήό λωσή
στήν όπόιόα βεβαιωό νεται ή ακριόβειαό  τόυς95.
Επισήμαιόνεται όό τι γιόνόνται απόδεκτεός:
• όι  εόνόρκες  βεβαιωό σεις  πόυ  αναφεόρόνται  στήν  παρόυό σα  Διακήό ρυξή,  εφόό σόν  εόχόυν
συνταχθειό εόως τρεις (3) μήό νες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυς, 
• όι υπευό θυνες δήλωό σεις, εφόό σόν εόχόυν συνταχθειό  μεταό  τήν κόινόπόιόήσή τής πρόό σκλήσής
για τήν υπόβόλήό  των δικαιόλόγήτικωό ν96.  Σήμειωό νεται όό τι δεν απαιτειόται θεωό ρήσή τόυ γνήσιόόυ τής
υπόγραφήό ς τόυς.
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  
Ο πρόσωρινόό ς  αναό δόχός,  κατόό πιν  σχετικήό ς  ήλεκτρόνικήό ς  πρόό σκλήσής απόό  τήν αναθεότόυσα αρχήό ,
υπόβαό λλει  τα  ακόό λόυθα  δικαιόλόγήτικαό ,  καταό  τα  ειδικόό τερα  όριζόό μενα  στό  αό ρθρό  4.2  τής
παρόυό σας97:

Για  τήν  απόό δειξή  τής  μή  συνδρόμήό ς  των  λόόγων  απόκλεισμόυό  τόυ  άρθρου  22Α  ό  πρόσωρινόό ς
αναό δόχός υπόβαό λλει  αντιόστόιχα τα παρακαό τω δικαιόλόγήτικαό :

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

απόό σπασμα  τόυ  πόινικόυό  μήτρωό όυ  ήό ,  ελλειόψει  αυτόυό ,  ισόδυό ναμόυ  εγγραό φόυ  πόυ  εκδιόδεται  απόό
αρμόό δια δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  αρχήό  τόυ κραό τόυς-μεόλόυς ήό  τής χωό ρας καταγωγήό ς ήό  τής χωό ρας όό πόυ
ειόναι εγκατεστήμεόνός ό εν λόόγω όικόνόμικόό ς φόρεόας, απόό  τό όπόιόό πρόκυό πτει όό τι πλήρόυό νται αυτεός
όι πρόυϋ πόθεόσεις, πόυ να εόχει εκδόθειό  εόως τρεις (3) μήό νες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυ98 Η υπόχρεόωσή
πρόσκόό μισής  τόυ  ως  αό νω  απόσπαό σματός  αφόραό  και  τα  πρόό σωπα  των  τελευταιόων   τεσσαό ρων
εδαφιόων  τής παραγραό φόυ Α.1 τόυ αό ρθρόυ 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τήν αρμόό δια αρχήό
τόυ  όικειόόυ  κραό τόυς  -  μεόλόυς  ήό  χωό ρας,  περιό  τόυ  όό τι  εόχόυν  εκπλήρωθειό  όι  υπόχρεωό σεις  τόυ
όικόνόμικόυό  φόρεόα,  όό σόν  αφόραό  στήν  καταβόλήό  φόό ρων  (φόρόλόγικήό  ενήμερόό τήτα)  και  στήν
καταβόλήό  των  εισφόρωό ν  κόινωνικήό ς  ασφαό λισής  (ασφαλιστικήό  ενήμερόό τήτα)99 συό μφωνα  με  τήν
ισχυό όυσα νόμόθεσιόα τόυ κραό τόυς εγκαταό στασής ήό  τήν ελλήνικήό  νόμόθεσιόα αντιόστόιχα, πόυ να ειόναι
εν ισχυό  καταό  τό χρόό νό υπόβόλήό ς τόυ, αό λλως, στήν περιόπτωσή πόυ δεν αναφεόρεται σε αυτόό  χρόό νός
ισχυό ός, πόυ να εόχει εκδόθειό εόως τρεις (3) μήό νες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυ100. 

Για  τόυς  πρόσφεόρόντες  πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι  ήό  εκτελόυό ν  εόργα  στήν  Ελλαό δα τα  σχετικαό
δικαιόλόγήτικαό  πόυ υπόβαό λλόνται ειόναι 

- φόρόλόγικήό  ενήμερόό τήτα πόυ εκδιόδεται απόό  τό Υπόυργειόό Οικόνόμικωό ν (αρμόό δια Δ.Ο.Υ)
για τόν όικόνόμικόό  φόρεόα και για τις κόινόπραξιόες στις όπόιόες συμμετεόχει για τα δήμόό σια εόργα πόυ
ειόναι σε εξεόλιξή101. Οι αλλόδαπόιό πρόσφεόρόντες θα υπόβαό λλόυν υπευό θυνή δήό λωσή102 περιό τόυ όό τι δεν
εόχόυν υπόχρεόωσή καταβόλήό ς φόό ρων στήν Ελλαό δα. Σε περιόπτωσή πόυ εόχόυν τεότόια υπόχρεόωσή θα
υπόβαό λλόυν σχετικόό  απόδεικτικόό  τής όικειόας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστικήό  ενήμερόό τήτα  πόυ  εκδιόδεται  απόό  τόν  αρμόό διό  ασφαλιστικόό  φόρεόα103.  Η
ασφαλιστικήό  ενήμερόό τήτα καλυό πτει τις ασφαλιστικεός υπόχρεωό σεις τόυ πρόσφεόρόντός όικόνόμικόυό
φόρεόα α) ως φυσικόό  ήό  νόμικόό  πρόό σωπό για τό πρόσωπικόό  τόυς με σχεόσή εξαρτήμεόνής εργασιόας, β)
για  εόργα πόυ  εκτελειό  μόό νός  τόυ  ήό  σε  κόινόπραξιόα  καθωό ς  και  γ)   για  τα  στελεόχή  τόυ  πόυ  εόχόυν
υπόχρεόωσή ασφαό λισής στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστήμεόνόι στήν Ελλαό δα όικόνόμικόιό  φόρειός
υπόβαό λλόυν απόδεικτικόό  ασφαλιστικήό ς  ενήμερόό τήτας (κυό ριας και επικόυρικήό ς  ασφαό λισής)  για τό
πρόσωπικόό  τόυς με σχεόσή εξαρτήμεόνής εργασιόας (ΤΣΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμεόνόυς – μεόλή τόυ ΤΕΕ,
ΙΚΑ για τό λόιπόό  πρόσωπικόό  Δεν απότελόυό ν  απόό δειξή ενήμερόό τήτας τής πρόσφεόρόυσας εταιριόας,
απόδεικτικαό  ασφαλιστικήό ς ενήμερόό τήτας  των φυσικωό ν πρόσωό πων πόυ στελεχωό νόυν τό πτυχιόό τής
εταιριόας ως εταιόρόι. Οι αλλόδαπόιό πρόσφεόρόντες (φυσικαό  και νόμικαό  πρόό σωπα), πόυ δεν υπόβαό λόυν
τα αό νω απόδεικτικαό , υπόβαό λλόυν υπευό θυνή δήό λωσή περιό τόυ όό τι δεν απασχόλόυό ν πρόσωπικόό , για τό
όπόιόό υπαό ρχει  υπόχρεόωσή ασφαό λισής σε ήμεδαπόυό ς  ασφαλιστικόυό ς  όργανισμόυό ς.  Αν απασχόλόυό ν
τεότόιό πρόσωπικόό , πρεόπει να υπόβαό λλόυν σχετικόό  απόδεικτικόό  ασφαλιστικήό ς ενήμερόό τήτας.

-  υπευό θυνή  δήό λωσή  τόυ  πρόσφεόρόντός  όό τι  δεν  εόχει  εκδόθειό  δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  απόό φασή  με
τελεσιόδική και δεσμευτικήό  ισχυό  για τήν αθεότήσή των υπόχρεωό σεωό ν τόυ όό σόν αφόραό  στήν καταβόλήό
φόό ρων ήό  εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιήτικόό  απόό  τή Διευό θυνσή Πρόγραμματισμόυό
και Συντόνισμόυό  τής Επιθεωό ρήσής Εργασιακωό ν Σχεόσεων, πόυ να εόχει εκδόθειό εόως τρεις (3) μήό νες πριν
απόό  τήν υπόβόλήό  τόυ104,  απόό  τό όπόιόό να πρόκυό πτόυν όι  πραό ξεις  επιβόλήό ς  πρόστιόμόυ πόυ εόχόυν
εκδόθειό σε βαό ρός τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα σε χρόνικόό  διαό στήμα δυό ό (2) ετωό ν πριν απόό  τήν ήμερόμήνιόα
λήό ξής τής πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς.
Μεόχρι να καταστειό  εφικτήό  ή εόκδόσή τόυ ανωτεόρω πιστόπόιήτικόυό , υπόβαό λλεται υπευό θυνή δήό λωσή
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τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα, χωριός να απαιτειόται επιόσήμή δήό λωσή τόυ ΣΕΠΕ σχετικαό  με τήν εόκδόσή τόυ
πιστόπόιήτικόυό  105.

(γ) για τήν  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22106: πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τήν αρμόό δια
δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  αρχήό  τόυ όικειόόυ κραό τόυς - μεόλόυς ήό  χωό ρας, πόυ να εόχει εκδόθειό εόως τρεις (3)
μήό νες  πριν  απόό  τήν  υπόβόλήό  τόυ107 .  Για  τόυς  όικόνόμικόυό ς  φόρειός  πόυ  ειόναι  εγκαταστήμεόνόι  ήό
εκτελόυό ν  εόργα  στήν  Ελλαό δα  τό  πιστόπόιήτικόό  όό τι  δεν  τελόυό ν υπόό  πτωό χευσή,  ,  πτωχευτικόό
συμβιβασμόό , αναγκαστικήό  διαχειόρισή, δεν εόχόυν υπαχθειό  σε διαδικασιόα εξυγιόανσής εκδιόδεται απόό  τό
αρμόό διό πρωτόδικειόό τής εόδρας τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα. Τό πιστόπόιήτικόό   όό τι τό νόμικόό  πρόό σωπό
δεν εόχει τεθειό υπόό  εκκαθαό ρισή με δικαστικήό  απόό φασή εκδιόδεται απόό  τό όικειόό Πρωτόδικειόό τής εόδρας
τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα,  τό δε πιστόπόιήτικόό  όό τι  δεν εόχει τεθειό  υπόό  εκκαθαό ρισή με απόό φασή των
εταιόρων εκδιόδεται απόό  τό Γ.Ε.Μ.Η., συό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις, ως καό θε φόραό  ισχυό όυν. Ειδικαό
ή  μή  αναστόλήό  των  επιχειρήματικωό ν  δραστήριότήό των  τόυ  όικόνόμικόυό  φόρεόα,  για  τόυς
εγκατεστήμεόνόυς  στήν  Ελλαό δα  όικόνόμικόυό ς  φόρειός,  απόδεικνυό εται  μεόσω  τής  ήλεκτρόνικήό ς
πλατφόό ρμας τής Ανεξαό ρτήτής Αρχήό ς Δήμόσιόων Εσόό δων108. 

(δ) Αν τό κραό τός-μεόλός ήό  χωό ρα δεν εκδιόδει τα υπόό  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστόπόιήτικαό  ήό  όό πόυ
τα πιστόπόιήτικαό  αυταό  δεν καλυό πτόυν όό λες τις περιπτωό σεις υπόό  1 και 2 και 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α.,
τό εόγγραφό ήό  τό πιστόπόιήτικόό  μπόρειό να αντικαθιόσταται απόό  εόνόρκή βεβαιόωσή ήό , στα κραό τή - μεόλή
ήό  στις χωό ρες όό πόυ δεν πρόβλεόπεται εόνόρκή βεβαιόωσή, απόό  υπευό θυνή δήό λωσή τόυ ενδιαφερόμεόνόυ
ενωό πιόν αρμόό διας δικαστικήό ς ήό  διόικήτικήό ς αρχήό ς, συμβόλαιόγραό φόυ ήό  αρμόό διόυ επαγγελματικόυό  ήό
εμπόρικόυό  όργανισμόυό  τόυ  κραό τόυς  μεόλόυς  ήό  τής  χωό ρας  καταγωγήό ς  ήό  τής  χωό ρας  όό πόυ  ειόναι
εγκατεστήμεόνός ό όικόνόμικόό ς φόρεόας. Στήν περιόπτωσή αυτήό  όι αρμόό διες δήμόό σιες αρχεός παρεόχόυν
επιόσήμή δήό λωσή στήν όπόιόα  αναφεόρεται  όό τι  δεν εκδιόδόνται  τα  εόγγραφα ήό  τα  πιστόπόιήτικαό  τής
παρόυό σας  παραγραό φόυ  ήό  όό τι  τα  εόγγραφα  ήό  τα  πιστόπόιήτικαό  αυταό  δεν  καλυό πτόυν  όό λες  τις
περιπτωό σεις πόυ αναφεόρόνται στα υπόό  1 και 2 και 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας.

Οι επιόσήμες δήλωό σεις καθιόστανται διαθεόσιμες μεόσω τόυ επιγραμμικόυό  απόθετήριόόυ πιστόπόιήτικωό ν
(e-Certis)109 τόυ αό ρθρόυ 81 τόυ ν.4412/2016.

Αν διαπιστωθειό με όπόιόνδήό πότε τρόό πό όό τι, στήν εν λόόγω χωό ρα εκδιόδόνται τα υπόό ψή πιστόπόιήτικαό ,
ή πρόσφόραό  τόυ διαγωνιζόό μενόυ απόρριόπτεται. 

(ε)  Για  τις  λόιπεός  περιπτωό σεις  τής  παραγράφου Α.4  του άρθρου 22110,  υπόβαό λλεται  υπευό θυνή
δήό λωσή τόυ πρόσφεόρόντός όό τι δεν συντρεόχόυν στό πρόό σωπόό  τόυ όι όριζόό μενόι λόόγόι απόκλεισμόυό 111.

Ειδικαό  για  τήν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22112,  για  τις  εργόλήπτικεός
επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαό λλόνται πιστόπόιήτικαό  χόρήγόυό μενα απόό  τα
αρμόό δια  επιμελήτήό ρια  και  φόρειός  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απόό  τα  όπόιόα  απόδεικνυό εται  όό τι  τα
πρόό σωπα με βεβαιόωσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχωό νόυν τήν εργόλήπτικήό  επιχειόρήσή, δεν εόχόυν διαπραό ξει
σόβαρόό  επαγγελματικόό  παραό πτωμα.

Για  τις  εργόλήπτικεός  επιχειρήό σεις  πόυ  ειόναι  εγγεγραμμεόνες  στα  Περιφερειακαό  Μήτρωό α  (πωό ήν
Νόμαρχιακαό ),  πρόσκόμιόζεται  βεβαιόωσή  επαγγελματικήό ς  διαγωγήό ς  (ή  όπόιόα  ανανεωό νεται  καό θε  εόξι
μήό νες), χόρήγόυό μενή απόό  τόν πανελλήό νιό και νόό μιμα αναγνωρισμεόνό συό νδεσμό Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  113  

Για τήν απόό δειξή τής μή συνδρόμήό ς  τόυ λόόγόυ απόκλεισμόυό  τής παραγραό φόυ Α.5 τόυ αό ρθρόυ 22
υπόβαό λλόνται, εφόό σόν ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός ειόναι ανωό νυμή εταιριόα: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυό νται τής υπόχρεόωσής αυτήό ς  όι  εταιρειόες
πόυ ειόναι εισήγμεόνες στό Χρήματιστήό ριό τής χωό ρας εγκαταό στασήό ς τόυς και υπόβαό λλόυν περιό τόυό τόυ
υπευό θυνή δήό λωσή τόυ νόό μιμόυ εκπρόσωό πόυ τόυς]. 

-  Πιστόπόιήτικόό  αρμόό διας αρχήό ς τόυ κραό τόυς τής εόδρας, απόό  τό όπόιόό να πρόκυό πτει όό τι όι μετόχεός
ειόναι όνόμαστικεός πόυ να εόχει  εκδόθειό  εόως τριαό ντα (30) εργαό σιμες ήμεόρες πριν απόό  τήν υπόβόλήό
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τόυ.114

- Αναλυτικήό  καταό στασή με τα στόιχειόα των μετόόχων τής εταιρειόας και τόν αριθμόό  των μετόχωό ν καό θε
μετόόχόυ  (μετόχόλόόγιό),  όό πως  τα  στόιχειόα  αυταό  ειόναι  καταχωρήμεόνα  στό  βιβλιόό  μετόόχων  τής
εταιρειόας, τό πόλυό  τριαό ντα εργαό σιμες ήμεόρες πριν απόό  τήν ήμεόρα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς. 

Ειδικόό τερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  πρόσκόμιόζόυν  μόό νό  τήν  αναλυτικήό
καταό στασή με τα στόιχειόα των μετόόχων τής εταιρειόας και τόν αριθμόό  των μετόχωό ν καό θε μετόόχόυ
(μετόχόλόόγιό), όό πως τα στόιχειόα αυταό  ειόναι καταχωρήμεόνα στό βιβλιόό μετόόχων τής εταιρειόας, τό πόλυό
τριαό ντα (30) εργαό σιμες ήμεόρες πριν απόό  τήν ήμεόρα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς καθωό ς ή απαιότήσή για
τήν  υπόβόλήό  τόυ  πιστόπόιήτικόυό  απόό  τό  όπόιόό  να  πρόκυό πτει  όό τι  όι  μετόχεός  ειόναι  όνόμαστικεός,
καλυό πτεται συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 23.9 τής παρόυό σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφόό σόν εόχόυν καταό  τό διόκαιό τής εόδρας τόυς όνόμαστικεός
μετόχεός, πρόσκόμιόζόυν : 

αα)  Πιστόπόιήτικόό  αρμόό διας αρχήό ς τόυ κραό τόυς τής εόδρας,  απόό  τό όπόιόό να πρόκυό πτει όό τι όι
μετόχεός ειόναι όνόμαστικεός, 

ββ) Αναλυτικήό  καταό στασή μετόόχων, με αριθμόό  των μετόχωό ν τόυ καό θε μετόόχόυ, όό πως τα στόιχειόα
αυταό  ειόναι καταχωρήμεόνα στό βιβλιόό μετόόχων τής εταιρειόας με ήμερόμήνιόα τό πόλυό  30 εργαό σιμες
ήμεόρες πριν τήν υπόβόλήό  τής πρόσφόραό ς. 

γγ)  Καό θε  αό λλό  στόιχειόό  απόό  τό  όπόιόό  να  πρόκυό πτει  ή  όνόμαστικόπόιόήσή  μεόχρι  φυσικόυό
πρόσωό πόυ των μετόχωό ν, πόυ εόχει συντελεστειό τις τελευταιόες 30 (τριαό ντα) εργαό σιμες ήμεόρες πριν τήν
υπόβόλήό  τής πρόσφόραό ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν εόχόυν καταό  τό διόκαιό τής χωό ρας στήν όπόιόα εόχόυν τήν εόδρα
τόυς όνόμαστικεός μετόχεός, υπόβαό λλόυν : 

αα) Βεβαιόωσή περιό μή υπόχρεόωσής όνόμαστικόπόιόήσής των μετόχωό ν απόό  αρμόό δια αρχήό , εφόό σόν
υπαό ρχει σχετικήό  πρόό βλεψή, διαφόρετικαό  πρόσκόμιόζεται υπευό θυνή δήό λωσή τόυ διαγωνιζόό μενόυ.

ββ) Έγκυρή και ενήμερωμεόνή καταό στασή μετόόχων πόυ κατεόχόυν τόυλαό χιστόν 1% των μετόχωό ν. 

γγ)  Αν δεν τήρειόται  τεότόια  καταό στασή,  πρόσκόμιόζεται  σχετικήό  καταό στασή μετόόχων (με  1%),
συό μφωνα με τήν τελευταιόα Γενικήό  Συνεόλευσή, αν όι μεότόχόι αυτόιό ειόναι γνωστόιό στήν εταιρειόα. 

δδ) Αν δεν πρόσκόμισθειό καταό στασή καταό  τα ανωτεόρω, ή εταιρειόα αιτιόλόγειό τόυς λόόγόυς πόυ όι
μεότόχόι αυτόιό  δεν τής ειόναι γνωστόιό. Η  αναθεότόυσα αρχήό  δεν υπεισεόρχεται στήν κριόσή τής ως αό νω
αιτιόλόγιόας.  Δυό ναται ωστόό σό να απόδειόξει τή δυνατόό τήτα υπόβόλήό ς τής καταό στασής μετόόχων και
μόό νό στήν περιόπτωσή αυτήό  ή εταιρειόα απόκλειόεται απόό  τήν παρόυό σα διαδικασιόα.

Περαιτεόρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαό λλεται ή υπευό θυνή δήό λωσή τής κόινήό ς απόό φασής
των  Υπόυργωό ν  Αναό πτυξής  και  Επικρατειόας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

(δ)  Για  τήν  περιόπτωσή  τόυ  αό ρθρόυ  22.Α.9.  τής  παρόυό σας  διακήό ρυξής,  υπευό θυνή  δήό λωσή  τόυ
πρόσφεόρόντός όό τι δεν εόχει εκδόθειό  σε βαό ρός τόυ απόό φασή απόκλεισμόυό , συό μφωνα με τό αό ρθρό 74
τόυ ν. 4412/2016.

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

(α)  Όσόν  αφόραό  τήν  καταλλήλόό τήτα  για  τήν  αό σκήσή  τής  επαγγελματικήό ς  δραστήριόό τήτας,  όι
πρόσφεόρόντες  πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι  στήν  Ελλαό δα  υπόβαό λλόυν  βεβαιόωσή  εγγραφήό ς  στό
Μ.Ε.ΕΠ115 116 στήν κατήγόριόα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  και στήν κατήγόριόα  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, σε
ταό ξεις αντιόστόιχες με τήν εκτιμωό μενή αξιόα τής συό μβασής (καταό  τή συό νταξή τόυ Π/Υ τόυ εόργόυ) για τα
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φυσικαό  ήό  νόμικαό  πρόό σωπα και στήν κατήγόριόα ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

(β)  Οι  πρόσφεόρόντες  πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι  σε  λόιπαό  κραό τή  μεόλή  τής  Ευρωπαιϋκήό ς  Ένωσής
πρόσκόμιόζόυν  τις  δήλωό σεις  και  πιστόπόιήτικαό  πόυ  περιγραό φόνται  στό  Παραό ρτήμα  XI  τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

(γ) Οι πρόσφεόρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνόι σε κραό τός μεόλός τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Οικόνόμικόυό  Χωό ρόυ
(Ε.Ο.Χ) ήό  σε τριότες χωό ρες πόυ εόχόυν υπόγραό ψει και κυρωό σει τή ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόυ ή υπόό  αναό θεσή
δήμόό σια  συό μβασή καλυό πτεται  απόό  τα Παραρτήό ματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικεός  σήμειωό σεις  τόυ
σχετικόυό  με  τήν  Ένωσή  Πρόσαρτήό ματός  I  τής  ως  αό νω  Συμφωνιόας,  ήό  σε  τριότες  χωό ρες  πόυ  δεν
εμπιόπτόυν στήν πρόήγόυό μενή  περιόπτωσή και εόχόυν συναό ψει διμερειός ήό  πόλυμερειός συμφωνιόες με τήν
Ένωσή  σε  θεόματα  διαδικασιωό ν  αναό θεσής  δήμόσιόων  συμβαό σεων,  πρόσκόμιόζόυν  πιστόπόιήτικόό
αντιόστόιχόυ  επαγγελματικόυό  ήό  εμπόρικόυό  μήτρωό όυ.  Στήν  περιόπτωσή  πόυ  χωό ρα  δεν  τήρειό  τεότόιό
μήτρωό ό,  τό εόγγραφό ήό  τό πιστόπόιήτικόό  μπόρειό  να αντικαθιόσταται  απόό  εόνόρκή βεβαιόωσή ήό ,  στα
κραό τή  -  μεόλή  ήό  στις  χωό ρες  όό πόυ  δεν  πρόβλεόπεται  εόνόρκή  βεβαιόωσή,  απόό  υπευό θυνή  δήό λωσή  τόυ
ενδιαφερόμεόνόυ ενωό πιόν αρμόό διας δικαστικήό ς ήό  διόικήτικήό ς  αρχήό ς,  συμβόλαιόγραό φόυ ήό  αρμόό διόυ
επαγγελματικόυό  ήό  εμπόρικόυό  όργανισμόυό  τής  χωό ρας  καταγωγήό ς  ήό  τής  χωό ρας  όό πόυ  ειόναι
εγκατεστήμεόνός  ό  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  όό τι  δεν  τήρειόται  τεότόιό  μήτρωό ό  και  όό τι  ασκειό  τή
δραστήριόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 21 τής παρόυό σας.

Τα ως αό νω δικαιόλόγήτικαό  υπόό  α), β) και γ) γιόνόνται απόδεκταό , εφόό σόν εόχόυν εκδόθειό  εόως τριαό ντα
(30) εργαό σιμες ήμεόρες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυς, εκτόό ς αν συό μφωνα με τις ειδικόό τερες διαταό ξεις
αυτωό ν φεόρόυν συγκεκριμεόνό χρόό νό ισχυό ός 117

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

Η όικόνόμικήό  και χρήματόόικόνόμική επαό ρκεια των όικόνόμικωό ν φόρεόων απόδεικνυό εται: 

(α) για τις εγγεγραμμεόνες εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις στό Μ.Ε.ΕΠ:
 ειότε απόό  τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόιόα απότελειό  τεκμήό ριό των πλήρόφόριωό ν

πόυ περιεόχει 
 ειότε, στήν περιόπτωσή πόυ όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22.Γ δεν καλυό πτόνται απόό  τή βεβαιόωσή

εγγραφήό ς, με τήν υπόβόλήό  ενόό ς ήό  περισσόό τερων απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνται
στό  Μεόρός  Ι  τόυ  Παραρτήό ματός  ΧΙΙ  (Απόδεικτικαό  μεόσα  για  τα  κριτήό ρια  επιλόγήό ς)  τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 118

Σε καό θε περιόπτωσή, ή βεβαιόωσή εγγραφήό ς μπόρειό να υπόβαό λλεται για τήν απόό δειξή μόό νό όρισμεόνων
απαιτήό σεων όικόνόμικήό ς και χρήματόόικόνόμικήό ς επαό ρκειας τόυ αό ρθρόυ 22.Γ, ενωό  για τήν απόό δειξή
των λόιπωό ν απαιτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόνται εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα
πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός Ι τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν.4412/2016, αναό λόγα με τήν τιθεόμενή στό
αό ρθρό 22.Γ απαιότήσή.
Ειδικαό ,  για  τήν  απόό δειξή  τής  απαιότήσής  τής  μή  υπεόρβασής  των ανωό τατων  επιτρεπτωό ν  όριόων
ανεκτεόλεστόυ υπόλόιόπόυ εργόλαβικωό ν συμβαό σεων:

 με τήν υπόβόλήό  ενήμερόό τήτας πτυχιόόυ σε ισχυό  ήό
 με τήν υπόβόλήό  υπευό θυνής δήό λωσής τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ, συνόδευόό μενής απόό

πιόνακα  όό λων  των  υπόό  εκτεόλεσή  εόργων  (ειότε  ως  μεμόνωμεόνός  αναό δόχός  ειότε  στό
πλαιόσιό κόινόπραξιόας ήό  υπεργόλαβιόας) και αναφόραό  για τό ανεκτεόλεστό υπόό λόιπό
αναό  εόργό και τό συνόλικόό  ανεκτεόλεστό,  για τις εργόλήπτικεός  επιχειρήό σεις  πόυ δεν
διαθεότόυν ενήμερόό τήτα πτυχιόόυ καταό  τις κειόμενες διαταό ξεις 

(β)  Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε επίσημους  καταλόγους ήό
διαθεότόυν πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής πόυ συμμόρφωό νόνται  με  τα ευρωπαιϋκαό
πρόό τυπα  πιστόπόιόήσής,  καταό  τήν  εόννόια  τόυ  Παραρτήό ματός  VII  τόυ  Πρόσαρτήό ματός  Α΄  τόυ  ν.
4412/2016, μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόυν στις αναθεότόυσες αρχεός πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς, εκδιδόό μενό
απόό  τήν αρμόό δια αρχήό  ήό  τό πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό όργανισμόό  πιστόπόιόήσής,
καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραό γραφό 9 τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .
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(γ)  Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  δεν  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επιόσήμόυς  καταλόόγόυς  ήό
διαθεότόυν  πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  καταό  τα  ανωτεόρω,  υπόβαό λλόυν  ως
δικαιόλόγήτικαό  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός Ι  τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

(δ)  έγγραφη  βεβαίωση  από  πιστωτικό  ίδρυμα πόυ  λειτόυργειό  νόό μιμα  στα  κραό τή  -  μεόλή  τής
Ενωσής ήό  τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Οικόνόμικόυό  Χωό ρόυ ήό  στα κραό τή-μεόρή τής ΣΔΣ και εόχει, συό μφωνα με τις
ισχυό όυσες  διαταό ξεις,  τό  δικαιόωμα  αυτόό ,  στήν  όπόιόα  θα  αναφεόρεται  ή  συνεργασιόα  με  τόν
πρόσφεόρόντα  και  θα  δήλωό νεται  τό  όό ριό  τής  πιστόλήπτικήό ς  τόυ  ικανόό τήτας  για  χρήματόδόό τήσή
τόυλαό χιστόν καταό  τό εότός πόυ ακόλόυθειό  τήν ήμερόμήνιόα καταό θεσής των πρόσφόρωό ν.  Επιόσής θα
πρεόπει  να  πρόκυό πτει  σαφωό ς  πόιό  πόσόό  διατιόθεται  στόν  διαγωνιζόό μενό  όικόνόμικόό  φόρεόα  για
χρήματόδόό τήσή  και  πιστόδότήό σεις  ωό στε  να  κριθειό  αν  καλυό πτει  τις  απαιτόυό μενες  πρόυϋ πόθεόσεις
πιστόλήπτικήό ς ικανόό τήτας τής Διακήό ρυξής, και πόιό πόσόό  χωρισταό  αφόραό  εγγυήτικεός επιστόλεός. 
Δεν  γιόνόνται  δεκτεός  βεβαιωό σεις  πόυ  αφόρόυό ν  σε  πρόεξόό φλήσή  επιό  πιστόπόιήό σει  αντικειμεόνόυ
συό μβασής.
Σε περιόπτωσή Ένωσής ήό  Κόινόπραξιόας Οικόνόμικωό ν Φόρεόων τα ως αό νω μπόρόυό ν να τα διαθεότόυν
αθρόιστικαό  και απόό  όό λα τα μεόλή  πόυ συμμετεόχόυν στήν Ένωσή ήό  Κόινόπραξιόα Οικόνόμικωό ν Φόρεόων.
Η ως αό νω βεβαιόωσή πρεόπει να περιλαμβαό νει κατ’ελαό χιστόν τα παρακαό τω:
Ι) τήν πλήό ρή επωνυμιόα τόυ διαγωνιζόό μενόυ υπεόρ τόυ όπόιόόυ εκδιόδεται,
ΙΙ) τόν τιότλό και τήν συνόλικήό  δαπαό νή τόυ αντικειμεόνόυ τής παρόυό σας Διακήό ρυξής,
IΙΙ)  δήό λωσή  περιό  συνεργασιόας  με  τόν  συμμετεόχόντα  Οικόνόμικόό  Φόρεόα  και  δυνατόό τήτας
χρήματόδόό τήσής αυτόυό  πόυ αντιστόιχειό στό κατ΄ ελαό χιστό απαιτόυό μενό πόσόό .

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
Η τεχνικήό  και επαγγελματικήό  ικανόό τήτα των όικόνόμικωό ν φόρεόων απόδεικνυό εται: 
(α) για τις εγγεγραμμεόνες εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις στό Μ.Ε.ΕΠ.
 ειότε απόό  τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόιόα απότελειό  τεκμήό ριό των πλήρόφόριωό ν

πόυ περιεόχει 
 ειότε, στήν  περιόπτωσή  πόυ  όι  απαιτήό σεις  τόυ  αό ρθρόυ  22.Δ  δεν  καλυό πτόνται  απόό  τή

βεβαιόωσή εγγραφήό ς, με τήν υπόβόλήό  ενόό ς ήό  περισσόό τερων απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα  πόυ
πρόβλεόπόνται  στό Μεόρός  ΙΙ  τόυ  Παραρτήό ματός  ΧΙΙ  (Απόδεικτικαό  μεόσα  για  τα  κριτήό ρια
επιλόγήό ς) τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν.4412/2016  119 αναό λόγα με τήν τιθεόμενή στό αό ρθρό
22.Δ απαιότήσή.

Σε καό θε περιόπτωσή, ή βεβαιόωσή εγγραφήό ς μπόρειό να υπόβαό λλεται για τήν απόό δειξή μόό νό όρισμεόνων
απαιτήό σεων τεχνικήό ς και επαγγελματικήό ς ικανόό τήτας τόυ αό ρθρόυ 22.Δ, ενωό  για τήν απόό δειξή των
λόιπωό ν απαιτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόνται εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ
πρόβλεόπόνται στό Μεόρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν.4412/2016.

(β)  Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επίσημους  καταλόγους ήό
διαθεότόυν  πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  πόυ  συμμόρφωό νόνται  με  τα
ευρωπαιϋκαό  πρόό τυπα πιστόπόιόήσής, καταό  τήν εόννόια τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός
Α΄  τόυ  ν.  4412/2016,  μπόρόυό ν  να  πρόσκόμιόζόυν  στις  αναθεότόυσες  αρχεός  πιστόπόιήτικόό
εγγραφήό ς εκδιδόό μενό απόό  τήν αρμόό δια αρχήό  ήό  τό πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό
όργανισμόό  πιστόπόιόήσής, καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραό γραφό 9
τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .

(γ)  Οι αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ δεν ειόναι εγγεγραμμεόνόι  σε επιόσήμόυς καταλόό γόυς ήό
διαθεότόυν  πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  καταό  τα  ανωτεόρω,  υπόβαό λλόυν ως
δικαιόλόγήτικαό  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός ΙΙ τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

(δ)Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  ως  «Διαχειριστεός  ΑΕΚΚ»,  υπόβαό λόυν  επικυρωμεόνό  αντιόγραφό  τής
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συό μβασής τόυς με εγκεκριμεόνό συό στήμα εναλλακτικήό ς  διαχειόρισής ΑΕΚΚ  ή Υπευό θυνή Δήό λωσή
όό τι θα συνεργασθόυό ν με εγκεκριμεόνό συό στήμα για τήν εναλλακτικήό  διαχειόρισή των απόβλήό των
πόυ θα παραχθόυό ν απόό  τό εόργό, τό όπόιόό (εγκεκριμεόνό συό στήμα) και θα τό δήλωό νόυν, συό μφωνα
με  τις  διαταό ξεις  τής  Κ.Υ.Α.  36259/1757/ε103/2010  «Μεότρα  όό ρόι  και  πρόγραό μματα  για  τήν
εναλλακτικήό  διαχειόρισή των απόβλήό των απόό  εκσκαφεός κ.λπ. (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010).
Σε περιόπτωσή Ένωσής ήό  Κόινόπραξιόας Οικόνόμικωό ν Φόρεόων τα ως αό νω αρκειό να τα διαθεότει και
εόνα μεόλός πόυ συμμετεόχει στήν Ένωσή ήό  Κόινόπραξιόα Οικόνόμικωό ν Φόρεόων.

(ε)Βεβαιόωσή επιόσκεψής στήν περιόχήό  εκτεόλεσής τόυ εόργόυ, αντιόγραφό τής όπόιόας θα υπόβλήθειό
με τήν πρόσφόραό  τόυ συμμετεόχόντα, επί ποινή αποκλεισμού. 
Για τήν επιόσκεψή-ενήμεόρωσή στήν περιόχήό  εκτεόλεσής τόυ εόργόυ, όι συμμετεόχόντες θα πρεόπει να
παρευριόσκόνται  τήν  26ή  Μαρτιόόυ  2021  (26/03/2021),  ήμεόρα  Παρασκευήό  και  ωό ρα  10:30π.μ.,
στήν  όδόό  Λυκιόας  32  &  Δ.Γόυό ναρή  στό  Καματερόό .  Η  συμμετόχήό  των  διαγωνιζόμεόνων,  ειότε
αυτόπρόσωό πως  ειότε  μεόσω  εκπρόσωό πόυ,  στήν  εν  λόό γω  διαδικασιόα  ειόναι  υπόχρεωτικήό ,
πρόκειμεόνόυ απόδεδειγμεόνα να εόχόυν λαό βει γνωό σή των ιδιαιτερότήό των τόυ τόό πόυ εκτεόλεσής τόυ
εν  λόό γω  εόργόυ.  Οι  διαγωνιζόό μενόι  όφειόλόυν  να  γνωστόπόιήό σόυν  τό  ενδιαφεόρόν  τόυς  για  τή
συμμετόχήό  τόυς  στήν  επιόσκεψή-ενήμεόρωσή,  συμπλήρωό νόντας  τό  σχετικόό  εόντυπό  “ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ” και  υπόβαό λλόντας τό,  ψήφιακαό  υπόγεγραμμεόνό,  μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας τής
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»  τής  πλατφόό ρμας  τόυ  διαγωνισμόυό  τόυ  συστήό ματός  ΕΣΗΔΗΣ,  εόως  τρεις  (3)
ήμερόλόγιακεός  μεόρες  πριν  τήν  επιόσκεψή–ενήμεόρωσή,  δήλαδήό  εόως  και  τήν  23ή  Μαρτιόόυ  2021
(23/03/2021).  Η λιόστα εκδήό λωσής ενδιαφεόρόντός  με  τόυς όικόνόμικόυό ς  φόρειός  θα  αναρτήθειό
στόν  χωό ρό  «ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  Ηλεκτρόνικόυό  Διαγωνισμόυό »  στήν  πλατφόό ρμα  τόυ  ΕΣΗΔΗΣ  στις
24/03/2021.
Τήν ήμεόρα τής επιόσκεψής όι συμμετεόχόντες θα πρόσκόμιόσόυν σε δυό ό αντιότυπα τήν παραπαό νω
“ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ”  πρόκειμεόνόυ,  μεταό  τό  πεόρας  τής  επιόσκεψής,  να  υπόγραφόυό ν  και
σφραγιστόυό ν  απόό  τήν  Αναθεότόυσα  Αρχήό  και  να  λαό βόυν  απόό  εόνα  αντιόγραφό  ό  καθεόνας
(Οικόνόμικόό ς Φόρεόας και Αναθεότόυσα Αρχήό ).
Σε  περιόπτωσή  πόυ  καό πόιός  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  πόυ  εκδήό λωσε  ενδιαφεόρόν,  δε  δυό ναται  για
λόό γόυς  ανωτεόρας  βιόας  να  παρευρεθειό  τήν  πρόκαθόρισμεόνή  ήμεόρα,  και  αφόυό  τεκμήριωό σει
επαρκωό ς  τόυς  λόό γόυς  αυτόυό ς  με  σχετικόό  αιότήμα  μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας  τής
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» τής πλατφόό ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ, θα τόυ γνωστόπόιήθειό  νεόα ήμερόμήνιόα πόυ θα
αναρτήθειό  στόν  χωό ρό  «ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  Ηλεκτρόνικόυό  Διαγωνισμόυό ».  Σε  καό θε  περιόπτωσή,  ή
ήμερόμήνιόα αυτήό  (τής επιόσκεψής) θα ειόναι τόυλαό χιστόν επταό  (7) ήμερόλόγιακεός ήμεόρες πριν απόό
τήν καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα  υπόβόλήό ς  πρόσφόρωό ν,  δήλαδήό  εόως και τήν 29ή/03/2021 και θα
ακόλόυθήθειό ή παραπαό νω διαδικασιόα εόκδόσής τής βεβαιόωσής. 
Τό υπόγεγραμμεόνό και σφραγισμεόνό απόό  τήν Αναθεότόυσα Αρχήό  εόντυπό “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ”
θα  υπόβλήθειό  απόό  τόυς  διαγωνιζόό μενόυς  ψήφιόπόιήμεόνό  (σκαναρισμεόνό),  επί  ποινή
αποκλεισμού, μαζιό με τήν Πρόσφόραό  τόυς στήν πλατφόό ρμα τόυ ΕΣΗΔΗΣ.
Η Αναθεότόυσα Αρχήό  θα διαβιβαό σει στήν Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  τις εόντυπες βεβαιωό σεις εόως τις
05/04/2021 και παό ντως πριν τήν απόσφραό γισή των όικόνόμικωό ν πρόσφόρωό ν.

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε120

Πιστόπόιήτικαό  σε ισχυό , πόυ να απόδεικνυό όυν όό τι διασφαλιόζόνται τα
Α)  Πρόό τυπό  διασφαό λισής  πόιόό τήτας  ISO  9001  ήό  ισόδυό ναμό πρόό τυπό,  εκδιδόό μενα  απόό  επιόσήμα

ινστιτόυό τα πόιότικόυό  ελεόγχόυ ήό  υπήρεσιόες αναγνωρισμεόνής αρμόδιόό τήτας πόυ βεβαιωό νόυν
τήν  τήό ρήσή  όρισμεόνων  πρόδιαγραφωό ν  ήό  πρότυό πων  πόιόό τήτας  σχετικαό  με  εργασιόες
εγκαταό στασής (Οικόδόμικωό ν, ήλεκτρόμήχανόλόγικωό ν, πρασιόνόυ)

Β)  Πρότυπο  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  ISO  14001  ή  ισοδύναμο πρότυπο,  εκδιδόμενα  από
επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες  αναγνωρισμένης  αρμοδιότητας  που
βεβαιώνουν ότι συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης  σχετικά  με  εργασίες  εγκατάστασης  (Οικοδομικών,  ηλεκτρομηχανολογικών,
πρασίνου)
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Γ) Πρότυπο διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001 ή παλαιότερης έκδοσης
σε ισχύ OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμο πρότυπο,  εκδιδόμενα από
επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες  αναγνωρισμένης  αρμοδιότητας  που
βεβαιώνουν  ότι  συμμορφώνεται  με  συγκεκριμένα  συστήματα  ή  πρότυπα  σχετικά  με
εργασίες εγκατάστασης   (Οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, πρασίνου)

Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή από
φορέα  διαπίστευσης  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη  διαπίστευση  (European
Cooperation  for  Accreditation  EA)  και  μάλιστα,  μέλος  της  αντίστοιχης  συμφωνίας  Αμοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/2016.

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε  περιόπτωσή  νόμικόυό  πρόσωό πόυ,  υπόβαό λλόνται  ήλεκτρόνικαό ,  στόν  φαό κελό  “Δικαιόλόγήτικαό
Πρόσωρινόυό  Αναδόόχόυ, τα νόμιμόπόιήτικαό  εόγγραφα απόό  τα όπόιόα πρόκυό πτει ή εξόυσιόα υπόγραφήό ς
τόυ νόμιόμόυ εκπρόσωό πόυ και τα όπόιόα πρεόπει να εόχόυν εκδόθειό  εόως τριαό ντα (30) εργαό σιμες ήμεόρες
πριν  απόό  τήν  υπόβόλήό  τόυς  121,  εκτόό ς  αν  συό μφωνα  με  τις  ειδικόό τερες  διαταό ξεις  αυτωό ν  φεόρόυν
συγκεκριμεόνό χρόό νό ισχυό ός.
Εαό ν ό πρόσφεόρων ειόναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ συό στασής,
2. Αντιόγραφό τόυ ισχυό όντός καταστατικόυό  με τό ΦΕΚ στό όπόιόό εόχόυν δήμόσιευτειό  όό λες όι
μεόχρι  σήό μερα  τρόπόπόιήό σεις  αυτόυό  ήό  επικυρωμεόνό  αντιόγραφό  κωδικόπόιήμεόνόυ
καταστατικόυό  (εφόό σόν υπαό ρχει)
3. ΦΕΚ στό όπόιόό εόχει δήμόσιευτειό τό πρακτικόό  ΔΣ εκπρόσωό πήσής τόυ νόμικόυό  πρόσωό πόυ,
4. Πρακτικόό  Δ.Σ περιό  εόγκρισής συμμετόχήό ς στό διαγωνισμόό , στό όπόιόό μπόρειό να περιεόχεται
και  εξόυσιόδόό τήσή  (εφόό σόν  αυτόό  πρόβλεόπεται  απόό  τό  καταστατικόό  τόυ  υπόψήφιόόυ
αναδόόχόυ) για υπόγραφήό  και υπόβόλήό  πρόσφόραό ς σε περιόπτωσή πόυ δεν υπόγραό φει ό ιόδιός
ό νόό μιμός εκπρόό σωπός τόυ φόρεόα τήν πρόσφόραό  και τα λόιπαό  απαιτόυό μενα εόγγραφα τόυ
διαγωνισμόυό  και όριόζεται συγκεκριμεόνό αό τόμό, 
5.  Πιστόπόιήτικόό  αρμόό διας  δικαστικήό ς  ήό  διόικήτικήό ς  αρχήό ς  περιό  τρόπόπόιήό σεων  τόυ
καταστατικόυό  / μή λυό σής τής εταιρειόας.

Εαό ν ό πρόσφεόρων ειόναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιόγραφό τόυ καταστατικόυό , με όό λα τα μεόχρι σήό μερα τρόπόπόιήτικαό , ήό  φωτόαντιόγραφό
επικυρωμεόνόυ, απόό  δικήγόό ρό, κωδικόπόιήμεόνόυ καταστατικόυό , εφόό σόν υπαό ρχει.
2.  Πιστόπόιήτικαό  αρμόό διας δικαστικήό ς  ήό  διόικήτικήό ς  αρχήό ς  περιό  των τρόπόπόιήό σεων τόυ
καταστατικόυό .
Σε  περιόπτωσή  εγκαταό στασής  τόυς  στήν  αλλόδαπήό ,  τα  δικαιόλόγήτικαό  συό στασήό ς  τόυς
εκδιόδόνται με βαό σή τήν ισχυό όυσα νόμόθεσιόα τής χωό ρας πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνα, απόό  τήν
όπόιόα και εκδιόδεται τό σχετικόό  πιστόπόιήτικόό .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)  Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επιόσήμόυς  καταλόό γόυς  ήό  διαθεότόυν
πιστόπόιόήσή απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής πόυ συμμόρφωό νόνται με τα ευρωπαιϋκαό  πρόό τυπα
πιστόπόιόήσής, καταό  τήν εόννόια τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυό ν να  υπόβαό λλόυν στις αναθεότόυσες αρχεός πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς εκδιδόό μενό απόό  τήν
αρμόό δια αρχήό  ήό  τό πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό όργανισμόό  πιστόπόιόήσής.
Στα πιστόπόιήτικαό  αυταό  αναφεόρόνται τα δικαιόλόγήτικαό  βαό σει των όπόιόων εόγινε ή εγγραφήό  των
εν λόό γω όικόνόμικωό ν φόρεόων στόν επιόσήμό καταό λόγό ήό  ή πιστόπόιόήσή και ή καταό ταξή στόν εν
λόό γω καταό λόγό.
Η πιστόπόιόυό μενή εγγραφήό  στόυς επιόσήμόυς καταλόό γόυς απόό  τόυς αρμόό διόυς όργανισμόυό ς ήό  τό
πιστόπόιήτικόό ,  πόυ  εκδιόδεται  απόό  τόν  όργανισμόό  πιστόπόιόήσής,  συνισταό  τεκμήό ριό
καταλλήλόό τήτας όό σόν αφόραό  τις απαιτήό σεις πόιότικήό ς επιλόγήό ς, τις όπόιόες καλυό πτει ό επιόσήμός
καταό λόγός ήό  τό πιστόπόιήτικόό .
Οι όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνόι  σε επιόσήμόυς καταλόό γόυς απαλλαό σσόνται απόό
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τήν υπόχρεόωσή υπόβόλήό ς των δικαιόλόγήτικωό ν πόυ αναφεόρόνται στό πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς
τόυς. 
(β)  Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι στό  Μ.Ε.ΕΠ.  εφόό σόν  υπόβαό λλόυν
«Ενήμερόό τήτα  Πτυχιόόυ» εν  ισχυό ,  απαλλαό σσόνται  απόό  τήν  υπόχρεόωσή  υπόβόλήό ς  των
δικαιόλόγήτικωό ν 122:
-  απόό σπασμα  πόινικόυό  μήτρωό όυ  τόυ  αό ρθρόυ  23.3.(α)  τής  παρόυό σας  για  τόν  Πρόό εδρό  και
Διευθυό νόντα Συό μβόυλό εργόλήπτικήό ς επιχειόρήσής.  Για τα λόιπαό  μεόλή τόυ Δ.Σ τής εταιρειόας, θα
πρεόπει να υπόβλήθειό  αυτότελωό ς απόό σπασμα πόινικόυό  μήτρωό όυ, καθόό σόν τα πρόό σωπα αυταό  δεν
καλυό πτόνται απόό  τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ. 
- φόρόλόγικήό  και ασφαλιστικήό  ενήμερόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυό σας. 123

- τα πιστόπόιήτικαό  απόό  τό αρμόό διό Πρωτόδικειόό και τό ΓΕΜΗ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυό σας
υπόό  τήν πρόυϋ πόό θεσή όό μως όό τι καλυό πτόνται πλήό ρως (όό λες όι πρόβλεπόό μενες περιπτωό σεις) απόό
τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ.
- τό πιστόπόιήτικόό  απόό  τό αρμόό διό επιμελήτήό ριό όό σόν αφόραό  τό λόό γό απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ
22. Α.4. (θ).124

-  τό  πιστόπόιήτικόό  τής  αρμόό διας  αρχήό ς  για  τήν  όνόμαστικόπόιόήσή  των  μετόχωό ν  τόυ  αό ρθρόυ
23.3. (στ).
- τα  απόδεικτικαό  εόγγραφα νόμιμόπόιόήσής  τής εργόλήπτικήό ς επιχειόρήσής.

Σε περιόπτωσή πόυ καό πόιό απόό  τα ανωτεόρω δικαιόλόγήτικαό  εόχει λήό ξει, πρόσκόμιόζεται τό σχετικόό
δικαιόλόγήτικόό  εν ισχυό . Εφόό σόν στήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ δεν αναφεόρεται ρήταό  όό τι τα στελεόχή
τόυ πτυχιόόυ τόυ πρόσφεόρόντα ειόναι ασφαλιστικωό ς ενήό μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφεόρων
πρόσκόμιόζει  επιπλεόόν  τής  Ενήμερόό τήτας  Πτυχιόόυ,  ασφαλιστικήό  ενήμερόό τήτα  για  τα  στελεόχή
αυταό . 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στήν περιόπτωσή πόυ όικόνόμικόό ς φόρεόας επιθυμειό  να στήριχθειό  στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων,
ή  απόό δειξή  όό τι  θα  εόχει  στή  διαό θεσήό  τόυ  τόυς  αναγκαιόόυς  πόό ρόυς,  γιόνεται  με  τήν  υπόβόλήό
σχετικόυό  συμφωνήτικόυό  των φόρεόων αυτωό ν για τόν σκόπόό  αυτόό .

Άρθρο 24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η  πρόσφόραό  των  διαγωνιζόμεόνων  περιλαμβαό νει  τόυς  ακόό λόυθόυς  ήλεκτρόνικόυό ς
υπόφακεόλόυς:
(α) υπόφαό κελό με τήν εόνδειξή «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς»
(β) υπόφαό κελό με τήν εόνδειξή «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό »
συό μφωνα με τα κατωτεόρω:
24.2 Ο  ήλεκτρόνικόό ς  υπόφαό κελός  «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς»  πρεόπει,  επί  ποινή
αποκλεισμού, να περιεόχει125 τα ακόό λόυθα:
- α) τό Τυπόπόιήμεόνό Έντυπό Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ)
- β) τήν εγγυό ήσή συμμετόχήό ς, τόυ αό ρθρόυ 15 τής παρόυό σας.
- γ) το υπογεγραμμένο έντυπο (ψηφιοποιημένο) “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ”  (αό ρθρό 23.6.ε)
24.3 Ο ήλεκτρόνικόό ς υπόφαό κελός «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό » περιεόχει τό ψήφιακαό  υπόγεγραμμεόνό
αρχειόό pdf, τό όπόιόό παραό γεται απόό  τό υπόσυό στήμα, αφόυό  συμπλήρωθόυό ν καταλλήό λως όι σχετικεός
φόό ρμες.  
24.4  Στήν  περιόπτωσή  πόυ  με  τήν  πρόσφόραό  υπόβαό λλόνται  ιδιωτικαό  εόγγραφα,  αυταό  γιόνόνται
απόδεκταό  ειότε  καταό  τα πρόβλεπόό μενα στις  διαταό ξεις  τόυ Ν.  4250/2014 (Α’  94)  ειότε  και  σε  απλήό
φωτότυπιόα, εφόό σόν συνυπόβαό λλεται υπευό θυνή δήό λωσή, στήν όπόιόα βεβαιωό νεται ή ακριόβειαό  τόυς και
ή  όπόιόα  φεόρει  υπόγραφήό  μεταό  τήν  εόναρξή  τής  διαδικασιόας  συό ναψής  συό μβασής  (ήό τόι  μεταό  τήν
ήμερόμήνιόα αναό ρτήσής τής πρόκήό ρυξής τής συό μβασής στό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)  126.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία
25.1. Ο πρόσφεόρων όικόνόμικόό ς φόρεόας αναφεόρει στήν πρόσφόραό  τόυ τό τμήό μα τής συό μβασής πόυ
πρότιόθεται να αναθεόσει υπόό  μόρφήό  υπεργόλαβιόας σε τριότόυς,  καθωό ς και τόυς υπεργόλαό βόυς πόυ
πρότειόνει.
25.2. Η τήό ρήσή των υπόχρεωό σεων τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 απόό  υπεργόλαό βόυς δεν
αιόρει τήν ευθυό νή τόυ κυριόόυ αναδόόχόυ.
25.3. .................................................................... 127

25.4 Η αναθεότόυσα αρχήό :
α)  επαλήθευό ει υπόχρεωτικαό  τή συνδρόμήό  των λόόγων απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας
για τόυς υπεργόλαό βόυς και όό τι διαθεότόυν τα αντιόστόιχα πρόσόό ντα για τήν εκτεόλεσή τόυ εόργόυ πόυ
αναλαμβαό νόυν128 συό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  165  τόυ  ν.4412/2016,  με  τό  Τυπόπόιήμεόνό  Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ).
β) απαιτειό  υπόχρεωτικαό  απόό  τόν όικόνόμικόό  φόρεόα να αντικαταστήό σει εόναν υπεργόλαό βό, όό ταν απόό
τήν ως αό νω επαλήό θευσή πρόκυό πτει όό τι συντρεόχόυν λόόγόι απόκλεισμόυό  τόυ και όό τι δεν καλυό πτει τα
αντιόστόιχα πρόσόό ντα για τήν εκτεόλεσή τόυ εόργόυ πόυ αναλαμβαό νει συό μφωνα με τό αό ρθρό 165 τόυ ν.
4412/2016.

Άρθρο 26:  Διάφορες ρυθμίσεις 
26.1 Η  απόδόχήό  και  εόγκρισή  τής  μελεότής τόυ δήμόπρατόυό μενόυ εόργόυ,  απόφασιόστήκε με  τήν
αριθμ. 28/2019 Απόό φασή Δ.Σ. (ΑΔΑ ΨΟΘΑΩ62-ΠΙΜ).
26.2 Ο  Κυό ριός  τόυ  Έργόυ  μπόρειό  να  εγκαταστήό σει  για  τό  εόργό  αυτόό  Τεχνικόό  Συό μβόυλό. Ο
Αναό δόχός  τόυ  εόργόυ,  εόχει  τήν  υπόχρεόωσή  να  διευκόλυό νει  τις  δραστήριόό τήτες  τόυ  Τεχνικόυό
Συμβόυό λόυ, πόυ πήγαό ζόυν απόό  τή συμβατικήό  σχεόσή τής Υπήρεσιόας με αυτόό ν.
26.3........................................................................................... 129

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ’αριθμό 80/16-03-2021 απόφαση Ο.Ε.  (ΑΔΑ 9ΠΦ6Ω62-ΥΙΕ)
Αγ.Ανάργυροι, 16-03-2021

ο Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΑΚΟΣ
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1 Συμπλήρωό νόνται τα στόιχειόα τής αναθεότόυσας αρχήό ς. Επισήμαιόνεται όό τι όι αναθεότόντες φόρειός 
δυό νανται να χρήσιμόπόιόυό ν τό παρόό ν τευό χός διακήό ρυξής για τις συμβαό σεις πόυ αναθεότόυν 
συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ Βιβλιόόυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

2 Αναγραό φεται ό κωδικόό ς ταυτόπόιόήσής τής διατιθεόμενής πιόστωσής (π.χ. κωδικόό ς εναό ριθμόυ εόργόυ 
στό ΠΔΕ ήό  κωδικόό ς πιόστωσής τόυ τακτικόυό  πρόυϋ πόλόγισμόυό  τόυ φόρεόα υλόπόιόήσής). Σε 
περιόπτωσή συγχρήματόδότόυό μενων εόργων απόό  πόό ρόυς τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής, αναγραό φεται 
και ό τιότλός τόυ Επιχειρήσιακόυό  Πρόγραό μματός τόυ ΕΣΠΑ ήό  αό λλόυ συγχρήματόδότόυό μενόυ απόό  
πόό ρόυς ΕΕ πρόγραό μματός στό πλαιόσιό τόυ όπόιόόυ ειόναι ενταγμεόνό τό δήμόπρατόυό μενό εόργό.

3 Συμπλήρωό νεται ή επωνυμιόα τής αναθεότόυσας αρχήό ς.
4      Mεόσω τής λειτόυργικόό τήτας ''Επικόινωνιόα'' τόυ υπόσυστήό ματός
5  Πρβ. αό ρθρό 122 τόυ ν. 4412/2016. Η πρόκήό ρυξή συό μβασής περιλαμβαό νει κατ' ελαό χιστόν τις 

πλήρόφόριόες πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός Γ΄ τόυ Παραρτήό ματός V τόυ Πρόσαρτήό ματός Α΄ τόυ ν. 
4412/2016. Επισήμαιόνεται όό τι, μεόχρι τήν εόκδόσή τυπόπόιήμεόνόυ εντυό πόυ πρόκήό ρυξής συό μβασής 
για συμβαό σεις καό τω των όριόων, όι αναθεότόυσες αρχεός, μπόρόυό ν να χρήσιμόπόιόυό ν τό αντιόστόιχό 
τυπόπόιήμεόνό εόντυπό “Πρόκήό ρυξή Συό μβασής”, αντλωό ντας τό απόό  τή διαδρόμήό   
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμόρφωό νόνταό ς τό 
αναλόόγως.

6  Aπόό  απόό  τις 2-5-2019, παρεόχεται ή νεόα ήλεκτρόνικήό  υπήρεσιόα Promitheus 
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πόυ πρόσφεόρει τή δυό νατόό τήτα ήλεκτρόνικήό ς 
συό νταξής και διαχειόρισής τόυ Τυπόπόιήμεόνόυ Εντυό πόυ Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ). Μπόρειότε να 
δειότε τή σχετικήό  ανακόιόνωσή στή Διαδικτυακήό  Πυό λή τόυ ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . 
Επισήμαιόνεται όό τι ή χρήό σή τής ως αό νω υπήρεσιόας για τή συό νταξή τόυ ΤΕΥΔ ειόναι πρόαιρετικήό  για 
τις αναθεότόυσες αρχεός και τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός, καθωό ς εξακόλόυθόυό ν να εχόυν τή 
δυνατόό τήτα να διαμόρφωό σόυν τό .doc αρχειόό πόυ ειόναι διαθεόσιμό στήν ιστόσελιόδα τής Αρχήό ς στή 
διαδρόμήό  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn

7 Η περιόπτωσή ι) συμπλήρωό νεται και περιλαμβαό νεται στή Διακήό ρυξή, εφόό σόν ή αναθεότόυσα αρχήό  
πρόβλεόπει υπόδειόγματα εγγραό φων πρός υπόβόλήό  απόό  τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός, π.χ εγγυήτικωό ν 
επιστόλωό ν.

8 Συμπλήρωό νόνται τυχόό ν αό λλα εόγγραφα συό μβασής ήό  τευό χή πόυ ή αναθεότόυσα αρχήό  κριόνει αναγκαιόα 
με σκόπόό  να περιγραό ψει ήό  να πρόσδιόριόσει στόιχειόα τής συό μβασής ήό  τής διαδικασιόας συό ναψής.

9 Όταν ειόναι αδυό νατό να παρασχεθειό ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή και δωρεαό ν ήλεκτρόνικήό  πρόό σβασή 
σε όρισμεόνα εόγγραφα τής συό μβασής μπόρειό να περιλήφθειό στό παρόό ν αό ρθρό τής διακήό ρυξής 
πρόό βλεψή όό τι τα σχετικαό  εόγγραφα τής συό μβασής θα διατεθόυό ν με μεόσα αό λλα πλήν των 
ήλεκτρόνικωό ν (όό πως τό ταχυδρόμειόό ήό  αό λλό καταό λλήλό μεόσό ήό  συνδυασμόό ς ταχυδρόμικωό ν ήό  
αό λλων καταλλήό λων μεόσων και ήλεκτρόνικωό ν μεόσων). Στήν περιόπτωσή αυτήό   πρότειόνεται ή 
ακόό λόυθή διατυό πωσή: «Τα ακόό λόυθα εόγγραφα τής συό μβασής ........................... διατιόθενται απόό  
…………………………., όδόό ς …………………, πλήρόφόριόες …………………. τήλ.:……………..:….. Οι 
ενδιαφερόό μενόι μπόρόυό ν ακόό μα, να λαό βόυν γνωό σή των παρακαό τω εγγραό φων τής συό μβασής ……, 
στα γραφειόα τής αναθεότόυσας αρχήό ς καταό  τις εργαό σιμες ήμεόρες και ωό ρες.»

10 Όταν δεν μπόρειό να πρόσφερθειό ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή και δωρεαό ν ήλεκτρόνικήό  πρόό σβασή σε 
όρισμεόνα εόγγραφα τής συό μβασής, διόό τι ή αναθεότόυσα αρχήό  πρότιόθεται να εφαρμόό σει τήν παρ. 2 
τόυ αό ρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφεόρόνται, στό παρόό ν αό ρθρό τής διακήό ρυξής, τα μεότρα 
πρόστασιόας τόυ εμπιστευτικόυό  χαρακτήό ρα των πλήρόφόριωό ν, τα όπόιόα απαιτόυό νται, και τόν 
τρόό πό με τόν όπόιόό ειόναι δυνατήό  ή πρόό σβασή στα σχετικαό  εόγγραφα.  Ενδεικτικαό , λ.χ., ή 
αναθεότόυσα αρχήό  θα μπόρόυό σε να αναφεόρει όό τι: “Ο όικόνόμικόό ς φόρεόας αναλαμβαό νει τήν 
υπόχρεόωσή να τήρήό σει εμπιστευτικαό  και να μή γνωστόπόιήό σει σε τριότόυς (συμπεριλαμβανόμεόνων 
των εκπρόσωό πων τόυ ελλήνικόυό  και διεθνόυό ς Τυό πόυ), χωριός τήν πρόήγόυό μενή εόγγραφή 
συγκαταό θεσή τής Αναθεότόυσας Αρχήό ς, τα ανωτεόρω εόγγραφα ήό  πλήρόφόριόες πόυ πρόκυό πτόυν απόό  
αυταό . Οι όικόνόμικόιό φόρειός διασφαλιόζόυν τήν τήό ρήσή των απαιτήό σεων αυτωό ν απόό  τό πρόσωπικόό  
τόυς, τόυς υπεργόλαό βόυς τόυς και καό θε αό λλό τριότό πρόό σωπό πόυ χρήσιμόπόιόυό ν καταό  τήν 
αναό θεσή ήό  εκτεόλεσή τής συό μβασής. Για τόν σκόπόό  αυτόό , καταό  τήν παραλαβήό  των εγγραό φων τής 
συό μβασής, υπόβαό λλει υπευό θυνή δήό λωσή τόυ ν. 1599/1986 με τήν όπόιόα δήλωό νει τα ανωτεόρω”.

11  Συμπλήρωό νεται απόό  τήν Αναθεότόυσα Αρχήό  με σαφήό νεια συγκεκριμεόνή ήμερόμήνιόα ( “εγκαιόρως, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ήό τόι ως τήν... ), πρός απόφυγήό  όιασδήό πότε συό γχυσής και αμφιβόλιόας.
12   Συμπλήρωό νεται  ή  τεόταρτή  ήμεόρα  πριν  απόό  τή  λήό ξή  τής  πρόθεσμιόας  τόυ  αό ρθρόυ  14  τής

παρόυό σας.Σε περιόπτωσή πόυ ή ήμεόρα αυτήό  ειόναι αργιόα, τιόθεται ή πρόήγόυό μενή αυτήό ς εργαό σιμή
ήμεόρα. Πρβλ και αό ρθρό 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

13  Πρβλ. αό ρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
14   Σε  περιόπτωσή  εφαρμόγήό ς  τής  διαδικασιόας  τόυ  αό ρθρόυ  95  παρ.  2  περ.  Β  υπόπ.  Αα  τόυ  ν.

4412/2016 “Ελευό θερή συμπλήό ρωσή τιμόλόγιόόυ”,  όι  αναθεότόυσες αρχεός  περιλαμβαό νόυν στήν εν
λόόγω περιόπτωσή  (στ) αναφόραό  για τήν υπόβόλήό  τόυ σχετικόυό  τιμόλόγιόόυ.

15    Πρβ. αό ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ 
ν. 4605/2019 και τρόπόπόιήό θήκε απόό  τό αό ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.

16    Άρθρό 92 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 8 περ. β’ τόυ ν. 
4605/2019 και τό αό ρθρό 56 παρ. 3 τόυ ν. 4609/2019 (Α’67). Σήμειωό νεται όό τι ή πρόθεσμιόα των 10 
ήμερωό ν πόυ αναγραό φεται στό παρόό ν σήμειόό αφόραό  μόό νό τόν χρόό νό υπόγραφήό ς τής ΥΔ και σε 
καμιόα περιόπτωσή δεν συνδεόεται με τήν συνόλικήό  πρόθεσμιόα υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν με τήν 
εόννόια όό τι όι όικόνόμικόιό φόρειός εόχόυν τή δυνατόό τήτα να υπόβαό λλόυν τήν πρόσφόραό  τόυς 
όπότεδήό πότε καταό  τήν ως αό νω πρόθεσμιόα.

17  Επισήμαιόνεται όό τι, ως πρός τις πρόθεσμιόες  για τήν όλόκλήό ρωσή των ενεργειωό ν τής Επιτρόπήό ς 
Διενεόργειας Διαγωνισμόυό  ισχυό όυν τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016, τό όπόιόό 
πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 28 τόυ ν. 4605/19 και τρόπόπόιήό θήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 
4609/2019

18    Πρβ αό ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016 όό πως πρόστεόθήκε με τήν παρ. 28 τόυ αό ρθρόυ 43 
τόυ ν. 4605/2019 και τρόπόπόιήό θήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019

19  Επισήμαιόνεται όό τι αν ή αναθεότόυσα αρχήό  θεωρήό σει όό τι πρόσφόρεός φαιόνόνται ασυνήό θιστα 
χαμήλεός, απαιτειό απόό  τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός να εξήγήό σόυν τήν τιμήό  ήό  τό κόό στός πόυ 
πρότειόνόυν στήν πρόσφόραό  τόυς, εντόό ς απόκλειστικήό ς πρόθεσμιόας, καταό  ανωό τατό όό ριό δεόκα 
ήμερωό ν απόό  τήν κόινόπόιόήσή τής σχετικήό ς πρόό σκλήσής. Στήν περιόπτωσή αυτήό  εφαρμόό ζόνται τα 
αό ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016.

20  Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 12 περ. 
α τόυ ν. 4605/19.

21 Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 19 τόυ ν. 
4497/2017 (Α 171). 

22  Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όό πως αντικατασταό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 12 περ. β 
τόυ ν. 4605/19.

23 Με τήν επιφυό λαξή των παρ. 7 και 8 τόυ αό ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( λήό ψή επανόρθωτικωό ν 
μεόσων ).

24  Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 12 περ. γ 
τόυ ν. 4605/19.

25  Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 13 περ. β 
τόυ ν. 4605/19.

26  Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 13 περ. γ 
τόυ ν. 4605/19.

27 Η απόό φασή κατακυό ρωσής κόινόπόιειόται στόν πρόσωρινόό  αναό δόχό: 1) στήν περιόπτωσή υπόβόλήό ς  
υπευό θυνής δήό λωσής, μεταό  τόν εόλεγχό αυτήό ς και τή διαπιόστωσή τής όρθόό τήταό ς τής απόό  τήν 
Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  καταό  τό αό ρθρό 4.2 ε' πρωό τό εδαό φιό, και 2) στήν περιόπτωσή πόυ δεν 
απαιτειόται ή υπόβόλήό  υπευό θυνής δήό λωσής, μεταό  τήν όλόκλήό ρωσή τόυ ελεόγχόυ των 
δικαιόλόγήτικωό ν τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 α' εόως δ' τής 
παρόυό σας και τήν αό πρακτή παό ρόδό τής πρόθεσμιόας αό σκήσής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς.

28    Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 13 περ. δ
τόυ ν. 4605/19.

29  Πρβλ. παρ. 7 τόυ αό ρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 4 τόυ ν.
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και αό ρθρό 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 

30  Πρβλ. αό ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016.
31  Πρβ. αό ρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 41 τόυ ν. 

4605/2019.
32  Πρβλ. αό ρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.



33   Πρβ. αό ρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε απόό  τό αό ρθρό 43 παρ. 42 τόυ ν. 
4605/2019.

34  Πρβλ. αό ρθρό 372 παρ. 1 εόως 3 τόυ ν. 4412/2016.
35  Πρβ. αό ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε απόό  τό αό ρθρό 43 παρ. 45 τόυ ν. 

4605/2019
36  Πρβλ. αό ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιόήθήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 14 τόυ ν. 

4497/2017 (Α 171). 
37 Τιόθεται  μόό νό  εφόό σόν  πρόό κειται  για  συγχρήματόδότόυό μενό  εόργό  απόό  πόό ρόυς  τής  Ευρωπαιϋκήό ς

Ένωσής.
38 Τιόθεται μόό νό εφόό σόν επιλεγειό ή διενεόργεια κλήό ρωσής για τή συγκρόό τήσή συλλόγικωό ν όργαό νων.
39 Απόό  1-1-2017 τιόθεται σε ισχυό  τό π.δ 80/2016 (Α' 145), τό όπόιόό με τό αό ρθρό 13 καταργειό τό π.δ 

113/2010.
40 Τιόθεται μόό νό όό ταν εκ τόυ συμβατικόυό  πόσόυό  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριός ΦΠΑ), πρόκυό πτει υπόχρεόωσή 

όνόμαστικόπόπιόήσής των μετόχωό ν των Α.Ε.
41 Νόό μόι, ΠΔ και υπόυργικεός απόφαό σεις πόυ εκδιόδόνται μεταό  τήν εόναρξή τής διαδικασιόας συό ναψής 

τής συό μβασής συό μφωνα με τό αό ρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016,  δεν απότελόυό ν μεόρός τόυ 
εφαρμόστεόόυ θεσμικόυό  πλαισιόόυ τής.

42 Όταν πρόό κειται για συγχρήματόδότόυό μενό απόό  τήν Ε.Ε. εόργό, τόυό τό να αναγραό φεται στή                   
Διακήό ρυξή και ειδικόό τερα να αναγραό φεται ό τιότλός τής Πραό ξής και τόυ Επιχειρήσιακόυό  
Πρόγραό μματός στό πλαιόσιό τόυ όπόιόόυ ειόναι ενταγμεόνό τό δήμόπρατόυό μενό εόργό, καθωό ς και τα 
πόσόσταό  συγχρήματόδόό τήσής τής δαπαό νής τόυ εόργόυ απόό  εθνικόυό ς και ενωσιακόυό ς πόό ρόυς (με 
αναφόραό  στό διαρθρωτικόό  ταμειόό). Επιόσής, ή σχετικήό  συμπλήό ρωσή ακόλόυθειό τή διακριτήό  
όρόλόγιόα Συλλόγικεός Απόφαό σεις ( ΣΑ ) εόργων  ήό  ΚΑΕ, αναό λόγα τήν πήγήό  χρήματόδόό τήσής (ΠΔΕ ήό  
Τακτικόό ς πρόυϋ πόλόγισμόό ς). Για τό ζήό τήμα τής  αναό λήψής δαπανωό ν δήμόσιόων επενδυό σεων,  βλ. και 
αό ρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016.

43 Οι κρατήό σεις πρόσαρμόό ζόνται αναό λόγα με τόν φόρεόα εκτεόλεσής τόυ εόργόυ.
44   Πρβλ. αό ρθρό 4 παρ. 3 εόβδόμό εδαό φιό τόυ ν. 4013/2011, όό πως αντικατασταό θήκε απόό  τό αό ρθρό 44 

τόυ ν. 4605/2019.
45  Ή/και ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , καταό  περιόπτωσή (πρβλ. αό ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
46  Συό μφωνα με τό αό ρθρό 103 τόυ 4412/2016 όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 42 τόυ Ν4782/2021

(ΦΕΚ 36 Α’/09.03.2021)
47   Πρβλ. όμόιόως πρόήγόυό μενή υπόσήμειόωσή.
48  Συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Αναό λήψή υπόχρεωό σεων απόό  τόυς διαταό κτες” ( Α΄

145 ): “Οι διακήρυό ξεις, όι απόφαό σεις αναό θεσής και όι συμβαό σεις πόυ συναό πτόνται για λόγαριασμόό  
των φόρεόων Γενικήό ς Κυβεόρνήσής αναφεόρόυν απαραιότήτα τόν αριθμόό  και τή χρόνόλόγιόα τής 
απόό φασής αναό λήψής υπόχρεόωσής, τόν αριθμόό  καταχωό ρισήό ς τής στα λόγιστικαό  βιβλιόα τόυ όικειόόυ 
φόρεόα, καθωό ς και τόν αριθμόό  τής απόό φασής εόγκρισής τής πόλυετόυό ς αναό λήψής σε περιόπτωσή πόυ
ή δαπαό νή εκτειόνεται σε περισσόό τερα τόυ ενόό ς όικόνόμικαό  εότή.". Επιόσής, συό μφωνα με τό αό ρθρό 12 
παρ. 2 γ) τόυ ιόδιόυ π.δ : “Διακήρυό ξεις, όό πόυ απαιτειόται, και απόφαό σεις αναό θεσής πόυ εκδιόδόνται 
και συμβαό σεις πόυ συναό πτόνται απόό  φόρειός τής Γενικήό ς Κυβεόρνήσής ειόναι αό κυρες, εφόό σόν δεν εόχει
πρόήγήθειό αυτωό ν ή εόκδόσή τής απόό φασής αναό λήψής υπόχρεόωσής τόυ αό ρθρόυ 2, παρ. 2 τόυ 
παρόό ντός. "Πρβλ. και αό ρθρό 5 τόυ ως αό νω διαταό γματός “Αναό λήψή δαπανωό ν δήμόσιόων 
επενδυό σεων”.

49  Σε περιόπτωσή πόυ περιλαμβαό νόνται τυχόό ν δικαιωό ματα πρόαιόρεσής, διαμόρφωό νεται αναλόόγως ή 
εκτιμωό μενή αξιόα τής συό μβασής (πρόυϋ πόλόγισμόό ς δήμόπραό τήσής) και τό παρόό ν αό ρθρό (πρβ. αό ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).

50 Τό πόσόό  των απρόό βλεπτων δαπανωό ν επαναυϋ πόλόγιόζεται καταό  τήν υπόγραφήό  τής συό μβασής, 
αναό λόγα με τήν πρόσφερθειόσα εόκπτωσή, ωό στε να διατήρειόται ή εν λόόγω πόσόστιαιόα αναλόγιόα τόυ 
15% επιό τής δαπαό νής εργασιωό ν με ΓΕ&ΟΕ, συό μφωνα με τήν παραό γραφό 3 τόυ αό ρθρόυ 156 ν. 
4412/2016. 

51 Πρβλ. αό ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016.
52  Η αναθεότόυσα αρχήό  διαμόρφωό νει τό παρόό ν σήμειόό τής διακήό ρυξής, αναό λόγα με τό αν απόφασιόσει 

να υπόδιαιρεόσει τή συό μβασή σε περισσόό τερα τμήό ματα/εόργα ήό  όόχι, ήό τόι να τα αναθεόσει ως ενιαιόό 
συό νόλό. Στήν περιόπτωσή πόυ επιλεόξει να μήν υπόδιαιρεόσει σε τμήό ματα, αναφεόρει, στό παρόό ν 



σήμειόό τής διακήό ρυξής, τόυς βασικόυό ς λόόγόυς τής απόό φασήό ς τής αυτήό ς (πρβλ. αό ρθρό 59 τόυ ν. 
4412/2016).

53   όό πως συμπλήρωό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019
54 Μπόρειό ή εόναρξή τής πρόθεσμιόας να όριόζεται διαφόρετικαό ,  αν λόόγόυ χαό ρή δεν πρόβλεόπεται ή 

αό μεσή εόναρξή των εργασιωό ν (αό ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
55 Με τήν επιφυό λαξή τής επόό μενής υπόσήμειόωσής.
56  Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρειό να επιτρεόπόυν τήν υπόβόλήό  εναλλακτικωό ν πρόσφόρωό ν και στήν 

περιόπτωσή αυτήό  πρόσαρμόό ζεται αντιστόιόχως τό 13.4. ( πρβλ αό ρθρό 57  τόυ ν. 4412/2016 ).
57  Τό πόσόστόό  τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς δεν μπόρειό να υπερβαιόνει τό 2% τής εκτιμωό μενής αξιόας τής 

συό μβασής, χωριός τό Φ.Π.Α., με αναό λόγή στρόγγυλόπόιόήσή μή συνυπόλόγιζόμεόνων των 
δικαιωμαό των πρόαιόρεσής και παραό τασής τής συό μβασής (Πρβ αό ρθρό 72 παρ. 1 περ. α, όό πως 
τρόπόπόιήό θήκε με τήν παρ. 5α τόυ  αό ρθρόυ 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).

58 Πρβ. αό ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε  με τήν περ. 4 τόυ αό ρθρόυ 107 τόυ ν.
4497/2017 (Α' 171) και τήν παρ. 5 περ. β, γ και δ τόυ αό ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 

59 Εφόό σόν συντρεόχει περιόπτωσή, καταό  τό αό ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπόό τε μνήμόνευό όνται και όι 
απαραιότήτες λεπτόμεόρειες. 

60 Συμπλήρωό νεται αν πρόβλεόπεται ήό  όόχι ή χόρήό γήσή πρόκαταβόλήό ς.  Συό μφωνα με τήν παραό γραφό 10
εδ. α τόυ αό ρθρόυ 25 τόυ ν. 3614/2007 (όό πως πρόστεόθήκε με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 242 τόυ ν. 
4072/2012), στις περιπτωό σεις συγχρήματόδότόυό μενων δήμόό σιων εόργων στις διακήρυό ξεις 
υπόχρεωτικαό  περιλαμβαό νεται δυνατόό τήτα χόρήό γήσής πρόκαταβόλήό ς. Η υπόχρεόωσή αυτήό  
εξακόλόυθειό να ισχυό ει και για τα πρόγραό μματα τής περιόό δόυ 2014-2020 δυναό μει τής παρ. 15 τόυ 
αό ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014.

61 Εφόό σόν πρόβλεόπεται πρόκαταβόλήό  συμπλήρωό νόνται όι όό ρόι για τήν εγγυήτικήό  επιστόλήό  
πρόκαταβόλήό ς. Επισήμαιόνεται όό τι ή εγγυό ήσή καλήό ς εκτεόλεσής καλυό πτει και τήν παρόχήό  ισόό πόσής 
πρόκαταβόλήό ς πρός τόν αναό δόχό, χωριός να απαιτειόται ή καταό θεσή εγγυό ήσής πρόκαταβόλήό ς. Στήν 
περιόπτωσή πόυ με τήν παρόυό σα όριόζεται  μεγαλυό τερό υό ψός πρόκαταβόλήό ς (πχ 15%), αυτήό  
λαμβαό νεται με τήν καταό θεσή απόό  τόν αναό δόχό εγγυό ήσής πρόκαταβόλήό ς πόυ θα καλυό πτει τή 
διαφόραό  μεταξυό  τόυ πόσόυό  τής εγγυό ήσής καλήό ς εκτεόλεσής και τόυ πόσόυό  τής καταβαλλόό μενής 
πρόκαταβόλήό ς (παρ. 1 δ αό ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016).

62  Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να ζήτόυό ν απόό  τόυς πρόσφεόρόντες να παραό σχόυν «Εγγυό ήσή καλήό ς
λειτόυργιόας» για τήν απόκαταό στασή των ελαττωμαό των πόυ ανακυό πτόυν ήό  των ζήμιωό ν πόυ 
πρόκαλόυό νται απόό  δυσλειτόυργιόα των εόργων καταό  τήν περιόόδό εγγυό ήσής καλήό ς λειτόυργιόας, 
εφόό σόν πρόβλεόπεται στα εόγγραφα τής συό μβασής. Τό υό ψός τής εγγυό ήσής καλήό ς λειτόυργιόας 
συμπλήρωό νεται σε συγκεκριμεόνό χρήματικόό  πόσόό .  Οι εγγυήτικεός επιστόλεός καλήό ς λειτόυργιόας 
περιλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χιστόν τα αναφερόό μενα στήν παραό γραφό 15.2 τής παρόυό σας και 
επιπρόό σθετα, τόν αριθμόό  και τόν τιότλό τής σχετικήό ς συό μβασής.

63 Τα γραμμαό τια συό στασής χρήματικήό ς παρακαταθήό κής τόυ Ταμειόόυ Παρακαταθήκωό ν και Δανειόων, 
για τήν παρόχήό  εγγυήό σεων συμμετόχήό ς και καλήό ς εκτεόλεσής (εγγυόδότικήό  παρακαταθήό κή) 
συστήό νόνται συό μφωνα με τήν ειδικήό  νόμόθεσιόα πόυ  διεόπει αυτόό  και ειδικόό τερα βαό σει τόυ αό ρθρόυ 
4 τόυ π.δ τής 30 Δεκεμβριόόυ 1926/3 Ιανόυαριόόυ 1927 (“Περιό συσταό σεως και απόδόό σεως 
παρακαταθήκωό ν και καταθεόσεων παραό  τω Ταμειόω Παρακαταθήκωό ν και Δανειόων”). Πρβλ. Τό με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εόγγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

64 Πρβλ.  και  τα  ειδικόό τερα  όριζόό μενα  στό  αό ρθρό  4.1.ζ.  τής  παρόυό σας,  ως  πρός  τις  εγγυήό σεις
συμμετόχήό ς.

65  Η ελαό χιστή πρόθεσμιόα παραλαβήό ς των πρόσφόρωό ν καθόριόζεται συό μφωνα με τό αό ρθρό  121 όυ ν.
4412/2016, όό πως αυτόό  τρόπόπόιήό θήκε με τήν παρ. 19 τόυ αό ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 .

66 Πρότειόνεται όι αναθεότόυσες αρχεός να όριόζόυν τήν ήμερόμήνιόα ήλεκτρόνικήό ς απόσφραό γισής των 
πρόσφόρωό ν μεταό  τήν παρεόλευσή τριωό ν εργασιόμων ήμερωό ν απόό  τήν καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα 
υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν, πρόκειμεόνόυ να εόχει πρόσκόμιστειό απόό  τόυς συμμετεόχόντες και ή 
πρωτόό τυπή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς, συό μφωνα με τα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 3.5. περ. β τής 
παρόυό σας.

67 Οριόζεται ό χρόό νός απόό  τήν Αναθεότόυσα Αρχήό  κατ΄ εκτιόμήσή των ιδιαιτερότήό των τής διαδικασιόας. 
Για τόν καθόρισμόό  τόυ χρόό νόυ ισχυό ός τής πρόσφόραό ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.

68  Πρβ. υπόσήμειόωσή για πρόκήό ρυξή συό μβασής στό αό ρθρό 2.1 τής παρόυό σας.
69 Συό μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 αό ρθρόυ 377 καθωό ς και τις παρ. 11 και 12



αό ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθειό  ή υπόχρεόωσή δήμόσιόευσής πρόκήό ρυξής συό μφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αό ρθρόυ 15 ν. 3669/2008 μεόχρι τήν  31/12/2017 σε δυό ό ήμερήό σιες εφήμεριόδες και
στόν περιφερειακόό  και τόπικόό  τυό πό μεόχρι 31/12/2020 (πρβλ και τήν ενόό τήτα Δ τής εγκυκλιόόυ με
αριθ. Ε. 16/2007 τής ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ).

70  Πρβλ. αό ρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφόό σόν ή αναθεότόυσα αρχήό  επιλεόξει τή διαβόυό λευσή επιό των 
δήμόσιευμεόνων εγγραό φων τής συό μβασής συό μφωνα πρός τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 68 ν. 
4412/2016, συμπλήρωό νεται τό αό ρθρό 20Α κατ΄ αντιστόιχιόα με τό αό ρθρό 20Α τόυ τευό χόυς 
διακήό ρυξής συό μβασής εόργόυ με αξιόλόόγήσή μελεότής (μελετόκατασκευήό ) 

71 Πρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαιόνεται όό τι όι αναθεότόυσες αρχεός δεν μπόρόυό ν να καλόυό ν 
συγκεκριμεόνες ταό ξεις/ πτυχιόα τόυ ΜΕΕΠ. 

72  Κατ’ αντιστόιχιόα με τα όυσιωό δή χαρακτήριστικαό  τόυ εόργόυ συό μφωνα με τό αό ρθρό 11 τής 
παρόυό σας (αναφεόρεται ή κατήγόριόα ήό  όι κατήγόριόες στις όπόιόες εμπιόπτει τό εόργό συό μφωνα με τό 
αό ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 και τόυς ειδικόό τερόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 76 ν. 4412/2016).

73  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αό ρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
74 Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν. 

4497/2017. Επισήμαιόνεται όό τι όι αναθεότόυσες αρχεός πρεόπει να πρόσαρμόό ζόυν τό σχετικόό  πεδιόό 
τόυ Μεόρόυς ΙΙΙ.Α τόυ ΤΕΥΔ και ειδικόό τερα, αντιό τής αναφόραό ς σε “τελεσιόδική καταδικαστικήό  
απόό φασή”, δεδόμεόνής τής ως αό νω νόμόθετικήό ς μεταβόλήό ς, να θεότόυν τή φραό σή “αμεταό κλήτή 
καταδικαστικήό  απόό φασή”, ή δε σχετικήό  δήό λωσή τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα στό ΤΕΥΔ αφόραό  μόό νό σε 
αμεταό κλήτες καταδικαστικεός απόφαό σεις.

75 Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 τελευταιόα δυό ό εδαό φια τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκαν με τό 
αό ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.

76  Πρβ. αό ρθρό 73 παρ. 2 περιόπτωσή γ τόυ ν. 4412/2016 , ή όπόιόα πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 39 τόυ ν. 
4488/2017.

77  Επισήμαιόνεται όό τι ή εν λόόγω πρόό βλεψή για παρεόκκλισή απόό  τόν υπόχρεωτικόό  απόκλεισμόό   
απότελειό δυνατόό τήτα τής αναθεότόυσας αρχήό ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε 
περιόπτωσή πόυ δεν επιθυμειό να πρόβλεόψει τή σχετικήό  δυνατόό τήτα, ή αναθεότόυσα αρχήό  διαγραό φει 
τήν  παραό γραφό αυτήό .

78 Επισήμαιόνεται όό τι  ή εν λόόγω πρόό βλεψή για παρεόκκλισή απόό  τόν υπόχρεωτικόό  απόκλεισμόό   
απότελειό δυνατόό τήτα τής αναθεότόυσας αρχήό ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε 
περιόπτωσή πόυ δεν επιθυμειό να πρόβλεόψει τή σχετικήό  δυνατόό τήτα, ή αναθεότόυσα αρχήό  διαγραό φει 
τήν παραό γραφό  αυτήό .

79  Οι λόόγόι τής παραγραό φόυ 22.Α.4. απότελόυό ν δυνήτικόυό ς λόόγόυς απόκλεισμόυό  συό μφωνα με τό 
αό ρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταό  συνεόπεια, ή αναθεότόυσα αρχήό  δυό ναται να επιλεόξει εόναν, 
περισσόό τερόυς, όό λόυς ήό  ενδεχόμεόνως και κανεόναν απόό  τόυς λόόγόυς απόκλεισμόυό  συνεκτιμωό ντας 
τα ιδιαιότερα χαρακτήριστικαό  τής υπόό  αναό θεσή συό μβασής (εκτιμωό μενή αξιόα αυτήό ς, ειδικεός 
περισταό σεις κλπ), με σχετικήό  πρόό βλεψή στό παρόό ν σήμειόό τής διακήό ρυξής. 

80  Σήμειωό νεται όό τι ό ανωτεόρω εθνικόό ς λόόγός απόκλεισμόυό  τιόθεται στή διακήό ρυξή μόό νό για 
συμβαό σεις εόργων πρόυϋ πόλόγισμόυό  εκτιμωό μενής αξιόας ανωό τερής τόυ 1.000.000,00 ευρωό   και στήν 
περιόπτωσή αυτήό  συμπλήρωό νεται στό Μεόρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ 

81  Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή όπόιόα πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 9 τόυ ν. 
4497/2017. Επιόσής, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εόγγραφό τής Αρχήό ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικαό  με τήν απόό φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβριόόυ 2018 στήν υπόό θεσή C-124/2017 Vossloh, 
ιδιόως σκεόψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019..

82  Υπενθυμιόζεται  όό τι   αναφόραό  στήν  παραό γραφό  22.Α.4  θα  γιόνει  μόό νό  στήν  περιόπτωσή  πόυ  ή
Αναθεότόυσα Αρχήό  επιλεόξει καό πόιόν απόό  τόυς δυνήτικόυό ς λόόγόυς απόκλεισμόυό .

83  Επισήμαιόνεται όό τι όό λα τα κριτήό ρια πόιότικήό ς επιλόγήό ς, πλήν τής καταλλήλόό τήτας για τήν αό σκήσή
επαγγελματικήό ς δραστήριόό τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμόό  με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016),
ειόναι πρόαιρετικαό  για τήν αναθεότόυσα αρχήό  και πρεόπει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγα με τό
αντικειόμενό τής συό μβασής (αό ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε καό θε περιόπτωσή, πρεόπει να
διαμόρφωό νόνται  καταό  τρόό πό,  ωό στε  να  μήν  περιόριόζεται  δυσαναό λόγα  ή  συμμετόχήό  των
ενδιαφερόό μενων όικόνόμικωό ν φόρεόων στόυς διαγωνισμόυό ς. Καταό  τό σταό διό τόυ πρόσδιόρισμόυό
των  κριτήριόων  καταλλήλόό τήτας  των  υπόψήφιόων,  ειόναι  αναγκαιόό  να  τήρόυό νται  απόό  τις
αναθεότόυσες  αρχεός,  όι  θεμελιωό δεις  ενωσιακεός  αρχεός,  ιδιόως  ή  αρχήό  τής  ιόσής  μεταχειόρισής  των



συμμετεχόό ντων, τής απόφυγήό ς των διακριόσεων, τής διαφαό νειας και τής αναό πτυξής τόυ ελευό θερόυ
ανταγωνισμόυό .  Τα  κριτήό ρια  επιλόγήό ς  τόυ αό ρθρόυ  22.Β  –  22.Ε  εξεταό ζόνται  καταό  τή  διαδικασιόα
ελεόγχόυ τής καταλλήλόό τήτας τόυ πρόσφεόρόντός να εκτελεόσει τή συό μβασή (κριτήό ρια “on/off”). 

84  Επισήμαιόνεται όό τι όι αναθεότόυσες αρχεός δεν μπόρόυό ν να καλόυό ν συγκεκριμεόνες ταό ξεις/ πτυχιόα 
τόυ ΜΕΕΠ. Πρβλ. αό ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όό πως ισχυό όυν δυναό μει τόυ αό ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' 
εόως δ' τόυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμόό  με τό αό ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 (πρβ. και 
αό ρθρό 80 παρ. 1 τόυ ν. 3669/2008, όό πως αντικατασταό θήκε με τό αό ρθρό 119 παρ. 5 περ. ή' τόυ ν. 
4472/2017).

85  Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να επιβαό λλόυν απαιτήό σεις πόυ να διασφαλιόζόυν όό τι όι όικόνόμικόιό
φόρειός διαθεότόυν τήν αναγκαιόα όικόνόμικήό  και χρήματόδότικήό  ικανόό τήτα για τήν εκτεόλεσή τής
συό μβασής. Όλες όι απαιτήό σεις πρεόπει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγες με τό αντικειόμενό τής
συό μβασής (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταιόό εδαό φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λόόγω
απαιτήό σεις καθόριόζόνται περιγραφικαό  στό παρόό ν σήμειόό, χωριός παραπόμπήό  σε ταό ξεις/πτυχιόα τόυ
ΜΕΕΠ. Σε καό θε περιόπτωσή και μεόχρι τήν καταό ργήσή των αό ρθρων 80 εόως 110 τόυ ν. 3669/2008 και
τήν εόναρξή ισχυό ός τόυ π.δ. τόυ αό ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαιόνεται όό τι, εφόό σόν ή
αναθεότόυσα αρχήό  επιλεόξει τήν παραπόμπήό  σε ταό ξεις/πτυχιόα τόυ ΜΕΕΠ ως πρός τόν καθόρισμόό
των  απαιτήό σεων  για  τις  εγγεγραμμεόνες  στό  ΜΕΕΠ  εργόλήπτικεός  επιχειρήό σεις,  πρεόπει  να
περιγραό ψει  αναλυτικαό  τις  αντιόστόιχες  απαιτήό σεις  και  για  τις  αλλόδαπεός  εργόλήπτικεός
επιχειρήό σεις.

86  Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να επιβαό λλόυν απαιτήό σεις πόυ να διασφαλιόζόυν όό τι όι όικόνόμικόιό
φόρειός  διαθεότόυν  τήν  αναγκαιόα  τεχνικήό  και  επαγγελματικήό  ικανόό τήτα  για  τήν  εκτεόλεσή  τής
συό μβασής. Όλες όι απαιτήό σεις πρεόπει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγες με τό αντικειόμενό τής
συό μβασής (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταιόό εδαό φιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λόόγω
απαιτήό σεις  καταρχαό ς  καθόριόζόνται  περιγραφικαό  στό  παρόό ν  σήμειόό,  χωριός  παραπόμπήό  σε
ταό ξεις/πτυχιόα  τόυ  ΜΕΕΠ  ήό  βαθμιόδες/κατήγόριόες  τόυ  ΜΕΚ.  Σε  καό θε  περιόπτωσή  και  μεόχρι  τήν
καταό ργήσή των αό ρθρων 80 εόως 110 τόυ ν. 3669/2008 και τήν εόναρξή ισχυό ός τόυ π.δ. τόυ αό ρθρόυ
118  παρ.  20  τόυ  ν.  4472/2017,  επισήμαιόνεται  όό τι,   εφόό σόν  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  επιλεόξει  τήν
παραπόμπήό  σε ταό ξεις/πτυχιόα τόυ ΜΕΕΠ ήό  βαθμιόδες/κατήγόριόες τόυ ΜΕΚ ως πρός τόν καθόρισμόό
των απαιτήό σεων για τις  εγγεγραμμεόνες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτικεός  επιχειρήό σεις  (πχ.  στελεόχωσή),
πρεόπει να περιγραό ψει αναλυτικαό  τις αντιόστόιχες απαιτήό σεις και για τις αλλόδαπεός εργόλήπτικεός
επιχειρήό σεις. 

87  Πρόαιρετικήό  επιλόγήό : Η παρ. 22.Ε τιόθεται καταό  διακριτικήό  ευχεόρεια τής αναθεότόυσας αρχήό ς και 
συμπλήρωό νεται συό μφωνα με τό αό ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαιόνεται όό τι όό λες όι απαιτήό σεις 
πρεόπει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγες με τό αντικειόμενό τής συό μβασής (αό ρθρό 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016).

88  Τό εδαό φιό αυτόό  πρόστιόθεται καταό  τήν κριόσή τής αναθεότόυσας αρχήό ς συό μφωνα με τό αό ρθρό 78 
παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, αό λλως διαγραό φεται.

89  Πρόαιρετικήό  επιλόγήό . Συό μφωνα με τό αό ρθρό 78 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, στήν περιόπτωσή 
συμβαό σεων εόργων όι αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να απαιτόυό ν τήν εκτεόλεσή όρισμεόνων κριόσιμων 
καθήκόό ντων απευθειόας απόό  τόν ιόδιό τόν πρόσφεόρόντα ( πρόαιρετικήό  σήμειόωσή τόυ ανωτεόρω 
εδαφιόόυ).

90 Ως πρός τόν τρόό πό υπόβόλήό ς των απόδεικτικωό ν μεόσων τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ, τα όπόιόα εόχόυν 
συνταχθειό/ παραχθειό απόό  τόυς ιόδιόυς τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός πρβλ. αό ρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

91  Πρβ αό ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, ή όπόιόα πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 6 τόυ ν. 4605/19. 
Σήμειωό νεται όό τι ή πρόθεσμιόα των 10 ήμερωό ν πόυ αναγραό φεται στό παρόό ν σήμειόό αφόραό  μόό νό τόν 
χρόό νό υπόγραφήό ς τόυ ΕΕΕΣ και σε καμιόα περιόπτωσή δεν συνδεόεται με τή συνόλικήό  πρόθεσμιόα 
υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν, με τήν εόννόια όό τι όι όικόνόμικόιό φόρειός εόχόυν τή δυνατόό τήτα να 
υπόβαό λλόυν τήν πρόσφόραό  τόυς όπότεδήό πότε καταό  τήν ως αό νω πρόθεσμιόα.

92  Επισήμαιόνεται όό τι ή ανωτεόρω δυνατόό τήτα εναπόό κειται στή διακριτικήό  ευχεόρεια τόυ όικόνόμικόυό  
φόρεόα. Εξακόλόυθειό να υφιόσταται ή δυνατόό τήτα να υπόγραό φεται τό ΤΕΥΔ απόό  τό συό νόλό των 
φυσικωό ν πρόσωό πων πόυ αναφεόρόνται στα τελευταιόα δυό ό εδαό φια τόυ αό ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ  ν. 
4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκαν με τό αό ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.

93  Πρβλ. αό ρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόιόό πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 13 τόυ ν. 4497/2017.
94  Η υπόχρεωτικήό  αντικαταό στασή τόυ τριότόυ, ως πρός τήν παρ. 4, εναπόό κειται στή διακριτικήό  



ευχεόρεια τής αναθεότόυσας αρχήό ς, εφόό σόν δε δεν τήν επιθυμειό, απαλειόφεται ή αναφόραό  στήν παρ. 4
στό παρόό ν σήμειόό. Πρβλ. αό ρθρό. 78 παρ. 1 τόυ  ν, 4412/2016.

95  Πρβλ. αό ρθρό 80 παρ. 13 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7, περ. α, 
υπόπεριόπτωσή αε τόυ ν. 4605/2019..  

96  Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό  πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, υπόπεριόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.

97  Εφισταό ται ή πρόσόχήό  των αναθετόυσωό ν αρχωό ν στό όό τι πρεόπει να ζήτειόται ή πρόσκόό μισή 
δικαιόλόγήτικωό ν πρός απόό δειξή μόό νό των λόόγων απόκλεισμόυό  και των κριτήριόων επιλόγήό ς πόυ 
εόχόυν τεθειό στήν παρόυό σα διακήό ρυξή. Επισήμαιόνεται, περαιτεόρω, όό τι, ή αναθεότόυσα αρχήό  δυό ναται, 
καταό  τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, να ζήτειό απόό  πρόσφεόρόντες, σε όπόιόδήό πότε χρόνικόό  
σήμειόό καταό  τή διαό ρκεια τής διαδικασιόας, να υπόβαό λλόυν όό λα ήό  όρισμεόνα δικαιόλόγήτικαό , όό ταν 
αυτόό  απαιτειόται για τήν όρθήό  διεξαγωγήό  τής διαδικασιόας.

98  Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό  πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, υπόπεριόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019

99  Συό μφωνα με τό αό ρθρό 73 παρ. 2 τελευταιόό εδαό φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας 
ειόναι Έλλήνας πόλιότής ήό  εόχει τήν εγκαταό στασήό  τόυ στήν Ελλαό δα, όι υπόχρεωό σεις τόυ πόυ αφόρόυό ν
τις εισφόρεός κόινωνικήό ς ασφαό λισής καλυό πτόυν τόό σό τήν κυό ρια όό σό και τήν επικόυρικήό  
ασφαό λισή." 

100   Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό  πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, υπόπεριόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.

101  Λαμβανόμεόνόυ υπόό ψή τόυ συό ντόμόυ, σε πόλλεός περιπτωό σεις, χρόό νόυ ισχυό ός των πιστόπόιήτικωό ν 
φόρόλόγικήό ς ενήμερόό τήτας, όι όικόνόμικόιό φόρειός μεριμνόυό ν να απόκτόυό ς εγκαιόρως 
πιστόπόιήτικαό  πόυ να καλυό πτόυν και τόν χρόό νό υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς, συό μφωνα με τα 
ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμεόνόυ να τα υπόβαό λόυν, εφόό σόν 
αναδειχθόυό ν πρόσωρινόιό αναό δόχόι. Τα εν λόόγω πιστόπόιήτικαό  υπόβαό λλόνται μαζιό με τα υπόό λόιπα 
απόδεικτικαό  μεόσα τόυ αό ρθρόυ 23 απόό  τόν πρόσωρινόό  αναό δόχό μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής 
«Επικόινωνιόας» τόυ υπόσυστήό ματός.

102  Οι υπευό θυνες δήλωό σεις τόυ παρόό ντός τευό χόυς φεόρόυν εγκεκριμεόνή πρόήγμεόνή ήλεκτρόνικήό  
υπόγραφήό  ήό  πρόήγμεόνή ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  πόυ υπόστήριόζεται απόό  εγκεκριμεόνό 
πιστόπόιήτικόό  (Πρβλ. αό ρθρό 9 παρ. 3 τής με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

103  Πρβλ. όμόιόως  ως αό νω υπόσήμειόωσή για τα πιστόπόιήτικαό  φόρόλόγικήό ς ενήμερόό τήτας
104  Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό  πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, υπόπεριόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
105  Πρβ αό ρθρό 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όό πως πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 46 περ α  τόυ ν. 

4605/2019
106  Εφόό σόν ή αναθεότόυσα αρχήό  τήν επιλεόξει ως λόόγό απόκλεισμόυό .
107  Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό  πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, υπόπεριόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019
108  Με εκτυό πωσή τής καρτεόλας “Στόιχειόα Μήτρωό όυ/ Επιχειόρήσής”, όό πως αυταό  εμφανιόζόνται στό 

taxisnet.
109  Η πλατφόό ρμα τής Ευρωπαιϋκήό ς Επιτρόπήό ς eCertis για τήν αναζήό τήσή ισόδυό ναμων πιστόπόιήτικωό ν

αό λλων κρατωό ν-μελωό ν τής Ε.Ε ειόναι διαθεόσιμή, χωριός κόό στός, στή διαδρόμήό . 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαιόνεται όό τι ή ΕΑΑΔΗΣΥ ειόναι ό αρμόό διός εθνικόό ς 
φόρεόας για τήν καταχωό ρήσή και τήό ρήσή των στόιχειόων τόυ eCertis για τήν Ελλαό δα. Πρβλ. τό με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικόό  εόγγραφό τής Αρχήό ς στόν ακόό λόυθό συό νδεσμό 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn?
highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtb
WlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGh
yaW8iXQ==

110  Εφόό σόν ή αναθεότόυσα αρχήό  τις επιλεόξει, όό λες ήό  καό πόια/ες εξ αυτωό ν, ως λόόγόυς απόκλεισμόυό .
111  Επισήμαιόνεται όό τι ή αναθεότόυσα αρχήό , εφόό σόν μπόρεόσει να απόδειόξει, με καταό λλήλα μεόσα, όό τι 

συντρεόχει καό πόια απόό  τις περιπτωό σεις αυτεός, απόκλειόει όπόιόνδήό πότε όικόνόμικόό  φόρεόα απόό  τή 
συμμετόχήό  στή διαδικασιόα συό ναψής τής δήμόό σιας συό μβασής. 

112 Εφόό σόν ή αναθεότόυσα αρχήό  τήν επιλεόξει ως λόόγό απόκλεισμόυό .



113 Η υπόχρεόωσή πρόσκόό μισής δικαιόλόγήτικωό ν όνόμαστικόπόιόήσής μετόχωό ν, εφόό σόν πρόό κειται για 
συμβαό σεις εκτιμωό μενής αξιόας αό νω τόυ 1.000.000,00 ευρωό , αφόραό  μόό νό στις ανωό νυμες εταιρειόες 
πόυ λαμβαό νόυν μεόρός στό διαγωνισμόό , ειότε πρόό κειται για μεμόνωμεόνόυς υπόψήό φιόυς, ειότε για 
μεόλή ενωό σεων Εξαιρόυό νται τής υπόχρεόωσής αυτήό ς όι εταιρειόες πόυ ειόναι εισήγμεόνες στό 
Χρήματιστήό ριό τής χωό ρας εγκαταό στασήό ς τόυς και υπόβαό λλόυν περιό τόυό τόυ υπευό θυνή δήό λωσή τόυ
νόμιόμόυ εκπρόσωό πόυ τόυς.

114  Πρβ παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό  πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, υπόπεριόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019

115  Εφόό σόν συντρεόχει περιόπτωσή λόόγω τόυ πρόυϋ πόλόγισμόυό  τής συό μβασής, πρεόπει να πρόβλεόπεται 
και ή δυνατόό τήτα συμμετόχήό ς επιχειρήό σεων εγγεγραμμεόνων στα Νόμαρχιακαό  Μήτρωό α (βλεόπετε 
αό ρθρα 105 και 106 τόυ ν. 3669/2008). Στήν περιόπτωσή αυτήό  να τιόθεται ή αντιόστόιχή πρόό βλεψή.

116  ή όπόιόα εκδιόδεται συό μφωνα με τις ειδικεός διαταό ξεις τόυ ν. 3669/2008 και φεόρει συγκεκριμεόνό 
χρόό νό ισχυό ός.

117  Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό  πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπεριόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 

118   Πρβλ. αό ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όό πως ισχυό όυν δυναό μει τόυ αό ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' εόως δ' τόυ ν. 
4472/2017, σε συνδυασμόό  με τό αό ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016

119   Πρβλ. όμόιόως πρόήγόυό μενή υπόσήμειόωσή
120 Εφόό σόν εόχει αναφερθειό σχετικήό  απαιότήσή στό αό ρθρό 22.Ε συμπλήρωό νεται αναλόόγως συό μφωνα με 

τό αό ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
121  Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016, όό πως αυτήό  πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,

περ. α, υπόπεριόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
122  Συό μφωνα με τή διαό ταξή τόυ αό ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τή συμμετόχήό  σε 

διαγωνισμόυό ς δήμόσιόων εόργων χόρήγειόται σε καό θε εργόλήπτικήό  επιχειόρήσή εγγεγραμμεόνή στό 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερόό τήτα πτυχιόόυ», ή όπόιόα, σε συνδυασμόό  με τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς πόυ εκδιόδεται 
απόό  τήν υπήρεσιόα τήό ρήσής τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνισταό  «επιόσήμό καταό λόγό αναγνωρισμεόνων 
εργόλήπτωό ν» [...] και απαλλαό σσει τις εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις απόό  τήν υπόχρεόωσή να 
καταθεότόυν τα επιμεόρόυς δικαιόλόγήτικαό  στόυς διαγωνισμόυό ς.” Επισήμαιόνεται όό τι, συό μφωνα με 
τό αό ρθρό 22 ( Τρόπόπόιήό σεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Τό πρωό τό 
εδαό φιό τής περιόπτωσής 31 τής παραγραό φόυ 1 τόυ αό ρθρόυ 377 αντικαθιόσταται ως εξήό ς: «31) τόυ 
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των αό ρθρων 80 εόως 110, τα όπόιόα παραμεόνόυν σε ισχυό  μεόχρι τήν 
εόκδόσή τόυ πρόεδρικόυό  διαταό γματός τόυ αό ρθρόυ 83, των παραγραό φων 4 και 5 τόυ αό ρθρόυ 20 και 
τής παραγραό φόυ 1 α τόυ αό ρθρόυ 176».

123 Στήν περιόπτωσή όό μως πόυ ή Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ δεν καλυό πτει τις εισφόρεός επικόυρικήό ς 
ασφαό λισής, τα σχετικαό  δικαιόλόγήτικαό  υπόβαό λλόνται ξεχωρισταό .

124 Μόό νό στήν περιόπτωσή πόυ εόχει επιλεγειό απόό  τήν αναθεότόυσα αρχήό  ως λόόγός απόκλεισμόυό .
125  Επισήμαιόνεται όό τι ό όικόνόμικόό ς φόρεόας παραό γει απόό  τό υπόσυό στήμα τό ήλεκτρόνικόό  αρχειόό 

«εκτυπωό σεις» των Δικαιόλόγήτικωό ν Συμμετόχήό ς σε μόρφήό  αρχειόόυ Portable Document Format 
(PDF), τό όπόιόό υπόγραό φεται με εγκεκριμεόνή πρόήγμεόνή ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  ήό  πρόήγμεόνή 
ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  με χρήό σή εγκεκριμεόνων πιστόπόιήτικωό ν και επισυναό πτεται στόν 
(υπό)φακεόλό τής πρόσφόραό ς «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς» (Πρβλ αό ρθρό 12 παρ. 1.2.4 τής με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

126  Πρβ. αό ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ ν.
4605/2019 και τρόπόπόιήό θήκε απόό  τό αό ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.

127 Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να πρόβλεόπόυν στα εόγγραφα τής συό μβασής όό τι, κατόό πιν αιτήό ματός
τόυ υπεργόλαό βόυ και εφόό σόν ή φυό σή τής συό μβασής τό επιτρεόπει, ή αναθεότόυσα αρχήό  καταβαό λλει 
απευθειόας στόν υπεργόλαό βό τήν αμόιβήό  τόυ για τήν εκτεόλεσή πρόμήό θειας, υπήρεσιόας ήό  εόργόυ, 
δυναό μει συό μβασής υπεργόλαβιόας με τόν αναό δόχό. Στήν περιόπτωσή αυτήό , στα εόγγραφα τής 
συό μβασής καθόριόζόνται τα ειδικόό τερα μεότρα ήό  όι μήχανισμόιό πόυ επιτρεόπόυν στόν κυό ριό αναό δόχό 
να εγειόρει αντιρρήό σεις ως πρός αδικαιόλόόγήτες πλήρωμεός, καθωό ς και όι ρυθμιόσεις πόυ αφόρόυό ν 
αυτόό ν τόν τρόό πό πλήρωμήό ς. Στήν περιόπτωσή αυτήό  δεν αιόρεται ή ευθυό νή τόυ κυό ριόυ αναδόόχόυ. 
Συμπλήρωό νεται αναλόόγως. 

128  Πρβλ και αό ρθρό 165 ν. 4412/2016.
129 Εφόό σόν στή Διακήό ρυξή τιόθενται επιπλεόόν όό ρόι τεχνικήό ς ικανόό τήτας, αναφεόρεται ή σχετικήό  



απόό φασή τόυ Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν και Μεταφόρωό ν, όό πως απαιτειόται απόό  τό αό ρθρό 76 παρ. 2 τόυ 
ν. 4412/2016 ήό  ή αντιόστόιχή απόό φασή τόυ αό ρθρόυ 53 παρ. 7 β τόυ ν. 4412/2016 για επιπλεόόν 
όό ρόυς τεχνικήό ς και όικόνόμικήό ς ικανόό τήτας.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.promitheus.gov.gr 
{21PROC008291553}

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998396742
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.agan.gov.gr
Πόλη: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Οδός και αριθμός: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
Ταχ. κωδ.: 13561
Αρμόδιος επικοινωνίας: Γ. ΕΡΜΙΔΗ, Ι ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
Τηλέφωνο: 2132023625, 2132023618, 2132023681
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: meletes@agankam.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:
ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΚ 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Σύντομη περιγραφή:
Ανέγερση 2 θέσιου Νηπιαγωγείου επί των οδών Γούναρη, Λυκίας, Μεθώνης, Ζωγράφου 
στη Δ.Κ. Καματερού
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): A.M. 31/2019

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
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Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 8

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 22

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» 
(A.M. 31/2019)

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ο Οικονομικός  Φορέας  .................................................................
(ακριβής επωνυμία του Οικονομικού Φορέα όπως θα υποβληθεί στην Προσφορά), δηλώνει ότι θα
συμμετάσχει στην επίσκεψη-ενημέρωση στην περιοχή εκτέλεσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (A.M. 31/2019), στις 26/03/2021. 
Στην  επίσκεψη-ενημέρωση  θα  συμμετάσχει  ο/η  .............................................................
(ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου που θα παρευρίσκεται στην επίσκεψη-ενημέρωση)

ο Οικονομικός Φορέας

(θέση ηλεκτρονικής υπογραφής)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Βεβαιώνεται  ότι  ο  Οικονομικός  Φορέας  με  την  επωνυμία  ...................................................
(ακριβής επωνυμία του Οικονομικού Φορέα όπως θα υποβληθεί στην Προσφορά),  συμμετείχε
σήμερα Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 στην επίσκεψη-ενημέρωση στην περιοχή εκτέλεσης του
έργου. Στην επίσκεψη παρευρέθηκε ο/η .............................................................  (ονοματεπώνυμο
του φυσικού προσώπου που θα παρευρίσκεται στην επίσκεψη-ενημέρωση)

για τον Οικονομικό Φορέα για την Αναθέτουσα Αρχή

(ονοματεπώνυμο και υπογραφή 
του φυσικού προσώπου)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επωνυμία του Οικονομικού Φορέα και το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου θα είναι σε
όλα τα σχετικά πεδία συμπληρωμένα στο έντυπο που θα φέρουν προς υπογραφή οι συμμετέχοντες την ημέρα
της επίσκεψης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο 12Ο Νηπιαγωγείο Καµατερού - Οικοδοµικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις 
θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο που βρίσκεται επί των οδών 
Γούναρη, Λυκίας, Μεθώνης, Ζωγράφου 
στο Δήµο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Πρόκειται για 2θέσιο Νηπιαγωγείο 
Η συνολική επιφάνεια κάλυψης του διδακτηρίου είναι 388,30m2. 
Η συνολική επιφάνεια δόµησης του διδακτηρίου είναι 337,54m2. 
Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι 881,15m2. 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για την κατασκευή διδακτηρίων, όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, έχουν επιλεγεί υλικά, οι 
προδιαγραφές των οποίων εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, αντοχή, ασφάλεια, είναι οικολογικά 
και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά. 
Στην µελέτη κάθε έργου καθορίζονται µονοσήµαντα τα επιλεγέντα υλικά και ο ακριβής χώρος 
τοποθέτησης τους. 
Το τεύχος αυτό περιλαµβάνει: 
• Τον τρόπο εκτέλεσης όλων των οικοδοµικών εργασιών που απαιτούνται, σύµφωνα µε την 
εξέλιξη της τεχνολογίας και τηςεπιστήµης. 

• Τις προδιαγραφές όλων των υλικών που έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε τηµελέτη. 
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση των οποιοδήποτε υλικών και την ενσωµάτωση τους 
στην κατασκευή των διδακτηρίων, είναι η τήρηση της οδηγίας 89/106/21-12-08 της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Εσωτερικό Δίκαιο Π.Δ.334-94. 
Συνεπώς µόνο µε τις κατάλληλες πιστοποιήσεις ENISO µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ 
 
Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα οικοδοµικών εργασιών περιλαµβάνεται η δαπάνη για την εκτέλεση του 
συνόλου των οικοδοµικών εργασιών, κατασκευής και πλήρους αποπεράτωσης των κτιρίων και των 
στεγασµένων χώρων του έργου, µετά των πάσης φύσεως λειτουργικών ή αρχιτεκτονικών 
προεξοχών (προεκτάσεων τους), ανεξάρτητα από τη στάθµη κατασκευής τους. Στις οικοδοµικές 
εργασίες περιλαµβάνονται και οι όποιες εργασίες µονώσεων (θερµοµονώσεων - υγροµονώσεων). 
Ενδεικτικά τελείως και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω προεξοχές είναι: 
• Οι κλίµακες και οι ράµπες ανόδου ή καθόδου, από οποιαδήποτε στάθµη αυλείου χώρου σε 
οποιαδήποτε στάθµη κτιρίου ή στεγασµένου χώρου, µαζί µε τα πλατύσκαλα τους. 

• Οι εξώστες ή βεράντες (κατ’ επέκταση ισογείου ήορόφου) 
• Οι COURSANGLAISES 
• Οι µαρκίζες 
• Τα σκίαστρα 
• Οι ζαρντινιέρες 
• Οι πέργκολες 
• Τα προεξέχοντα στηθαία δωµάτων 
• Τα προεξέχοντα στοιχεία του φέροντος οργανισµού 
• Οι αρχιτεκτονικές προεξοχές 
• Οι πάσης φύσεως γενικά οικοδοµικές προεξοχές (πχ στέγης, βάσεωςκ.λπ.) 
Όλες οι εργασίες θεµελίωσης, υποδοµής και ανωδοµής των πάσης φύσεως προεξοχών. Δηλαδή το 
σύνολο των εργασιών κατασκευής αυτών των προεξοχών, πάνω από τη στάθµη της θεµελίωσης 
τους στο έδαφος, περιλαµβάνεται στο κατ’ αποκοπή τίµηµα. 



Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.      ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Τηλ.: 210 5272339-353 • Φαξ: 210-5272342 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας  Τηλ: 2132023609 
 

 

 

8 

1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Περιφράξεις εργοταξίου 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00) 

Κατασκευάζονται από αδιαφανή πανέλα ύψους 2m από γαλβανισµένη λαµαρίνα, χωρίς επικίνδυνες 
ακµές ή εξέχοντα στοιχεία, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των διερχοµένων. 
Παράλληλα µε την κατασκευή της περίφραξης, πρότυπη πινακίδα µε τα στοιχεία του έργου και 
πινακίδες σήµανσης εργοταξίου τοποθετούνται σε εµφανή θέση. 
Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται άµεσα µετά την υπογραφή σύµβασης του έργου. Σε περίπτωση 
κατάληψης πεζοδροµίου ή οδού οι εργασίες ξεκινούν µετά την έκδοση της κατάλληλης άδειας από 
τον αρµόδιο Δήµο ή την Τροχαία. 

 

 Κατεδαφίσεις 
(µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02, 1501-15-01-03-00, 1501-15-02-01-01, 
1501-15-03-03-00) 

Εκτελούνται µετά την έκδοση αδείας κατεδάφισης και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
Ασφαλείας που αφορούν στους εργαζόµενους, τις όµορες ιδιοκτησίες κτισµάτων και τη διέλευση 
των περιοίκων. Απαραίτητη είναι η παροχή νερού από το δίκτυο της περιοχής ή από υδροφόρες για 
το κατάβρεγµα τωνκαθαιρέσεων. 
Απαγορεύεται η κατεδάφιση µεσοτοίχων κτιρίων ή αυλείων χώρων, εκτός αν εξασφαλιστεί η 
έγγραφη αποδοχή των όµορων συνιδιοκτητών. Σε περιπτώσεις µεσοτοίχων κτιρίων 
χρησιµοποιούνται µέθοδοι αδιατάρακτης κοπής σκυροδέµατος και λίθων. Σε ετοιµόρροπα στοιχεία 
µεσοτοίχων που διατηρούνται κατασκευάζονται ισχυρές τσιµεντοκονίες ή γίνεται χρήση 
εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. Η ακριβής µέθοδος κατεδάφισης ή αντιστήριξης µεσοτοίχων θα 
προσδιορισθεί από τη Στατική µελέτη του έργου. 
Φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές οπουδήποτε και µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε 
απόσταση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων από τις θέσεις εξαγωγής τους σε 
θέσεις εκτός του οικοπέδου που επιτρέπεται η απόρριψή τους από τις αρµόδιες αρχές, όπου και θα 
διαστρωθούν. 
Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών. 
Εντός λεκανοπεδίου Αττικής είναι απαραίτητη και η έγκριση από την ΔΕΠΑ για εργασίες 
κατεδαφίσεων αλλά και εκσκαφών. 

 
 

2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Εκσκαφές - επιχώσεις 
• Γενικές εκσκαφές σε πάσης φύσεως έδαφος µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιοδήποτε βάθος 
για τη µόρφωση των επιπέδων εφαρµογής των κτιρίων και των αυλείων χώρων και για την 
µόρφωση υπογείων χώρων µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00. Τυχόν επιφανειακές 
φυτικές γαίες θα αφαιρούνται σε βάθος µέχρι 30cm και θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο 
µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00, 1501-02-01-02-00. 

• Εκσκαφές τάφρων και θεµελίων σε πάσης φύσεως έδαφος µε οποιοδήποτε µέσο και σε 
οποιοδήποτε βάθος για την κατασκευή των ορυγµάτων των θεµελίων µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-02-04-00-00. Φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές οπουδήποτε και µε οποιοδήποτε µέσο 
και σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 
καθαιρέσεων από τις θέσεις εξαγωγής τους σε θέσεις εκτός του οικοπέδου που επιτρέπεται η 
απόρριψή τους από τις αρµόδιες αρχές µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00, όπου και θα 
διαστρωθούν. Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011), εγκύκλιος ΥΠΟΜΕΔΙ 12/27.03.2013, 
εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ4834/25.01.2013 

• Συµπύκνωση µε οποιαδήποτε µέσα (οδοστρωτήρας, δονητικές πλάκες κ.λπ.) ήδη 
διαστρωµένων καταλλήλων καιυγειών  προϊόντων χωρίς οργανικά υλικά σε θέσεις επιχωµάτων 
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αυλείου χώρου, µε τη βέλτιστη υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 95% της µέγιστης 
ξερής πυκνότητας που λαµβάνεται εργαστηριακά µε την πρότυπη µέθοδο προσδιορισµού της 
σχετικής υγρασίας-πυκνότητας, AASHO:T180/D (τροποποιηµένη µέθοδο AASHO), αφού η 
εργαστηριακή µέγιστη πυκνότητα διορθωθεί για το επί % ποσοστό χονδροκόκκου υλικού που 
συγκρατείται από κόσκινο ¾ µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-01-00 και 1501-11-03-02-00. 
• Επιχώσεις (περιλαµβάνουν την εναπόθεση, διάστρωση κατά στρώσεις 30cm,κατάβρεγµα και 
συµπύκνωση) µε οποιαδήποτε µέσα και µε κατάλληλα και υγιή προϊόντα, χωρίς οργανικά υλικά: 
α) Διαµορφωµένων χώρων µέσα στην περίµετρο των κτιρίων και στεγασµένων χώρων, για τη 

διαµόρφωση της στάθµης εφαρµογής της υπόβασης των δαπέδων Ισογείου και Υπογείου 
µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00. 

β) Των κενών των ορυγµάτων µετά της κατασκευής των θεµελίων και λοιπών οικοδοµικών 
στοιχείων που κατασκευάζονται µέσα στα ορύγµατα. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 
οι επιχώσεις θα συµπυκνωθούν µε την βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε 
το 95% της µέγιστης ξερής πυκνότητας που λαµβάνεται εργαστηριακά µε την πρότυπη 
µέθοδο προσδιορισµού της σχετικής υγρασίας-πυκνότητας AASHO:T180/D (τροποποιηµένη 
µέθοδο AASHO), αφού η εργαστηριακή µεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το επί % 
ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται από κόσκινο ¾ (19,1mm) µε βάση 
τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-02-00. 

• Διαµόρφωση µε µικροεκσκαφές ή µικροεπιχώσεις της επιφάνειας των σκαφών του αυλείου 
χώρου που έχουν ήδη σκαφτεί ή επιχωµατωθεί για την απόκτηση του επιθυµητού γεωµετρικού 
σχήµατος και των απαιτούµενων κλίσεων και συµπύκνωση µε οποιαδήποτε κατάλληλα µέσα, µε 
την βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 95% της µέγιστης ξερής πυκνότητας 
που λαµβάνεται εργαστηριακά µε την πρότυπη µέθοδο προσδιορισµού της σχετικής υγρασίας- 
πυκνότητας AASHO:T180/D (τροποποιηµένη µέθοδο AASHO) αφού η εργαστηριακή µεγίστη 
πυκνότητα διορθωθεί για το επί % ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού, που συγκρατείται µε 
κόσκινο ¾ (19,1mm) µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-01-00. 

• Προµήθεια µε οποιαδήποτε µέσα από δανειοθαλάµους που βρίσκονται εκτός του οικοπέδου και 
σε οποιεσδήποτε αποστάσεις από αυτό (το οικόπεδο) και φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές 
οσεσδήποτε και µε οποιαδήποτε µέσα, δανείων χωµάτων καταλλήλων για επιχώσεις, σε θέσεις 
επιχωµάτων αυλείου χώρου όπου θα διαστρωθούν ή σε θέσεις επιχώσεων που θα εναποτεθούν 
καταλλήλως µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-05-00-00. 

• Κατεδαφίσεις πάσης φύσεως παλαιών θεµελίων, σε όποιες θέσεις και σε όποιο βάθος απαιτείται 
για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής 
του (κατασκευή κτιρίων, στεγασµένων χώρων, περίφραξη οικοπέδου, κατασκευές για την 
διαµόρφωση του αυλείου χώρου κ.λπ.) µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-01-03-00. 

 

 Εξυγιάνσεις 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00, 1501-08-03-02-00) 

Σύµφωνα µε την Εδαφοτεχνική Μελέτη του έργου, θα λαµβάνονται, ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά, τα παρακάτω µέτρα: 
• Εξυγιάνσεις εδαφικών στρώσεων κάτω από τη θεµελίωση. 
• Εξυγιάνσεις εδαφικών στρώσεων κάτω από θεµέλια τοίχων αυλείου χώρου. 
• Εξυγιάνσεις σε όλη την αυλή του κτιρίου (εκτός των φυτεµένων τµηµάτων) σε περιπτώσεις  
που υπάρχει κίνδυνος ρευστοποίησης, σύµφωνα µε την εδαφοτεχνικήµελέτη. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η διάστρωση του, από τη µελέτη, κατάλληλου αδρανούς, θα 
γίνεται σε στρώσεις των 30cm, µε συµπύκνωση από οδοστρωτήρα ή δονητικές πλάκες. 

 

 Αντιστηρίξειςεδαφών 
Σύµφωνα µε την Εδαφοτεχνική Μελέτη του έργου θα γίνονται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι 
ακόλουθοι τύποι αντιστηρίξεων κατά περίπτωση: 
• Διαµόρφωση από τον πόδα του περιγράµµατος εκσκαφής έως το φυσικό έδαφος πρανούς µε 
κατάλληλη κλίση ευστάθειας. 
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• Μεµονωµένα τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος (ντουλάπια) του Φέροντος Οργανισµού του 
κτιρίου (Υπογείου) µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΤΠ1501- 
01-01-03-00, ΤΠ1501-01-01-05-00, ΤΠ1501-01-02-01-00,ΤΠ1501-01-04-00-00. 

• Μεταλλικοί πάσσαλοι δυνάµενοι να δεχθούν προεντεταµένους ελκυστήρες (τύπου Βερολίνου) 
για την προοδευτική καταβίβαση της στάθµης εκσκαφής κατά ζώνες, µε τη βοήθεια 
εκτοξευµένου σκυροδέµατος µεταξύ αυτών µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-11-02-04-00. 

• Χυτοί επιτόπου κυλινδρικοί πάσσαλοι από οπλισµένο σκυρόδεµα (ΑΛΛΗΛΟΤΕΜΝΟΜΕΝΟΙ) µε 
βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-11-02-04-00. 

• Ειδικές αντιστηρίξεις ιδιαίτερων εδαφών σύµφωνα µε την εδαφοτεχνική µελέτη 

 

 Διαχείριση υπόγειων υδάτων 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 

3 ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Γενικά 
Σε όλα τα έργα οπλισµένου σκυροδέµατος ισχύουν και λαµβάνονται υπ’ όψιν οι παρακάτω 
κανονισµοί και παρατηρήσεις: 
• Προδιαγραφές στατικών µελετών (κτιριακών έργων) Π.Δ.696/8-10-1974 
• Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ε.Α.Κ. 2000 (Υ.Α. Δ17α/141/3/ΦΝ 275,Φ.Ε.Κ. 2184/Β/20- 

12-1999) µε τις τροποποιήσεις του (Φ.Ε.Κ. 1154 / Β/12-08-2003, Φ.Ε.Κ.781/Β/18-06-2006) 
• Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΟΣ 2000,(Υ.Α.Δ17α/116/4/ΦΝ 429 Φ.Ε.Κ. 

1329/Β/6-11-2000) µε τις τροποποιήσεις του Φ.Ε.Κ. 1153/Β/12-08-2003, Φ.Ε.Κ. 447/Β/5- 
03/2004, Φ.Ε.Κ. 576/Β/28-042005) 

• Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΚΤΣ 97 (Υ.Α. Δ14/19164, Φ.Ε.Κ.315Β’/17-04-1997) και 
τις τροποποιήσεις του (Απόφαση Δ14/50504Φ.Ε.Κ.537/Β/01-05-2002) 

• Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΤΧ 2000,(Φ.Ε.Κ. 381/Β’/24-03- 
2000) 

• Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισµού (Απόφαση 9529/645,Φ.Ε.Κ. 649/Β/24- 
05-2006) πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2,ΕΛΟΤ1421-3 

• Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας χαλύβων οπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΤΧ2008 
• Ελληνικός Κανονισµός Φορτίσεως Δοµικών Έργων (Φ.Ε.Κ.325Α/1945) 
• Ευρωκώδικες ΕΝ 1991 - ΕΝ1998 
• Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός ΝΟΚ Ν. 4047 (ΦΕΚ 79Α/09-04-2012) σε αντικατάσταση του 
Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού ΓΟΚ Ν. 1577 (Φ.Ε.Κ. 210Α/18-12-1985) µε τις τροποποιήσεις 
του (ΓΟΚ Ν.1772-Φ.Ε.Κ. 91Α/13-05-1988, ΓΟΚ Ν.2831 Φ.Ε.Κ.140Α/13-06-2000) 

• Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Απόφαση 3046/304/30-01-1989-ΦΕΚ 59Δ) µε τις τροποποιήσεις του 
(Απόφαση 49977/3068/27/30-06-1989-Φ.Ε.Κ. 535Β, Απόφαση 10256/1926/26.3/21-04-1997, 
Απόφαση 59283/2/4-07-2002 -Φ.Ε.Κ. 558Δ, Απόφαση 12472/21.3/05-04-2005-Φ.Ε.Κ.366Δ) 

• Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίου Π.Δ. 71/17-02-1988 (Υ.Α. 81813/5428/1993 Φ.Ε.Κ. 
6475/Α) 

• Θα χρησιµοποιούνται, απαραίτητα, αποστάτες σιδηρού οπλισµού, από καλής ποιότητας 
πλαστικό, για την επίτευξη της επιθυµητής επικάλυψης οπλισµού που προβλέπεται από τον 
κανονισµό. 

• Οι θεµελιώσεις τοιχίων υπογείου και φέρουσας πλάκας δαπέδου υπογείου, καθώς και ο 
ξυλότυπος οροφής τελευταίου ορόφου, θα κατασκευάζονται από σκυρόδεµα ποιότητας C20/25 
ή ανωτέρας ποιότητας, σύµφωνα µε την Στατική Μελέτη, µε λόγο νερού προς τσιµέντο Ν/Τ ≤ 
0,58 (µειωµένηςυδατοπερατότητας). 

• Στις περιοχές µεγάλης επιχωµάτωσης στον αύλειο χώρο, γίνεται όπλιση του δαπέδου 
πλακόστρωσης, το οποίο να στηρίζεται σε γειτονικά φέροντα στοιχεία. 
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 Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 
(µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, 1501-01-01-03-00, 1501-01-01-05-00) 

Προβλέπεται σύµφωνα µε τη µελέτη εφαρµογής: 
• Στην κατασκευή πεζοδροµίων και γενικά πατωµάτων αυλής που δεν θα έχουν ιδιαίτερο δάπεδο 
αλλά θα µείνουν ανεπίστρωτα, σε πάχος 12cm. Στα πατώµατα-δάπεδα προβλέπονται αρµοί 
εργασίας, πλάτους 2cm και βάθους όσο το πάχος του δαπέδου, ούτως ώστε η όλη επιφάνεια να 
χωρίζεται σε τµήµατα επιφάνειας 20-25m2. Το διάκενο των αρµών θα πληρωθεί µε φύλλο 
διογκωµένης πολυστερίνης (10kg/m3) που θα έχει ύψος όσο το πάχος του δαπέδου, µειωµένο 
κατά 2cm. Οι αρµοί αυτοί θα σφραγιστούν τελικά µε ειδική ασφαλτική µαστίχη 
πολυουρεθανικής βάσεως, σε βάθος από την επιφάνεια 2cm. Επίσης συνήθως προβλέπονται 
διακοσµητικές εγκοπές (ψευδαρµοί), πλάτους 1,5-2cm και βάθους 1cm που κατασκευάζονται µε 
συµπίεση στραντζαριστής ή ξύλινης λαδωµένης τάβλας, επάνω στο νωπό ακόµα σκυρόδεµα, 
µετά από επίπαση µε κατάλληλο κόσκινο άχνης τσιµέντου, σε αναλογία 0,5 kg/m2. Η επιφάνεια 
του δαπέδου σκουπίζεται µε πλατιά σκούπα νάιλον, µε κινήσεις παράλληλες µεταξύ τους και 
κάθετες προς τον άξονα µήκους της επιφάνειας, σε κατάλληλο χρόνο, αφού τραβήξει το 
σκυρόδεµα. Περιµετρικά του κτιρίου να προβλέπονται αναµονές οπλισµού Φ10/20 για να 
γίνονται οπλισµένα ταπεζοδρόµια. 

• Στην κατασκευή των δαπέδων των στεγασµένων χώρων, των δαπέδων εξωστών ή βεραντών 
κατ’ επέκταση ισογείων και των δαπέδων των COURS ANGLAISES σε πάχος15cm. 

• Στην επί τόπου κατασκευή πεζουλιών (κρασπέδων) και κρασπεδόρειθρων που η µελέτη 
προβλέπει την κατασκευή τους από σκυρόδεµα C12/15. Επί τόπου κράσπεδα και 
κρασπεδόρειθρα κατασκευάζονται κατά κανόνα σαν διαχωριστικά επιφανειών αύλειου χώρου µε 
διαφορά στάθµης µεγαλύτερη των 20cm ή σαν διαχωριστικά συνεπίπεδων επιφανειών από 
διαφορετικά υλικά. Εφόσον προβλέπεται από τη µελέτη ή κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, 
θα τοποθετηθεί ελαφρός σιδηροπλισµός. 

• Στον εγκιβωτισµό προκατασκευασµένων κρασπέδων, για την κατασκευή πεζουλιών και 
κρασπεδορείθρων. 

• Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή που η µελέτη προβλέπει να γίνει από σκυρόδεµα C12/15. 
 

 Σκυρόδεµα κατηγορίαςC16/20 ή ανώτερης ποιότητας σύµφωνα µε τη 
συµβατική µελέτη 
(µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, 1501-01-01-03-00, 1501-01-01-05-00) 

Προβλέπεται σύµφωνα µε τη µελέτη: 
• Στην κατασκευή του συνόλου του φέροντος οργανισµού (περιλαµβάνονται στηθαία, πέργκολες, 
στέγαστρα, σκίαστρα κ.λπ.) των κτιρίων και των στεγασµένων χώρων (θεµελίωση και 
ανωδοµή). Η σκυροδέτηση ανεστραµµένων δοκών και στηθαίων θα γίνεται, ταυτόχρονα µε τη 
διάστρωση τηςπλάκας. 

• Στην κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης, της θεµελίωσής τους και των τυχόν στηθαίων, όπου 
η µελέτη προβλέπει την κατασκευήτους. 

• Στην κατασκευή ζαρντινιερών δια λευκού ή κοινούτσιµέντου. 
• Στην κατασκευή πάγκων καθιστικών δια λευκού ή κοινούτσιµέντου. 
• Στην κατασκευή πρεκιών, σενάζ, ποδιών, στέψεων πλινθοδοµών, λεπτών κολωνών µη 
φερουσών κ.λπ. που η επιφάνεια τους ή και τµήµα τους παραµένει ανεπίχριστη. Επίσης στην 
κατασκευή όλων των παραπάνω, έστω και αν επιχρίονται σ’ όλη την επιφάνεια τους, στην 
περίπτωση που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή τους απόC16/20. 

• Στην κατασκευή των κλιµάκων, πλατυσκάλων και ραµπών ανόδου ή καθόδου, από αύλειο χώρο 
σε οποιαδήποτε στάθµη κτιρίου ή στεγασµένου χώρου που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή 
τους. 

• Στην κατασκευή των θεµελίων, τοιχωµάτων και τυχόν στηθαίων των COURS ANGLAISES που η 
κατασκευή τους προβλέπεται από τηµελέτη. 

• Στην κατασκευή κλιµάκων επικοινωνίας τµηµάτων αυλείου χώρου µε διαφορετική στάθµη και 
τη θεµελίωση τους, που η µελέτη προβλέπει να κατασκευαστούν από σκυρόδεµαC16/20. 
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• Στην κατασκευή των κερκίδων του αύλειου χώρου και της θεµελίωσής τους, όπου η µελέτη 
προβλέπει την κατασκευήτους. 

• Στην κατασκευή της βάσης της περίφραξης και της θεµελίωσής της καθώς και των από 
σκυρόδεµα στοιχείων της περίφραξης (τοιχία, κολώνες, σαµάρια κ.λπ.) όπου η µελέτη 
προβλέπει την κατασκευή τους από σκυρόδεµαC16/20. 

• Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή ή τµήµα της που η µελέτη προβλέπει να γίνει µε σκυρόδεµα 
C16/20 ή C20/25 ή ανωτέρας ποιότητας, σύµφωνα µε τη συµβατική µελέτη. 

 

 Βιοµηχανικά προκατασκευασµένα κράσπεδα 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00) 

Προβλέπονται σύµφωνα µε τη µελέτη: 
• Για την κατασκευή των πεζουλιών µε οπλισµένα προκατασκευασµένα κράσπεδα σκυροδέµατος 
κατηγορίας C16/20 διαστάσεων100x15x30cm. 

• Για την κατασκευή κρασπεδορείθρων µε οπλισµένα προκατασκευασµένα κράσπεδα 
σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 διαστάσεων 100x15x30cm. 

• Από προκατασκευασµένα κράσπεδα κατασκευάζονται κατά κανόνα πεζούλια και 
κρασπεδόρειθρα, διαχωριστικά επιφανειών αυλείου χώρου µε διαφορά στάθµης έως20cm. 

 

 Ξυλότυποι 
(µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00,1501-01-05-00-00) 

Προβλέπονται στη µορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στην στατική και αρχιτεκτονική µελέτη 
εφαρµογής για τον εγκιβωτισµό των πάσης φύσεως διαστρωνοµένων σκυροδεµάτων. Θα 
κατασκευαστούν έτσι ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέµατος, µετά του όποιου 
σιδηρού οπλισµού του, καθώς και των κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων κ.λπ., κατά τη 
διάρκεια της διάστρωσης. 
Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια µεγαλύτερη από ένα τοις χιλίοις. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα γίνεται ανακατασκευή του ξυλοτύπου ή και κατεδάφιση του αντίστοιχου 
στοιχείου σκυροδέµατος, εφόσον η κακοτεχνία έγινε αντιληπτή µετά τη διάστρωση. Σε όλες τις 
ακµές προβλέπονται φαλτσογωνιές, εκτός των θέσεων που σαφώς καθορίζονται από τη µελέτη. 
Στις θέσεις επαφής φερόντων κατακόρυφων στοιχείων µε µη φέροντα τοιχώµατα θα τοποθετηθεί 
υλικό, π.χ. φύλλο πλαστικό, για να αποφεύγεται η συνεργασία τους, όταν αυτό επιβάλλεται για 
λόγους αντισεισµικής συµπεριφοράς. Σε περίπτωση ανεπίχριστων επιφανειών, στη θέση επαφής θα 
διαµορφώνεταισκοτία. 
Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ξυλότυπο, ώστε µε ευθύνη του Αναδόχου να προβλεφθούν όλες 
οι διελεύσεις των Η/Μ εργασιών ή άλλων οικοδοµικών εργασιών, έτσι που να εξασφαλίζεται το 
επιθυµητό αποτέλεσµα, και να αποφεύγονται διατρήσεις κε των υστέρων (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ). 

 

 Ξυλότυποι ανεπίχριστων επιφανειώνσκυροδέµατος 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00) 

Προβλέπονται στις θέσεις που οι επιφάνειες σκυροδέµατος θα παραµείνουν ανεπίχριστες, σύµφωνα 
µε τη µελέτη. Υποχρεωτικά παραµένουν ανεπίχριστες οι οροφές και τα τοιχία του υπογείου. 
Θα κατασκευαστούν µε όλως ιδιαίτερη επιµέλεια, και µετά από σχέδιο διάταξης του ξυλοτύπου της 
µελέτης, είτε από ξυλόπλακες άριστης κατάστασης, τύπου BETOFORM, πάχους 19mm τουλάχιστον, 
είτε από ισοπαχείς πλανισµένες σανίδες, αρίστης κατάστασης (το πολύ δύο χρήσεων), πάχους 
2,5cm και πλάτους συνήθως 10-12cm, αναλόγως µε το τι προβλέπει η µελέτη. Χρήση µη 
πλανισµένων ισοπαχών σανίδων, µόνο εφόσον και όπου ορίζεται σαφώς από τη µελέτη. Οι 
επιφάνειες των παραπάνω ξυλοτύπων θα επαλειφθούν µε κατάλληλο αποκολλητικό υλικό, µέχρι 
κορεσµού. 
Τοποθέτηση επί των ξυλοτύπων ξύλινων πηχίσκων, τριγωνικής (ορθογωνίου τριγώνου) ή 
τραπεζοειδούς διατοµής ή ειδικών πλαστικών - µεταλλικών σκοτιών σχήµατος Π, προβλέπεται για 
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την κατασκευή των διαφόρων σκοτιών και ποταµών που προβλέπονται από τη µελέτη. Κατασκευή 
σκοτιών µη προβλεποµένων από τη µελέτη, αλλά απαραίτητων για ειδικούς κατασκευαστικούς 
λόγους, είναι υποχρεωτική για τον εργολάβο (π.χ. µη δυνατότης από αντικειµενικούς λόγους 
κατασκευής στηθαίων µαζί µε πλάκα, οπότε στη θέση επαφής δηµιουργείται σκοτία). 
Στους ξυλότυπους των τοιχίων δεν θα τοποθετηθούν τρυπόξυλα αλλά σιδηροί σύνδεσµοι χωρίς 
παρεµβολή σωλήνων. Οι επιφάνειες των σκυροδεµάτων µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων πρέπει 
να είναι εµφανισιακά άψογες. 
Σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας οι ανεπίχριστες εµφανείς επιφάνειες 
σκυροδεµάτων δεν είναι εµφανισιακά άψογες, ο ανάδοχος υποχρεούται στην επίχριση τους µε 
τσιµεντοκονίαµα 450kg τσιµέντου µε προσθήκη οποιωνδήποτε ειδικών συγκολλητικών ρητινών 
τύπου π.χ. REVINEX και σε όποια έκταση απαιτείται, προκειµένου να αποδοθεί άψογη αισθητικά 
συνολική επιφάνεια. 

 

 Μεταλλότυποι ήπλαστικότυποι 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00) 

Χρήση µεταλλοτύπων αντί ξυλοτύπων ή πλαστικοτύπων στην κατασκευή ανεπίχριστων 
σκυροδεµάτων είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο, στην περίπτωση που ο ξυλότυπος δεν 
εξασφαλίζει ακρίβεια και καθαρότητα της κατασκευής. 

 

 Βιοµηχανικοίχαρτότυποι 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00) 

Χρήση βιοµηχανοποιηµένων χαρτοτύπων (χάρτινα καλούπια) από αδιαβροχοποιηµένο χαρτόνι µιας 
χρήσεως, µε τελικά ενισχυµένη στρώση, σε µορφή σπιράλ, χρησιµοποιούνται σε υποστυλώµατα 
κυκλικής διατοµής. Πριν την τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται οπωσδήποτε παραλαβή 
των ξυλοτύπων που θα µνηµονεύεται στο ηµερολόγιο του έργου. 

 

 Σιδηροίοπλισµοί 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00) 

Οι σιδηροπλισµοί θα είναι σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 649/Β/24-05-2006. (Έλεγχος τεχνικών 
χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισµένου σκυροδέµατος) 
Όλοι οι σιδηροπλισµοί θα καλύπτονται µε σκυρόδεµα προβλεπόµενου πάχους από τον ΕΚΩΣ 2000. 

 

 Οπλισµέναδάπεδα 
(µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-00, 1501-01-01-02-00, 1501-01-01-03-00, 1501- 
01-01-05-00, 1501-01-02-01-00) 

Βλέπε 5.1.1. Δάπεδο επί εδάφους και 4.1.1. Κατασκευή περιµετρικών πεζοδροµίων 
 
 

4 ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 Υγροµόνωσηδαπέδων,τοιχωµάτωνκαιυποστυλωµάτωνυπογείου, 
θερµοµονώσεων κλιµακοστασίων και οροφών υπογείου 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02 - Σχετικά χωρία ΕΤΕΠ: (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08- 
05-01-02:2009)) 

Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεµα µε ασφαλτικές µεµβράνες (προδιαγραφή που καλύπτει 
εργασίες στεγάνωσης µε ασφαλτικές µεµβράνες σε επιφάνειες σκυροδέµατος όπως οχετοί, 
φρεάτια, γενικότερα υπογείων έργων που έρχονται σε επαφή µε το περιβάλλον έδαφος) 
Εξετάζονται οι παρακάτω τρείς περιπτώσεις για τις στεγανοποιήσεις υπογείων: 
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 Στάθµη υδροφόρου χαµηλότερα από θεµελίωση – υγροµόνωση εξωτερικής 
Πλευράς τοιχίων µε µια ελαστοµερή αυτοκόλλητη ασφαλτική στεγανωτική 
µεµβράνη 

Τεχνικό Σχέδιο Αναφοράς: 
ΛΕ ΚΕΝΑΚ Λ.03.01: Υπόβαση Υπογείων χώρων - Στεγανοποίηση υπογείου εξωτερικά µε µια 
ασφαλτική µεµβράνη (περίπτωση χαµηλού υδροφόρου). Ισχύουν όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.4 (Διαχείριση Υπογείων Υδάτων). Η ποιότητα του σκυροδέµατος για την κατασκευή 
των θεµελίων και του υπογείου είναι αυτή που προβλέπεται από τη στατική µελέτη, αλλά επιπλέον, 
µε λόγο νερού προς τσιµέντο Ν/Τ ≤ 0,58 (Μειωµένη Υδατοπερατότητα). 
• Μετά την εξυγίανση της οριζόντιας επιφάνειας του εδάφους στο ανοιχτό σκάµµα, 
διαστρώνονται φύλλα τεντωµένου πολυαιθυλενίου πλάτους 5 m, βάρους 200 gr/m2 (νάιλον 
θερµοκηπίων 20 γραµµών), τα οποία αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 εκ. τουλάχιστον και 
συγκολλώνται σε όλο το µήκος τους µε ειδική αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, πλάτους 5εκ. 
τουλάχιστον. Στη συνέχεια δηµιουργείται δάπεδο εργασίας από οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 
περίπου 10 εκ., επάνω στο οποίο σκυροδετούνται τα πέδιλα και τα τοιχία τουκτιρίου. 

• Οι επιφάνειες της εσωτερικής παρειάς των Υπογείων τοιχίων κατασκευάζονται εµφανείς, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται ο διαχρονικός έλεγχόςτους. 

• Οι εξωτερικές επιφάνειες καθαρίζουν από «ξεχειλίσµατα» µε βαριοπούλα και τρίβονται µε 
συρµατόβουρτσα. Αφαιρούνται τα τακάκια και οι φουρκέτες οπλισµού µε καλέµι σε βάθος 2 εκ. 
Αφού τελειώσει η παραπάνω προεργασία η εξωτερική επιφάνεια πλένεται µε άφθονο νερό. 
Ακολουθεί επιµεληµένο µερεµέτισµα των εξωτερικών επιφανειών µε πολυµερικές µη 
συρρικνούµενες κονίες (π.χ. ταχύπηκτο υδραυλικό τσιµέντο VANDEX PLUG, EMACO, κ.λπ.). Με 
τον τρόπο αυτό γίνεται πλήρωση τυχόν µικροοπών, µικρορωγµών, σηµείων κακής 
σκυροδέτησης, καθώς και όλων των οπών βάθους 2-3 εκ από την αφαίρεση των τάκων και των 
φουρκετών σιδηρού οπλισµού. Σηµείωση: Σε περίπτωση µεγάλης έκτασης ατελειών του 
σκυροδέµατος, γίνεται πλήρωσή τους µε επισκευαστική µη συρρικνούµενη κονία. 

• Στη συνέχεια γίνεται επάλειψη της επιφάνειας των τοιχίων και των πέδιλων µε ασφαλτικό 
βερνίκι προδιαγραφής ASTM-D41. 

• Μετά την πάροδο 24h ακολουθεί επικόλληση µιας ελαστοµερούς αυτοκόλλητης ασφαλτικής 
µεµβράνης, πάχους 1,5 mm µε επικάλυψη ισχυρού φιλµ πολυαιθυλενίου (HDPE) για µεγάλες 
µηχανικές αντοχές. Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων της µεµβράνης είναι 8-10 εκ. στις κατά 
µήκος, και 15-20 εκ. στις κατά πλάτος ραφές. Ανά 3-4 m ύψος γίνεται και µηχανική στήριξη 
των φύλλων, µε χρήση ίσιας γαλβανισµένης λαµαρίνας διαστάσεων 30 x 1,25 mm, βίδες και 
βύσµατα ανά 25 εκ. Η λάµα στήριξης επικαλύπτεται από την επόµενη σε ύψος σειρά 
αυτοκόλλητη µεµβράνη. Στα σηµεία αυτά, καθώς και στην τελευταία καθ' ύψος µηχανική 
στήριξη, γίνεται σφράγιση της λάµας µε πλαστοµερή ασφαλτική µαστίχη. Σηµείωση: Σε 
περίπτωση εφαρµογής των αυτοκόλλητων ασφαλτικών µεµβρανών σε χαµηλές θερµοκρασίες - 
κάτω των 10°C - γίνεται αναζωογόνηση της αυτοκόλλητης επιφάνειας µε θερµό αέρα ή 
φλόγιστρο. Η ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη ανέρχεται σε ύψος τουλάχιστον 15 εκ. από 
το αναµενόµενο ύψος της άνω επιφάνειας του πεζοδροµίου. 

• Για την προστασία της στεγανωτικής στρώσης, αλλά και την αποστράγγιση των όµβριων 
υδάτων, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση µιας αποστραγγιστικής και συγχρόνως προστατευτικής 
µεµβράνης πολυστυρενίου µε γεωύφασµα στην εξωτερική της πλευρά. Τα αποστραγγιστικά 
φύλλα διαστρώνονται µε αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 5εκ. Για τον λόγο αυτό τα 
γεωυφάσµατα της πάνω όψης δύο διπλανών φύλλων αποκολλώνται προσωρινά από τον 
κωνοειδή πυρήνα. Οι δύο πυρήνες ενώνονται και τα δύο γεωυφάσµατα επανασυγκολλώνται 
έτσι ώστε να δηµιουργείται ενιαία αποστραγγιστική επιφάνεια. Ο τρόπος προσωρινής στήριξης 
της αποστραγγιστικής µεµβράνης επάνω στο τοιχίο, πραγµατοποιείται (σε ύψος τουλάχιστον 50 
εκ. από τη στάθµη του άσκαφτου φυσικού εδάφους) µε πλατυκέφαλα καρφιά και ροδέλες 
σύσφιξης. Στην περίπτωση όπου απαιτείται περαιτέρω - ενδιάµεση συγκράτηση των 
αποστραγγιστικών φύλλων, προτείνεται η χρήση πλαστοµερούς ασφαλτικής µαστίχας. 

• Στις µελέτες ΚΕΝΑΚ προβλέπονται µη θερµοµονωµένα Υπόγεια αλλά θερµοµονωµένα 
κλιµακοστάσια καθόδου. Συνεπώς, στα εξωτερικά τοιχία των κλιµακοστασίων προς τοΥπόγειο, 
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θα τοποθετηθούν σε επαφή µε το υγροµονωµένο τοιχίο, πλάκες διογκωµένης πολυεστερίνης ή 
εξηλασµένης πολυεστερόλης, πολυστερίνης πάχους σύµφωνα µε τη µελέτη θερµοµόνωσης 
εξωτερικού περιβλήµατος των στοιχείων από σκυρόδεµα. 

• Το κενό του έξω από την περίµετρο του υπογείου ορύγµατος που προέκυψε από τις εκσκαφές 
για την κατασκευή της θεµελίωσης, γεµίζει µε σκύρα οδοστρωσίας έως τη στάθµη εφαρµογής 
των αντίστοιχων σε κάθε θέση κατασκευών του αυλείου χώρου. Η πλήρωση γίνεται σε 
στρώσεις το πολύ 30εκ. αρίστης συµπύκνωσης. Η επάνω επιφάνεια του σκυρόστρωτου θα 
µορφωθεί επίπεδη. Ελάχιστο πλάτος σκυρόστρωτου 50εκ. κάτω και 70εκ. πάνω. Σε περίπτωση 
που το προβλέπει η µελέτη ή το κρίνει απαραίτητο η Υπηρεσία Επίβλεψης, 10 εκ. τουλάχιστον 
πάνω από τον πυθµένα του ορύγµατος, τοποθετούνται εν ξηρώ µέσα στη µάζα των σκύρων, 
στη σειρά, ειδικοί σωλήνες διάτρητοι στο άνω ήµισυ της περιµέτρου (στραγγιστήρες), Φ16- 
Φ20, µε κλίση τουλάχιστον 0,5% προς την πιο πρόσφορη θέση για την κατασκευή φρεατίου 
αλλαγής διεύθυνσης. Τα φρεάτια αυτά θα είναι επισκέψιµα και θα κατασκευαστούν σύµφωνα 
µε τη µελέτη. Αν οι κλίσεις του οικοπέδου το επιτρέπουν, τα ύδατα αυτά απάγονται σε 
κατάλληλο γενικό αποδέκτη. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η εκκένωση του φρεατίου 
περισυλλογής θα γίνεται µε κατάλληλο αντλητικό συγκρότηµα σε εφεδρεία. 

• Σε περιπτώσεις κατασκευής περιµετρικών πεζοδροµίων, η έδραση αυτών θα γίνει µε βλήτρωση 
(στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση αναµονών παράγραφος 3.2.1) επάνω  
στο τοιχίο του υπογείου στο ύψος περίπου του άσκαφτου φυσικού εδάφους. Η βλήτρωση µε 
οπλισµό Φ10/20 θα γίνει όταν έχει ολοκληρωθεί η εξυγίανση του εδάφους µε τον τρόπο που 
περιγράφεται παραπάνω. Επειδή η βλήτρωση θα γίνει επάνω στη στρώση στεγανοποίησης 
πρέπει η περίµετρος των οπών βλήτρωσης να σφραγιστεί µε πλαστοµερή ασφαλτική µαστίχα. 
Πριν την κατασκευή του πεζοδροµίου, µετά την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ορύγµατος, 
κόβεται ο πυρήνας της αποστραγγιστικής µεµβράνης στο ύψος του άσκαφτου φυσικού 
εδάφους και γυρνάει το γεωύφασµα προστασίας αυτής από την πίσω πλευρά του υλικού, για να 
µην έχουµε είσοδο φερτών υλικών στην αποστραγγιστική στρώση. 

• Για την κατασκευή του δαπέδου υπογείου, πρέπει να γίνουν µια σειρά από εργασίες, οι οποίες 
περιγράφονται παρακάτω: 
Επάνω στο δάπεδο εργασίας δηµιουργείται τεχνητό έδαφος µε επίχωση και κατάλληλη 
συµπύκνωση. Στη συνέχεια διαστρώνεται γεωύφασµα από µη υφαντές πολυεστερικές ίνες 
βάρους 150 gr/m2. Ακολουθούν στρώσεις σκύρων σκυροδέµατος καλώς κυλινδρωµένες και 
ξανά γεωύφασµα από µη υφαντές πολυεστερικές ίνες βάρους 150 gr/m2. Ακολουθεί 
ισοπεδωτική στρώση άµµου λατοµείου, πάχους 2 εκ., λεπτόκοκκη, καλώς κυλινδρωµένη, για 
την εξοµάλυνση της επιφάνειας του σκυροστρώστου που θα υπερκαλύπτει. Στη συνέχεια 
διαστρώνονται φύλλα τεντωµένου πολυαιθυλενίου πλάτους 5 m, βάρους 200 gr/m2 (νάιλον 
θερµοκηπίων 20 γραµµών), τα οποία αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 εκ. τουλάχιστον και 
συγκολλώνται σε όλο το µήκος τους µε ειδική αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, πλάτους 5εκ. 
τουλάχιστον. Ακολουθεί η σκυροδέτηση της (φέρουσας) πλάκας του υπογείου από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Στον αρµό µεταξύ της πλάκας και της εσωτερικής επιφάνειας των υπογείων τοιχίων 
τοποθετείται υδροδιαστελλόµενο µπετονιτικό κορδόνι σφράγισης, τύπου R101, διαστάσεων 20 
mm x 25 mm. Το κορδόνι συγκρατείται µε ειδικό µεταλλικό πλέγµα και καρφώνεται µε 
µπετόκαρφα επάνω στο τοιχίο περιµετρικά της πλάκας δαπέδου κατά µήκος του αρµού. 
Ακολουθεί επάλειψη της επιφάνειας της πλάκας µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα, το 
οποίο ανακόπτει την τυχούσα ανερχόµενη υγρασία προς τους εσωτερικούς τοίχους του 
υπογείου. Εφαρµόζεται σε τρείς σταυρωτές στρώσεις, µε συνολ. κατανάλωση 1 kg/m2. 
Καλύπτει την οριζόντια επιφάνεια της πλάκας δαπέδου και εφαρµόζεται και σε ύψος 10 εκ 
επάνω στην κατακόρυφη εσωτερική επιφάνεια του τοιχίου. Τέλος, κατασκευάζεται βιοµηχανικό 
δάπεδο από γαρµπιλόδεµα, πάχους 10 εκ. στο οποίο πρέπει να κοπούν αρµοί πλάτους 1 εκ. σε 
κάναβο 4 m x 4 m. Η σφράγισή τους γίνεται µε πολυουρεθανική αυτοεπιπεδούµενη µαστίχα. 
Για την προστασία του βιοµηχανικού δαπέδου προτείνεται βαφή αυτού µε κάποιο εποξειδικό 
χρώµα. 

• Την οροφή του υπογείου µπορεί να τη συναντάµε είτε ως οροφή σε εσωτερικό µη 
θερµαινόµενο υπόγειο χώρο (α) είτε ως οροφή σε Pilotis (β). Στην περίπτωση (α) τοποθετείται 
σύνθετη θερµοµονωτική πλάκα µε γυψοσανίδα,τύπου KNAUF, MARGYPS, στην κάτω πλευρά 
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της πλάκας του υπογείου. Η θερµοµονωτική πλάκα τοποθετείται απευθείας στον ξυλότυπο κατά 
τη φάση σκυροδέτησης της πλάκας, και χρειάζεται µόνο σπατουλάρισµα στην τελική φάση. 
Στην περίπτωση (β) µε Pilotis η θερµοµόνωση θα επικαλύπτεται µε τσιµεντοσανίδα, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 12.3 σελ. 96. 

 
Σηµείωση: Όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που τίθενται 
στην παράγραφο 4.2.4., οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά ανεξαρτήτων 
εργαστηρίων, και να συνοδεύονται CE, όπου αυτό είναι σχετικό. 

 

 Περίπτωση ύπαρξης αρνητικής υδροστατικής πίεσης και αδυναµίας 
πραγµατοποίησης  εργασιών  εξωτερικά  -  υγροµόνωση  εσωτερικής πλευράς 
τοιχίων µε τσιµεντοειδή προϊόντα 

Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
 

 Περίπτωση στεγανολεκάνης, όταν η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα 
βρίσκεται υψηλότερα των θεµελίων του κτιρίου 

Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
 

 Υγροµόνωση – θερµοµόνωση δωµάτων 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01) 

 
 Μη βατό (επισκέψιµο) δώµα 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 

 Προδιαγραφές υλικών 
Για τη στεγάνωση των δωµάτων µε ασφαλτικές µεµβράνες ισχύει ως ελάχιστος ο Κώδικας 
Εφαρµογής ΕΤΕΠ ΤΠ 15-01-03-06-01-01:2009, µε τα παραρτήµατά του, καθώς και τα παρακάτω: 

 

 Ελαστοµερή ασφαλτόπανα 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Στεγανωτικές & ταυτόχρονα εξαεριστικές µεµβράνες 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Αυτοκόλλητες ελαστοµερείς µεµβράνες για στεγάνωση υπογείων τοιχίων 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Ελαστοµερές γαλάκτωµα (για χρήση ως φράγµα υδρατµών) 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Υπερ-ελαστοµερέςγαλάκτωµα 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 



Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.      ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Τηλ.: 210 5272339-353 • Φαξ: 210-5272342 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας  Τηλ: 2132023609 
 

 

 

17 

 Ελαστοµερής ασφαλτική κόλλα ψυχρής εφαρµογής 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Ασφαλτικό βερνίκι (για αστάρωµα στηθαίων) 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Πολυουρεθανικό υλικό σφραγίσεως αρµών 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ Τ.Π. 1501-08-05-02-05) 

α) Για αρµούς µε πλάτος < 2 εκ. συνιστάται ελαστοµερής πολυουρεθανική µαστίχα ενός 
συστατικού. 
Προδιαγραφές πολυµερισµένου υλικού: 
• Σκληρότητα SΗΟRΕ Α:30±3 
• Ικανότητα επαναφοράς (100% έκταση για 24h): >90% 
• Σχετική λειτουργική παραµορφωσιµότητα:25% 
• Τάση στο όριο θραύσης (1SΟ 8339): 0,84N/mm2 

• Τάση σε 100% επιµήκυνση (ΙSΟ 8339): 0,34N/mm2 

• Επιµήκυνση στο όριο αποκοπής του δοκιµίου (ΙSΟ 8339):420% 
β) Για αρµούς µε πλάτος > 2 εκ. συνιστάται πολυουρεθανικό υλικό σφραγίσεως αρµών δύο 
συστατικών. Για το υλικό δύο συστατικών θα πρέπει βάσει σχετικών πιστοποιητικών 
αναγνωρισµένου κρατικού εργαστηρίου (ΚΕΔΕ), να πληρούται η προδιαγραφή FEDERAL 
SPECIFICATION SS-S-200D (µόνο για οριζόντιους αρµούς), όσον αφορά στην αυτοεπιπέδωση, 
τη µεταβολή βάρους, τη µεταβολή όγκου, τον έλεγχο διείσδυσης και επαναφοράς, τον έλεγχο 
πρόσφυσης σε σκυρόδεµα, την αντίσταση στη φλόγα και τον έλεγχο ροής. 

Προ της εφαρµογής των µαστιχών ασταρώνονται οι παρειές του αρµού µε primer πολυουρεθανικής 
βάσης και τοποθετείται κορδόνι πληρώσεως αρµών από αφρώδες υλικό κλειστών κυψελών από 
πολυαιθυλένιο ή πολυουρεθάνη. 

 

 Πολυσουλφιδικό υλικό σφραγίσεως αρµών 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Ασφαλτική µαστίχα σφραγίσεως αρµών 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Ασφαλτο-πολυουρεθανική µαστίχα σφραγίσεως αρµών 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Πολυµερές επαλειπτικό υλικό που δηµιουργεί ελαστικό υµένα 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Θερµοµονωτικές πλάκες µε βιοµηχανική επικάλυψη επισκεψιµότητας 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Αποστραγγιστικές µεµβράνες 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
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 Τσιµεντοειδή διεισδυτικά υλικά 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 

 
5 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 Υγροµόνωση – θερµοµόνωση δαπέδων 
 

 Δάπεδο επίεδάφους 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Δάπεδο οροφής υπογείου ή pilotis 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Θερµοµόνωση εξωτερικού Φ.Ο. 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02) 

Η θερµοµόνωση τοποθετείται εξωτερικά των στοιχείων του φέροντος οργανισµού (τοιχία, 
υποστυλώµατα, κ.λπ.) βάσει της µελέτης ΚΕΝΑΚ. Τοποθετούνται θερµοµονωτικές πλάκες, 
σύµφωνα µε τη µελέτη για επαρκή θερµική αντίσταση και σύµφωνα µε τους αντίστοιχους 
συντελεστές αγωγιµότητας λ των υλικών, µέσα στους ξυλότυπους στύλων, δοκών. Σε επιφάνειες οι 
οποίες βρίσκονται σε ύψος µεγαλύτερο των 2,00m γίνεται µηχανική στερέωση των 
θερµοµονωτικών πλακών µε ειδικά βύσµατα, 1 ΤΕΜ/0,50m ή 1TEM/ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΚΑΣ, µετά το 
ξεκαλούπωµα και πριν το επίχρισµα. Επάνω στις θερµοµονωτικές πλάκες κατασκευάζονται τα 
εξωτερικά επιχρίσµατα της παραγράφου 9.2. Εντός της µάζας του επιχρίσµατος τοποθετείται 
υαλόπλεγµα (κατά DIN EN ISO 13934-1), βάρος τουλάχιστον 155g/m2, µε επικάλυψη 10cm, στο 
σηµείο συνάντησης των λωρίδων. Το υαλόπλεγµα τοποθετείται στο επίχρισµα όσο αυτό είναι 
ακόµη υγρό µε ταυτόχρονη πίεση, ώστε να επιτευχθεί τέλειος εµβαπτισµός. 

 

 Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων 
Τοποθετούνται ειδικές πλάκες θερµοµονωτικού υλικού µε σήµανση CE, σύµφωνα µε τη µελέτη 
ΚΕΝΑΚ και κατ’ ελάχιστον από πάχους 7cm έως 10cm µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας 
λ=0,032W/mK, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο 8.1. 
Όσον αφορά την εξωτερική θερµοµόνωση µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 σηµειώνουµε 
ότι: Οι περιγραφόµενες παρακάτω εργασίες πρέπει σαν σύνολο να έχουν σήµανση CE από 
πιστοποιηµένο φορέα κατά ETAG004 δηλαδή να συµµορφώνονται µε τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές 
Έγκρισης (ΕΤΕ) σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994 όπως αυτό ισχύει σήµερα. Επίσης, να 
χορηγείται εγγύηση πενταετούς διάρκειας για την κατασκευή της εξωτερικής θερµοµόνωσης. 
Θερµοµονωτικές πλάκες εφαρµοσµένες σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια απαλλαγµένη από σκόνες, 
βρωµιές και λίπη τοποθετηµένες σταυρωτά (όπως η τουβλοδοµή) εφαρµοσµένες στα δοµικά 
στοιχεία µε κόλλα υψηλής συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλης για ανόργανα υποστρώµατα 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του συστήµατος. Τυχόν κενά στις ενώσεις των πλακών θα 
πληρούνται µε θερµοµονωτικό αφρό περιορισµένης αναφλεξιµότητας. Σε όλη την επιφάνεια γίνεται 
µηχανική στερέωση των θερµοµονωτικών πλακών µε ειδικά βύσµατα σε αποστάσεις περίπου 60cm. 
Σε κάθε περίπτωση χρήση πιστοποιηµένων µε CE και κατάλληλων για το υπόστρωµα βυσµάτων για 
την µηχανική στερέωση των θερµοµονωτικών πλακών θα πρέπει να γίνεται βάσει των υποδείξεων 
του πιστοποιητικού µε σήµανση CE και των λοιπών προδιαγραφών του συστήµατος. Επίσης είναι 
απαραίτητο σε όλες τις εξωτερικές γωνίες να τοποθετείται γωνιόκρανο PVC και για τα άνω σηµεία 
των κουφωµάτων να φέρει και νεροσταλλάκτη. 
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Επί των θερµοµονωτικών πλακών εφαρµόζεται οργανικός έτοιµος προς χρήση σοβάς σε µορφή 
πάστας, µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 15824, υψηλής ελαστικότητας, χωρίς 
τσιµέντο. Επίσης, το σύστηµα να είναι τουλάχιστον κλάσης Β ή καλύτερης σε αντίδραση στη 
φωτιά, µε υψηλή αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις που επιτρέπει τον εµποτισµό υαλοπλέγµατος 
για την πλήρη αντιρρηγµατική προστασία του συστήµατος. Ο σοβάς απλώνεται οµοιόµορφα στο 
σύνολο της επιφάνειας των θερµοµονωτικών πλακών µε κατανάλωση ~2,8kg/m2 και εντός της 
µάζας του, όσο είναι ακόµα υγρός εµβαπτίζεται υαλόπλεγµα, ανθεκτικό στα αλκάλια, σταθερών 
διαστάσεων, µε µεγάλη ικανότητα απορρόφησης τάσεων (1700Ν/50mm) και βάρους τουλάχιστον 
155g/m2, µε επικάλυψη 10εκ. στο σηµείο συνάντησης των λωρίδων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
του συστήµατος. Το βασικό επίχρισµα µπορεί να είναι ανόργανης βάσης εφ’ όσον υπάρχει 
πιστοποίηση κατά ETAG004. 
Τελική επικάλυψη µε οργανικό έτοιµο προς χρήση σοβά ακρυλικής βάσης, χρωµατισµένο στην µάζα 
του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης µε πιστοποίηση CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 
15824, εµπλουτισµένος µε πρόσθετα για προστασία ενάντια σε άλγη και µύκητες. Ο τελικός σοβάς 
εφαρµόζεται µε κατανάλωση ~2,3kg/m2, πρέπει να είναι ιδιαίτερα ελαστικός ανθεκτικός σε 
µηχανικές καταπονήσεις και εξαιρετικά ανθεκτικός σε µικροοργανισµούς, υψηλής 
υδρατµοδιαπερατότητας και υδροφοβίας. 
α) Περιµετρικά του κτιρίου και για ύψος 2,50µ από την επιφάνεια του εδάφους, εφαρµόζεται πάνω 
στις θερµοµονωτικές πλάκες η ενισχυτική - αντιρρηγµατική στρώση οργανικού σοβά και στη 
νωπή αυτή στρώση εµβαπτίζεται το ειδικά ενισχυµένο υαλόπλεγµα µε καρέ 7,5x7,5 και βάρος 
>480gr/m2, ως επιπλέον στρώση οπλισµού. Το ενισχυµένο υαλόπλεγµα δεν αντικαθιστά το 
συνηθισµένο πλέγµα οπλισµού του συστήµατος. (Ο συνηθισµένος οπλισµός του συστήµατος 
εφαρµόζεται πάνω στην αντιβανδαλιστική στρώση όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω). 

β) Εναλλακτικά περιµετρικά του κτιρίου και για ύψος 2,50µ από την επιφάνεια του εδάφους 
εφαρµόζονται πλάκες εξηλασµένου πολυστερινίου αντοχής σε συµπίεση 250kPa (ΕΛΟΤ ΕΝ 826) 
και ακολουθούν οι εργασίες των παραπάνω παραγράφων, χωρίς την απαίτηση πρόσθετης 
στρώσης οπλισµού αφού µιλάµε πάντα για σύστηµα κατά ETAG004. 

 
Τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης είναι συστήµατα που κατεξοχήν ενσωµατώνονται µε 
τρόπο διαρκή στα δοµικά έργα και σύµφωνα µε την λογική της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, θα πρέπει 
να συµµορφώνονται µε Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση (ΕΤΑ). 

Η ΕΤΑ εκδίδεται σύµφωνα µε την οδηγία ETAG004 που αφορά τα ETICS (External Thermal 
Insulation Composite Systems) και υποχρεώνει µετά τον έλεγχο των υλικών του συστήµατος 
εξωτερικής θερµοµόνωσης από το αρµόδιο εργαστήριο, ο παραγωγός να δηλώσει συµµόρφωση 
των παραγωγικών του διαδικασιών µε βάση τα προβλεπόµενα στην ETA, ώστε να διασφαλίζεται 
η ποιότητα του τελικού προϊόντος που διανέµεται στην αγορά. 

Πιο αναλυτικά σύµφωνα µε την Οδηγία 89/106 και το ΠΔ334/94 η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση 
(European Technical Approval, ETA) είναι «η ευνοϊκή τεχνική εκτίµηση της καταλληλόλητας 
ενός προϊόντος η οποία βασίζεται σε ελέγχους, δοκιµές και αξιολόγηση…» (άρθρο 6 του ΠΔ) Η 
ύπαρξη ΕΤΑδεν είναι ικανή συνθήκη για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή αγορά. Με βάση το 
Π.Δ/334/94 η συµφωνία υλικών και συστηµάτων µε την τεχνική έγκριση (ΕΤΑ) που διαθέτουν, 
υποδηλώνεται µε την σήµανση CE του συστήµατος των υλικών ( ΠΔ334/94, Αρθρο 4, παραγρ. 
2β) 

 
 

 Θερµοµόνωση δωµάτων 
Για τη θερµοµόνωση των δωµάτων, βλ. παράγραφο 4.2. 
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6 ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 Εσωτερικοί τοίχοι 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 

 Εξωτερικοί τοίχοι 
Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται: 

• Από δύο οπτοπλινθοδοµές µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 (εσωτερική δροµική και 
εξωτερική δροµική ή µπατική, ανάλογα µε τα σχέδια λεπτοµερειών) µε διάκενο για την υποδοχή 
του θερµοµονωτικού υλικού που το πάχος και το είδος του καθορίζεται από την ενεργειακή 
µελέτη (ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη και το υψόµετρο που ανήκει η περιοχή της οικοδοµής) 
σύµφωνα µε τα σχέδια των αντίστοιχων λεπτοµερειών. 

• Από δύο οπτοπλινθοδοµές µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 (εσωτερική δροµική και 
εξωτερική δροµική ή µπατική, ανάλογα µε τα σχέδια λεπτοµερειών) µε κενό αέρα εσωτερικά, 
και συνολικό πάχος τοιχοποιίας τέτοιο ώστε να δηµιουργηθεί ενιαία εξωτερική επιφάνεια για 
την τοποθέτηση του θερµοµονωτικού υλικού, όπως ορίζεται από την ενεργειακή µελέτη και 
σύµφωνα µε τα σχέδια των αντίστοιχων λεπτοµερειών. 

• Από οπτόπλινθους χτισµένους σε µπατική οπτοπλινθοδοµή µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02- 
02-00 που κατασκευάζεται στην περασιά του φέροντος οργανισµού, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί 
µια ενιαία εξωτερική επιφάνεια για την τοποθέτηση του θερµοµονωτικού υλικού, σύµφωνα µε 
τα σχέδια των αντίστοιχων λεπτοµερειών. 

• Μονόστρωτη µπατική τοιχοποιία σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 από 
οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών (τύπου ΟΡΘΟBLOCK ΚΕΒΕ) διαστάσεων 25Χ24Χ25 cm ή/και 
µεγαλυτέρων σε πλάτος αναλόγως των απαιτήσεων, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ενιαία 
εξωτερική επιφάνεια για την τοποθέτησητου θερµοµονωτικού υλικού – όπως ορίζεται από 
την ενεργειακή µελέτη και σύµφωνα µε τα σχέδια των αντίστοιχων λεπτοµερειών. Η 
τοιχοποιία κατασκευάζεται µε συνδετικό κονίαµα, είτε λεπτής στρώσης (0,5-3 mm) είτε γενικής 
χρήσης (6- 10mm) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή –προµηθευτή του υλικού, 
κατηγορίας κατ ελάχιστο Μ5 προκειµένου η τοιχοποιία να συνεισφέρει στην αντισεισµική 
συµπεριφορά του κτιρίου. 

 
Σε κάθε περίπτωση, το σύστηµα θερµοµόνωσης θα έχει την απαραίτητη πιστοποίηση, όπως 
αναλυτικά ορίζεται στο κεφάλαιο «ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ». 

 

 Εσωτερικοί τοίχοι 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00) 

Οι διαχωριστικοί τοίχοι µεταξύ χώρων διδασκαλίας κατασκευάζονται από 2 δροµικές 
οπτοπλινθοδοµές µε διάκενο στη µέση, οι οποίες συνδέονται µε µία πλίνθο ανά 1m µήκους και 
70cm ύψους. Μέσα στο διάκενο τοποθετείται ηχοµονωτικό υλικό κατ’ ελάχιστον 5cm (π.χ. φύλλα 
πετροβάµβακα). Μία άλλη επιλογή είναι η µονόστρωτη µπατική τοιχοποιία µε οπτόπλινθους 
κατακόρυφων οπών πάχους 250 mm (τύπου ΟΡΘΟBLOCK) ή και µεγαλύτερου εφόσον καλύπτουν 
τις ηχοµονωτικές απαιτήσεις της µελέτης. Στους βοηθητικούς χώρους που δεν απαιτείται 
ηχοµονωτική µελέτη µπορεί να χρησιµοποιηθεί οπτόπλινθος κατακόρυφων οπών πάχους 100 mm 
(τύπου ΟΡΘΟBLOCK). Οι εσωτερικοί τοίχοι µπορούν επίσης να κατασκευαστούν από τουβλίνες των 
20cm ή υλικό τύπου YTONG, µε αντίστοιχες ηχοµονωτικές ιδιότητες. Οι πλίνθοι της τελευταίας 
σειράς, τοποθετούνται την επόµενη µέρα λοξοί, σφηνωτοί (από τη µία άκρη του τοίχου προς τη  
µία κατεύθυνση και από τη µέση έως την άλλη άκρη τοποθετούνται προς την άλλη κατεύθυνση), 
µε επιλεγµένο γέµισµα διακένων µεκονίαµα. 
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 Εσωτερική τοιχοποιία µε γυψοσανίδες 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Διαχωριστικοί τοίχοι ειδικών χώρων 
(µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00) 

Οι διαχωριστικοί τοίχοι µέσα στους χώρους υγιεινής κατασκευάζονται δροµικοί µε οπτοπλινθοδοµή, 
επενδεδυµένοι µε πλακίδια πορσελάνης, ή για τα νηπιαγωγεία από ειδικά ενισχυµένα πλαισιωµένα 
συµπαγή πάνελ, στερεωµένα σε σκελετό ανοδιωµένου αλουµινίου τύπου MARATHON. Τα πάνελ 
πάχους 12-13mm έχουν ρονταρισµένες ακµές για επιπλέον ασφάλεια. Ο αλουµινένιος σκελετός, 
ύψους 2m αποτελείται από κάθετα προφίλ αλουµινίου διαστάσεων 50x50mm τα οποία στηρίζονται 
στο πάτωµα µε ρυθµιζόµενη βάση (ελάχιστο ύψος 150mm) και δένουν στο πάνω µέρος µε 
οριζόντια ράγα αλουµινίου διαστάσεων 70x50mm. Ο σκελετός δηµιουργεί µια ανεξάρτητη 
κατασκευή ιδιαίτερα ανθεκτική καθώς η στήριξή του δεν βασίζεται στα πάνελ. Οι βάσεις στήριξης 
είναι ρυθµιζόµενες καθ’ ύψος διευκολύνοντας την απορρόφηση τυχόν ανωµαλιών του δαπέδου. 
Ο σκελετός και τα ειδικά τεµάχια αλουµινίου φέρουν ειδική επικάλυψη πολυεστερικής πούδρας. Οι 
θύρες κατασκευάζονται από πάνελ 12-13mm και στηρίζονται στα κάθετα προφίλ αλουµινίου µε 3 
µεντεσέδες. Οι συνδέσεις και όλα τα εξαρτήµατα είναι από νάιλον. 
Τα υλικά, συµπεριλαµβανοµένου του συµπαγούς φύλλου πλαστικού, του πλαισίου αλουµινίου και 
του νάιλον υλικού, πρέπει να έχουν διάρκεια και αντίσταση στο νερό και στις χηµικές ουσίες. Κάθε 
στοιχείο του συστήµατος κατασκευάζεται έτσι ώστε να µπορεί να αντισταθεί στις υγρές χρήσεις και 
τις δυσκολίες καθαρισµού. Οι κρυµµένες συναρµολογήσεις αποτρέπουν τους βανδαλισµούς. 
Επίσης, διαχωριστικοί τοίχοι σε γραφεία εργαστηρίων ή γραφεία διευθυντών-καθηγητών, µπορούν 
να κατασκευαστούν από πανέλα συµπαγή µε τζάµι, µε σκελετό αλουµινίου. 
Πριν την τοποθέτησή τους στο έργο θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκοµίσει δείγµα στην υπηρεσία 
επίβλεψης και να εξασφαλίσει την έγκρισή της. 

 

 Σενάζ 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00) 

Θα κατασκευάζονται σε όλους τους τοίχους, εξωτερικούς και εσωτερικούς, δροµικούς ή διπλούς 
δροµικούς σε όλο το πλάτος τους, θα είναι συνεχή και τουλάχιστον δύο (2) σενάζ στο ύψος του 
συµβατικού ορόφου για τυφλούς τοίχους χωρίς δοκό (δηλαδή σενάζ κάθε 1,10m) µε ποιότητα 
σκυροδέµατος C16/20. 
• Σε εξωτερικές τοιχοδοµές µε παράθυρα, τα σενάζ κατασκευάζονται µόνο στο ύψος της ποδιάς 
των παραθύρων σε τελικό ύψος 1,20m από το δάπεδο του οπλισµένου σκυροδέµατος. Σε 
περιπτώσεις φεγγιτών κατασκευάζονται δύο (2) σενάζ στο 1,00m από το δάπεδο και στο 
κατωκάσι του φεγγίτη. Σε περιπτώσεις θυρών, όµοια, δύο (2) σενάζ στο 1,00m από το δάπεδο 
και στο πανωκάσι της θύρας (όταν δεν καταλήγει σε δοκό). 

• Κατασκευάζονται ύψους 15cm και είναι οπλισµένα µε 4Φ12 και συνδετήρα Φ8/15. Δεν 
αγκυρώνονται στα υποστυλώµατα αλλά ακουµπούν σε αυτά. 

• Τα εξωτερικά σενάζ φέρουν πάντα στο εξωτερικό τους µέτωπο 7cm έως 10cm θερµοµονωτικό 
υλικό (εφόσον δεν είναι εµφανή). Η επαφή τους µε την τοιχοποιία καλύπτεται εκατέρωθεν κατά 
15cm τουλάχιστον µε υαλόπλεγµα βάρους τουλάχιστον 155gr/m2. 

 
 

8 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00) 

Προβλέπονται σύµφωνα µε τη µελέτη στους τοίχους. Οι οροφές των κτιρίων δεν επιχρίονται, αλλά 
κατασκευάζονται µε επιµεληµένους ξυλότυπους. Στην επαφή τους µε το κατακόρυφο επίχρισµα 
κατασκευάζεται σκοτία. 
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Σε κάθε περίπτωση επιχρισµάτων στα σηµεία αλλαγής δοµικών στοιχείων µιας επιφάνειας (πχ 
δοκάρι - τούβλο, σενάζ, θερµοµονωτικό υλικό) απαιτείται η τοποθέτηση ενισχυτικού 
υαλοπλέγµατος πλάτους περίπου 40cm και βάρους 155g/m2 (κατά DIN EN 15013934 -1) 

 

 Εσωτερικά 
 

 Επιχρίσµαταµαρµαροκονίας 
Τα εσωτερικά επιχρίσµατα από µαρµαροκονίαµα τοποθετούνται σύµφωνα µε τη µελέτη. Αυτά 
κατασκευάζονται σε 3 στρώσεις. Πρώτη στρώση µε τσιµεντοκονίαµα των 450kg τσιµέντου µε άµµο 
λατοµείου µεσόκοκκη (1:3) καλύπτει όλες τις προς επίχριση επιφάνειες ώστε να µη διακρίνεται το 
υπόστρωµα. Πάχος στρώσης 5mm. Δεύτερη στρώση λάσπωµα µε ασβεστοκονίαµα 1:2 ή 1:2,5 των 
150kg τσιµέντου µε άµµο λατοµείου µεσόκοκκη. Κατασκευάζεται βάσει κατακόρυφων και 
συνεπίπεδων οδηγών, πλάτους 10cm, 24 ώρες το λιγότερο µετά το πεταχτό. Χρόνος στεγνώµατος 
15 µέρες. Πάχος 15mm. Τρίτη στρώση τριφτό µε µαρµαροκονίαµα 1:2 ή 1:2,5 των 150kg λευκού 
τσιµέντου µε λεπτόκοκκη άµµο λευκού µαρµάρου (µάρµαρο - σκόνη). 
Για την παρασκευή του µαρµαροκονιάµατος (3η στρώση) χώρων υγιεινής γενικά, αντί νερού 
προσθέτουµε γαλάκτωµα µείγµατος νερού πρώτης ύλης πλαστικού (πχ VINYL) σε αναλογία 1:5. 
Προηγείται ελαφρά διαβροχή του λασπώµατος µε το ίδιο γαλάκτωµα. Πάχος στρώσης 6mm. 
Κατασκευάζεται σε δύο φάσεις, αστάρωµα - τελική στρώση. Μετά το τράβηγµα της τελικής 
στρώσης ακολουθεί τριβίδισµα µε ξύλινο τριβίδι ντυµένο µε λάστιχο (απαγορεύεται οποιοδήποτε 
άλλο τριβίδι) µε σύγχρονη διαβροχή της επιφάνειας. 
Πάχος οροφοκονιαµάτων 12-15mm. Στα οροφοκονιάµατα δεν είναι απαραίτητοι οι οδηγοί. Τοµή 
οροφοκονιαµάτων και επιχρισµάτων σε γωνία. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην επιπεδότητα και 
κατακορυφότητα των επιχρισµάτων τοίχων που θα επενδυθούν µε πλακίδια. 

 

 Οικολογικά επιχρίσµατα (γυψοκονιάµατα) 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Εξωτερικά 
Τα εξωτερικά επιχρίσµατα κατασκευάζονται ανάλογα µε το τι προβλέπει η µελέτη, είτε όπως τα 
εσωτερικά σε τοίχους, είτε τύπου αρτιφισιέλ σε τρεις διαστρώσεις, συνολικού πάχους 35mm. 
Πρώτη στρώση (πεταχτό) µε τσιµεντοκονίαµα των 450kg κοινού τσιµέντου (1:3). Δεύτερη στρώση 
λάσπωµα µε το ίδιο όπως παραπάνω τσιµεντοκονίαµα, πάχος πρώτης και δεύτερης στρώσης 
20mm. Τρίτη στρώση, τελική µε τσιµεντοµαρµαροκονίαµα των 450kg λευκού τσιµέντου και άµµου 
λατοµείου ρυζιού, λευκού ή έγχρωµου µαρµάρου, µετά ή άνευ προσθήκης µεταλλικού χρώµατος, 
ανάλογα µε το τι καθορίζεται στη µελέτη. 
Η µελέτη καθορίζει επίσης αν η επιφάνεια της τελικής στρώσης θα παραµείνει τριφτή, όπως 
συµβαίνει κατά κανόνα ή θα λαξευτεί, το είδος της λάξευσης και στην τελευταία περίπτωση, αν τα 
περιθώρια θα παραµείνουν τριφτά ή θα λαξευτούν & αυτά. Στην τρίτη στρώση αντί νερού 
χρησιµοποιείται γαλάκτωµα πρώτης ύλης πλαστικού, όπως στα µαρµαροκονιάµατα για τοίχους 
χώρων υγιεινής. 
Στις θέσεις επαφής συνεπίπεδων ανεπίχριστων επιφανειών σκυροδέµατος και επιχρισµάτων 
διαµορφώνεται είδος σκοτίας τριγωνικής διατοµής. Η µία πλευρά του τριγώνου είναι η 
φαλτσογωνιά του σκυροδέµατος και η άλλη διαµορφώνεται στο επίχρισµα συµµετρικά, µε 
πλανισµένο και λαδωµένο πηχάκι αναλόγου διατοµής. 
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9 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 Πλακίδιαπορσελάνης 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00) 

Με µονόχρωµα πλακίδια πορσελάνης, κατηγορίας 4 ως προς την αντοχή τους σε τριβή, 
προβλέπεται να επενδυθούν οι τοίχοι των χώρων υγιεινής µέχρι την επάνω επιφάνεια των πρεκιών 
ή των διαχωριστικών τοίχων WC και όπου αλλού καθορίζεται από την µελέτη. 
Τοποθετούνται σε επιφάνειες επιχρισµένες µε µαρµαροκονίαµα, λίαν επιµεληµένο, µε ειδική σφιχτή 
κόλλα, που απλώνεται σε επιφάνεια το πολύ 0,50m2 µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα, µε ταυτόχρονη 
διύγρανση µε νερό, πλακιδίου και αντίστοιχης επιφάνειας επιχρίσµατος. 
Οι αρµοί θα είναι απολύτως κατακόρυφοι και οριζόντιοι, πλάτους 1mm, αρµολόγηµα µε πολτό 
λευκού τσιµέντου και τσίγκου σε αναλογία 1:1 και νερού. Θα δοθεί ιδιαίτερη επιµέλεια στο 
αρµολόγηµα του αρµού µεταξύ δαπέδου - τοίχου στην πίσω πλευρά των λεκανών WC. 
Οι σµαλτωµένες επιφάνειες θα είναι τελείως κατακόρυφες. Η επάνω ακµή της πρώτης σε επαφή µε 
το δάπεδο σειράς θα είναι τελείως οριζόντια. Η κάτω ακµή διαµορφώνεται κατάλληλα µε κόφτη και 
τρόχισµα, εφάπτεται του δαπέδου και ακολουθεί φυσικά την κλίση του. Στις κυρτές γωνίες τα 
πλακίδια εφάπτονται σε φαλτσογωνία που γίνεται µε κατάλληλο τρόχισµα και κολλώνται µεταξύ 
τους µε κόλλα µαρµάρου (στα σόκορα της φαλτσογωνιάς). Σε περίπτωση µήκους µεγαλύτερου των 
4,50m διαµορφώνεται αρµός διαστολής, πλάτους 1cm που πληρούται µε ειδική σύριγγα µε λευκό 
στόκο σιλικόνης. 
Στους διαχωριστικούς τοίχους που δεν φθάνουν ως την οροφή, επενδύεται µε πλακίδια η άνω 
οριζόντια επιφάνεια τους που εγκιβωτίζεται µεταξύ των εκατέρωθεν πλακιδίων της ανώτατης 
σειράς. 

 
 

10 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 
Σε όλα τα δάπεδα θα υπάρχει υπόστρωµα από γαρµπιλόδεµα ή κυψελωτό κονιόδεµα, για το γενικό 
αλφάδιασµα των ορόφων. Θα γίνει κατεργασία ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη 
και λεία. 

 
 Μάρµαρα 

(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00) 
Προβλέπονται στην κατασκευή, σύµφωνα µε τα σχέδια κ.λπ. στοιχεία της µελέτης που προβλέπει 
τόσο το κατά περίπτωση είδος µαρµάρου, όσο και το είδος κατεργασίας επιφάνειας: 
• Επενδύσεων βαθµίδων, πάχος πατηµάτων 3cm, µετώπων 2cm. Μέχρι µήκους βαθµίδας 2,00m 
τα µάρµαρα θα είναι µονοκόµµατα για µεγαλύτερο µήκος βαθµίδας (µέχρι 4,00m) τρία τεµάχια 
µήκους α/4 τα ακραία και α/2 το µεσαίο, όπου α το συνολικό µήκος της βαθµίδας. Στην 
περίπτωση επενδύσεως βαθµίδων µε όχι µονοκόµµατα µάρµαρα, τόσο τα πατήµατα όσο και τα 
ρίχτια κάθε βαθµίδας, θα κολληθούν στα σε επαφή σόκορα τους µε ειδική κόλλα για µάρµαρο 
µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες. 

• Ορθογωνικών σκαλοµεριών, πάχους 2cm όλα ισοπαχή και τοποθετηµένα κολλητά µε ειδική 
κόλλα και ύψους 7cm. Εξοχή από επιχρισµένο τοίχο0,5cm. 

• Σοβατεπιών (περιζωµάτων), πάχους 2cm και ελάχιστου µήκους 1,00m. 
• Εξοχή από επιχρισµένο τοίχο 0,5cm. 
• Ταινιών, πάχους 2cm και πλάτους έως 5cm για την δηµιουργία αρµών δαπέδων. Ελάχιστο 

µήκος 1,00m. 
• Επιστρώσεων ποδιών παραθύρων και φεγγιτών, πάχους 3cm, εξεχουσών προς τα έξω, κατά 

3cm µε εγκοπή ποταµού στην κάτω επιφάνεια, πλάτους 3mm. Για µήκη έως και 2,00m ποδιές 
µονοκόµµατες ως προς το µήκος. Για µεγαλύτερα µήκη τρία κοµµάτια, µήκους α/2 το µεσαίο 
και 6α/4 τα ακραία, όπου α το συνολικό µήκος ποδιάς. Στο πλάτος οι ποδιές δεν είναι 
µονοκόµµατες γενικά και αποτελούνται από δύο επιµήκη τεµάχια (εσωτερικό-εξωτερικό) 
κολληµένα στα σόκορά τους µε ειδική κόλλα µαρµάρων.Το εσωτερικό τεµάχιο είναι οριζόντιο, 
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το εξωτερικό πολύ λίγο κεκλιµένο, για να φεύγουν τα νερά (2%-3%). Ο επιµήκης αρµός της 
κόλλησης καλύπτεται από το κατωκάσι του κουφώµατος. 

• Επιστρώσεων στηθαίων και πεζουλιών, πάχους 3cm µε πολύ µικρή κλίση (2-3%) και προεξοχή 
προς το εσωτερικό του χώρου και εγκοπή ποταµού για την απορροή των νερών. Μεγάλα µήκη 
τεµαχίων άνω του1,5m. 

• Κατωφλιών, πάχους 2cm στη θέση θυρών. Στη θέση εξωθυρών γενικά προς εξώστη, πάχος 
κατωφλιών 3cm. 

• Περιθωρίων πλάτους 12cm, πάχους 2cm ελαχίστου µήκους 1,00m που ακολουθούν κατά 
κανόνα το περίγραµµα του χώρου και εγκιβωτίζουν τα µωσαϊκά δάπεδα. 

• Επιστρώσεων πλατύσκαλων µε ισοµεγέθεις, τυποποιηµένες πλάκες 40/40/2 που τοποθετούνται 
νταµωτά κατά κανόνα. 

• Επιστρώσεων δαπέδων χώρων µεπλάκες. 
• Κατωφλίων εξωστοθυρών, διατοµής ως στα σχέδια. Και εδώ ισχύει για µήκη µεγαλύτερα των 

2,00m ότι για τις αντίστοιχες ποδιές (τρία κοµµάτια κ.λπ.) Οποιασδήποτε άλλης κατασκευής 
που η µελέτη προβλέπει τη χρήση µαρµάρου. 

• Η τοποθέτηση όλων των µαρµάρων θα γίνει µε τσιµεντοκονίαµα 450kg τσιµέντου (1:3). Στις 
επιφάνειες ανεπίχριστου σκυροδέµατος θα κολληθούν µε την προαναφερθείσα ειδική κόλλα, 
αφού προηγουµένως λειανθεί και καταστεί επίπεδη. 

• Τα αρµολογήµατα γενικά µε τσιµεντοκονίαµα 600 kg λευκού τσιµέντου (1:2) µε ή όχι 
προσθήκη µεταλλικού χρώµατος, ανάλογα µε το χρώµα του µαρµάρου. 

• Σταπατήµατα των βαθµίδων και στα πλατύσκαλα,πολύ µικρή κλίση για να φεύγουν τα νερά 
(1%-2%). 

• Μεταξύ πατήµατος και ριχτιού, σκοτία 1Χ1 cm, η προεξοχή του πατήµατος, σύµφωνα µε την 
πρόβλεψη της µελέτης. 

• Μάρµαρα γενικά λειοτριµµένα. 
• Στιλβωµένα µάρµαρα σε όλους τους χώρους που προβλέπονται πλην των κλιµακοστασίων, τα 
οποία θα φέρουν σε όλα τα πατήµατα δύο κανάλια πλάτους 8 mm και βάθους 5 mm σε 
απόσταση 20 mm από την ακµή του σκαλοπατιού και 20 cm µεταξύ τους. Τα κανάλια αυτά θα 
γεµίσουν µε θιξοτροπικό εποξικό συγκολλητικό που θα συνδέει µεταξύ τους τραχείς κόκκους 
οξειδίου του Αλουµινίου, ανθρακοπυριτίου και άλλες µεταλλικές προσµίξεις ώστε να 
δηµιουργηθεί µακροχρόνια ικανή Αντιολίσθηση στο κλιµακοστάσιο. 

• Ποταµοί διπλής κόψης, πλάτους τουλάχιστον 6mm σε απόσταση 1cm από την ακµή. Προεξοχή 
σε ποδιές 2,5 -3cm. 

Όλα τα µάρµαρα που θα χρησιµοποιηθούν είναι λευκά υψηλής αντοχής, καθαρά και χωρίς νερά. Τα 
µάρµαρα που θα χρησιµοποιηθούν σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τα όµβρια ύδατα 
(άµεσα ή έµµεσα, πχ PILOTIS, εξωτερικά κλιµακοστάσια κ.λπ.), θα είναι ειδικής αντιολισθητικής 
επεξεργασίας αµµοβολισµένα ή χτυπητά και όχι ραβδωτά. 

 

 Πλακίδια 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00) 

 
 Τύπουγρανίτη 

(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00) 
Κατηγορία 4 ως προς την αντοχή και την τριβή. 
Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει όπως ακριβώς και η τοποθέτηση των πλακών µαρµάρου, 
αλλά µε αρµούς διαστολής µε κατάλληλους ελαστικοπλαστικούς στόκους υψηλών προδιαγραφών. 
Τα πλακίδια αυτά θα είναι διαστάσεων µεγαλύτερων των 30x30cm, τύπου Kerastar Granites 
Philkeram, µε το µέγιστο δυνατό συντελεστή αντιολισθηρότητας. 
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 Τύπου Gress 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00) 

Προβλέπονται κατά κανόνα στα δάπεδα χώρων υγιεινής αποθηκών και χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων 
και κατασκευάζονται από πλακίδια ανυάλωτα, πλήρως υαλοποιηµένα διαστάσεων κατ΄ ελάχιστον 
15x20cm, αντιολισθητικά ειδικών χρήσεων τύπου. Κατηγορία 4 ως προς την αντοχή σε τριβή, µε 
το µέγιστο δυνατό συντελεστή αντιολισθηρότητας. 
Τοποθέτηση µε τσιµεντοκονίαµα 450kg τσιµέντου (1/3) µε κλίση προς τα σιφώνια δαπέδου. 
Αρµολόγηµα των αρµών µε ελαστικοπλαστικούς στόκους υψηλών προδιαγραφών. Μεγάλες 
επιφάνειες χωρίζονται σε µικρότερες των 25m2 περίπου µε αρµό 10mm. Πλήρωση αρµού σ’ όλο το 
βάθος, µε ειδικό στόκο δαπέδων, δύο συστατικών. 

 

 Δάπεδα τύπου Linoleum 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01) 

Στις περιοχές που κατασκευάζονται ξύλινα δάπεδα, δεν τοποθετείται υπόστρωµα, αλλά βιδώνονται 
ξύλινα καδρόνια µε τη βοήθεια ειδικών ελαστικών παρεµβυσµάτων (ηχοαπορροφητικά υλικά) στην 
πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος. Στα κενά ανάµεσά τους τοποθετούνται πλάκες ορυκτοβάµβακα 
(ηχοµονωτικό υλικό). Στα περιµετρικά τελειώµατα κατασκευάζονται ειδικές θυρίδες εξαερισµού του 
υποστρώµατος. 
Τα καδρόνια πετσώνονται µε τάβλες λευκής ξυλείας πάχους 2cm (ψευδοδάπεδο). 
Στην τελική επιφάνεια καρφώνεται επί του πετσώµατος το τελικό ξύλινο δάπεδο από δρυ ή ιρόκο 
πάχους 2cm. 

 

 Ειδικά σκληρά δάπεδα -σταµπωτά 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Ξύλινα κολλητά δάπεδα 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-01-02) 

Πρόκειται για έτοιµα ξύλινα δάπεδα µε ενσωµατωµένο υπόστρωµα φελλού (µε ηχοαπορροφητική 
ιδιότητα) και τελική επιφάνεια φυσικού ξύλου. Τοποθετούνται κολλητά πάνω σε επιφάνεια από 
γαρµπιλοµωσαϊκό καλώς λειασµένο, επίπεδο, πάχους περίπου 5cm. Η επιφάνεια του 
γαρµπιλοµωσαϊκού σπατουλάρεται µε ειδικούς στόκους δαπέδου για την εξοµάλυνση της και 
ακολουθεί το κόλληµα της ζώνης καθαρισµού µε ειδική κατάλληλη κόλλα. 

 

 Πλάκες έγχρωµες αντιολισθητικές (όχι ραβδωτές) 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00) 

Σε χώρους Πυλωτής, Ηµιυπαίθριων Χώρων και περιµετρικού Πεζοδροµίου,  τοποθετούνται 
έγχρωµες αντιολισθητικές (όχι ραβδωτές) πλάκες 40Χ40Χ3εκ. µε σχέδια της µελέτης και 
σχεδιασµένη µελέτη ρύσεων Ανεµόβροχου. Όλα τα τελειώµατα περιµετρικά θα είναι µε µάρµαρα 
τύπου ΚΑΒΑΛΑΣ Αντιολισθητικά. 

 

 Δάπεδα ασφαλείας 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
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 Βιοµηχανικό δάπεδο 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 

11 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 Γυψοσανίδες 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-10-01) 

Τοποθετούνται κυρίως στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ακουστικής 
του χώρου. 
α) Ηχοαπορροφητική Ψευδοροφή Διάτρητης γυψοσανίδας 
β) Ηχοανακλαστική Ψευδοροφή τυφλής γυψοσανίδας 
γ) Επένδυση τοίχων από διάτρητη γυψοσανίδα (ηχοαπορροφητική) 
δ) Επένδυση τοίχων από τυφλή γυψοσανίδα (ηχοανακλαστική) 
Ο Συνδυασµός των επιφανειών ηχοαπορροφητικής και ηχοανακλαστικής ψευδοροφής και 
επένδυσης τοίχων θα καθορίζεται από την Ακουστική µελέτη της Α.Π.Χ. 
Αναλυτικά: 

 

 Ψευδοροφές λωρίδων αλουµινίου ή άνθυγρης γυψοσανίδας 
(µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01, 1501-03-07-10-02) 

 
• Πεδίο εφαρµογής 
Η ψευδοροφή από λωρίδες αλουµινίου εφαρµόζεται σε όλους τους χώρους υγιεινής. Η ψευδοροφή 
αυτή, ενδεδειγµένη για χώρους όπως οι παραπάνω, δηµιουργεί καθαρές επιφάνειες, ανεξαρτήτως 
µεγέθους και σχήµατος χώρου και καλύπτει τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις δίνοντας 
δυνατότητα εύκολης επισκεψιµότητας τους. Παρέχει µεγάλη ηχοαπορροφητικότητα, 
αντιβακτηριδιακή προστασία, ικανοποιητική αντοχή στη φωτιά, µειωµένη απορρόφηση υγρασίας, 
ικανοποιητική αντοχή στο χρόνο. 

 
• Περιγραφή 
Οι ψευδοροφές λωρίδων αλουµινίου αποτελούνται από εµφανείς λωρίδες µορφοποιηµένων φύλλων 
αλουµινίου διατοµής C που τρέχουν παράλληλα προς έναν από τους τοίχους του περικλείοντος 
χώρου αφήνοντας αρµό µεταξύ τους που κλείνεται στο βάθος του από ειδικό προφίλ. Οι λωρίδες 
κουµπώνουν σε ανηρτηµένους από την οροφή οδηγούς. 

 
• Τεχνικάχαρακτηριστικά 
Γενικά, η συνολική κατασκευή της ψευδοροφής λωρίδων αλουµινίου είναι ενδεικτικού τύπου LMD-P 
500 C της εταιρείας LINDNER AG µε έδρα το Arnstorf της Γερµανίας ή ισοδυνάµου. Ανάρτηση και 
σκελετός κατά DIN 18 168 

 
• Ανάρτηση 
Στερέωση από την οροφή οπλισµένου σκυροδέµατος µέσω εγκεκριµένων µεταλλικών αγκυρίων µε 
µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο τουλάχιστον 0,50 kN ανά αγκύριο. Ανάρτηση µε γαλβανισµένο ειδικό 
αναρτήρα ταχείας ανάρτησης και γαλβανισµένη ντίζα. 

 
• Σκελετός 
O σκελετός αποτελείται από ειδική γαλβανισµένη διατοµή ύψους 36mm και πάχους 0,50mm µε 
επιφανειακή εφυάλωση χρώµατος µαύρου. Τα οριζόντια πτερύγια της διατοµής φέρουν εγκοπές και 
αναδιπλώσεις για το κούµπωµα των λωρίδων. 
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• Λωρίδες 
Λωρίδες από αλουµίνιο πλάτους 84mm, ύψους 12,50mm. και πάχους 0,50mm. µε πλάτος αρµού 
16mm. (βήµα 100mm.). Η επιφάνεια των λωρίδων είναι διάτρητη µε οπή διαµέτρου 1,5mm. 
Ποσοστό διάτρητης επιφάνειας περίπου 20%. Η εµφανής πλευρά των λωρίδων είναι χρώµατος 
σύµφωνα µε τη Μελέτη. Οι λωρίδες εφαρµόζουν κουµπωτά στον σκελετό. Οι αρµοί µεταξύ 
λωρίδων κλείνουν µε την µονόπλευρη ειδική αναδίπλωση της διατοµής της λωρίδας. Οι λωρίδες 
περικλείονται περιµετρικά από γαλβανισµένη διατοµή γωνίας διαστάσεων  20x20x0,70mm 
χρώµατος σύµφωνα µε τη Μελέτη. Η περιµετρική διατοµή γωνίας στερεώνεται µε τα κατά 
περίπτωση για κάθε υπόβαση αγκύρια. Οι περιµετρικές διατοµές γωνίας φαλτσοκόβονται στις 
γωνίες. 

 
• Θυρίδες επίσκεψης 
Προβλέπονται θυρίδες επίσκεψης στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις. 
Γενικά, οι θυρίδες είναι διαστάσεων 400x400 ή 600x600mm. Η κάθε θυρίδα εφοδιάζεται µε δύο 
µεντεσέδες και µηχανισµό ασφάλισης/ απασφάλισης και περικλείεται από γαλβανισµένες χαλύβδινες 
διατοµές που σχηµατίζουν πλαίσιο και έχουν διάταξη για το κούµπωµα των λωρίδων. 

 
• Φωτιστικά 
Η προµήθεια και η τοποθέτηση των φωτιστικών σωµάτων δεν αποτελεί αντικείµενο των εργασιών 
του υποκατασκευαστού της ψευδοροφής. Κενά για την τοποθέτηση των φωτιστικών σωµάτων 
αφήνονται στην ψευδοροφή και η περίµετρος των κενών ενισχύεται µε την εφαρµογή πρόσθετου 
σκελετού και αναρτήρων. Τα φωτιστικά σώµατα έχουν αυτοτελή ανεξάρτητη στήριξη από την 
οροφή οπλισµένου σκυροδέµατος. 

 
• Ακουστική 
Οι λωρίδες αλουµινίου επενδύονται εσωτερικά µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πυκνότητας 40kgr/m3 και 
πάχους 20mm εντός περιτυλίγµατος από µαύρο υαλοΰφασµα. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό σχετικά µε την ηχοαπορροφητικότητα 
του συνδυασµού διάτρητης λωρίδας αλουµινίου και επένδυσης ορυκτοβάµβακα πριν από την 
εκτέλεση της παραγγελίας. 
Εναλλακτικά χρησιµοποιείται ψευδοροφή άνθυγρης γυψοσανίδας, µε κατασκευή σύµφωνα µε την 
παρ. 12.1.2 

 

 Ψευδοροφές µεταλλικών λωρίδων εξωτερικού χώρου ή 
τσιµεντοσανίδων 
(µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02, 1501-03-07-10-03) 

 
• Πεδίο εφαρµογής 
Η ψευδοροφή από λωρίδες αλουµινίου ή από τσιµεντοσανίδες εφαρµόζεται σε όλους τους 
ηµιυπαίθριους χώρους, εξώστες και pilotis. Η ψευδοροφή αυτή, ενδεδειγµένη για χώρους όπως οι 
παραπάνω, δηµιουργεί καθαρές επιφάνειες, ανεξαρτήτως µεγέθους και σχήµατος χώρου και 
καλύπτει τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και τις θερµοµονώσεις των υπερκείµενων 
χώρων. Έχει µεγάλη αντοχή σε κρούσεις, π.χ. από µπάλες, και µεγάλη αντοχή στο χρόνο. 

 
• Περιγραφή 
Οι ψευδοροφές µεταλλικών λωρίδων αποτελούνται από εµφανείς λωρίδες µορφοποιηµένων 
φύλλων χάλυβα διατοµής C που τρέχουν παράλληλα προς έναν από τους περιβάλλοντες τοίχους 
αφήνοντας αρµό µεταξύ τους που κλείνεται στο βάθος του από αναδίπλωση του ιδίου του φύλλου 
της λωρίδας. Οι λωρίδες κουµπώνουν σε ανηρτηµένους από την οροφή οδηγούς. 
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• Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Γενικά, η συνολική κατασκευή της ψευδοροφής λωρίδων αλουµινίου είναι ενδεικτικού τύπου LMD-P 
510 της εταιρείας LINDNER AG µε έδρα το Arnstorf της Γερµανίας ή ισοδυνάµου. Ανάρτηση και 
σκελετός κατά DIN 18 168. Αντοχή στη κρούση κλάσεως 1A κατά EN 13964, παράρτηµα D. 

 
• Ανάρτηση 
Στερέωση από την οροφή οπλισµένου σκυροδέµατος µέσω εγκεκριµένων µεταλλικών αντιανεµικών 
αγκυρίων µε µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο τουλάχιστον 0,50 kN ανά αγκύριο. 
Ανάρτηση µε γαλβανισµένο ειδικό αναρτήρα vernier ταχείας ανάρτησης και γαλβανισµένη ντίζα. 

 
• Σκελετός 
O σκελετός αποτελείται από ειδική γαλβανισµένη διατοµή ύψους 36mm και πάχους 0,50mm µε 
επιφανειακή εφυάλωση χρώµατος µαύρου. Τα οριζόντια πτερύγια της διατοµής φέρουν εγκοπές και 
αναδιπλώσεις για το κούµπωµα των λωρίδων. Επάνω από τον σκελετό και κάθετα προς αυτόν 
τοποθετούνται ενισχυτική γαλβανισµένη διατοµή γωνία ανά 1200mm περίπου. 

 
• Λωρίδες 
Λωρίδες από χάλυβα πλάτους 75 mm, ύψους 32mm και πάχους 0,75mmµε πλάτος αρµού 
25mm(βήµα 100mm.). Η επιφάνεια των λωρίδων είναι αδιάτρητη. Η εµφανής πλευρά των λωρίδων 
είναι χρώµατος σύµφωνα µε τη Μελέτη. Οι λωρίδες εφαρµόζουν κουµπωτά στον σκελετό. Οι αρµοί 
µεταξύ λωρίδων κλείνουν µε την µονόπλευρη ειδική αναδίπλωση της διατοµής της λωρίδας. Οι 
λωρίδες περικλείονται περιµετρικά από γαλβανισµένη διατοµή γωνίας διαστάσεων 20x20x0,70 mm 
χρώµατος σύµφωνα µε τη Μελέτη. Η περιµετρική διατοµή γωνίας στερεώνεται µε τα κατά 
περίπτωση για κάθε υπόβαση αγκύρια. Οι περιµετρικές διατοµές γωνίας φαλτσοκόβονται στις 
γωνίες. 

 
• Θυρίδεςεπίσκεψης 
Προβλέπονται θυρίδες επίσκεψης στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις. Γενικά, οι θυρίδες 
είναι διαστάσεων 400x400 ή 600x600mm. Η κάθε θυρίδα εφοδιάζεται µε δύο µεντεσέδες και 
µηχανισµό ασφάλισης/ απασφάλισης και περικλείεται από γαλβανισµένες χαλύβδινες διατοµές που 
σχηµατίζουν πλαίσιο και έχουν διάταξη για το κούµπωµα των λωρίδων. 

 
• Φωτιστικά 
Η προµήθεια και η τοποθέτηση των φωτιστικών σωµάτων δεν αποτελεί αντικείµενο των εργασιών 
του υποκατασκευαστού της ψευδοροφής. Κενά για την τοποθέτηση των φωτιστικών σωµάτων 
αφήνονται στην ψευδοροφή και η περίµετρος των κενών ενισχύεται µε την εφαρµογή πρόσθετου 
σκελετού και αναρτήρων. Τα φωτιστικά σώµατα έχουν αυτοτελή ανεξάρτητη στήριξη από την 
οροφή οπλισµένου σκυροδέµατος. 

 

 Ψευδοροφές ορυκτών ινών 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02, ) 

Οι ψευδοροφές ορυκτών ινών που τοποθετούνται στους χώρους όπου προβλέπεται στην µελέτη, 
αποτελούνται από ηχοαπορροφητικές πλάκες, τύπου Knauf, µη τοξικές (χωρίς αµίαντο και 
άσβεστο), κατηγορία πυραντοχής Β1 κατά DIN 4102, πάχους 19 χιλιοστών, διαστάσεων 60x60εκ. 
µε εµφανή µεταλλικό σκελετό τύπου ΚΝΑUFF και συνδυάζονται µε φωτιστικά, στόµια εξαερισµών 
κ.λπ. (βάσει της Η/Μ µελέτης). Η ανάρτηση του σκελετού γίνεται µε γαλβανισµένες ντίζες 
Φ4mm/60cm και στις δύο κατευθύνσεις, που αναρτώνται από στέρεες επιφάνειες του Φ.Ο. µε 
µεταλλικά βύσµατα (όχι πλαστικά upat), λαµβάνοντας υπόψη τις Η/Μ διελεύσεις. Η ακραία 
ανάρτηση πρέπει να γίνεται σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 30 εκ. από τον τοίχο. Στις ντίζες 
περιλαµβάνεται και ειδική χαλύβδινη διάταξη (πεταλούδα) που ρυθµίζει το ύψος. 
Ο σκελετός ανάρτησης αποτελείται από πλέγµα οδηγών στραντζαριστών στοιχείων γαλβανισµένης 
λαµαρίνας που η εµφανής πλευρά τους είναι ηλεκτροστατικά βαµµένη σε λευκό χρώµα. Η 
κατασκευή του σκελετού γίνεται ως εξής: Οι κύριοι οδηγοί αναρτώνται από την οροφή σε 
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παράλληλη απόσταση των 1200 mm µεταξύ τους, αφού προηγουµένως ισοµοιρασθεί ο χώρος και 
τοποθετηθούν οι περιµετρικές γωνίες στο ύψος που θα αναρτηθεί η ψευδοροφή. Οι εγκάρσιοι 
οδηγοί κουµπώνουν τους κύριους οδηγούς σε ειδικές υποδοχές και τοποθετούνται ανά 600 mm 
ώστε να δηµιουργήσουν ένα κάναβο 600x1200mm. Στη µέση των δύο εγκάρσιων οδηγών 
υπάρχουν ειδικές υποδοχές ώστε να κουµπώσει ο εγκάρσιος οδηγός µήκους 600 mm για να 
δηµιουργηθεί ο κάναβος 600x600mm όπου θα καθίσουν οι πλάκες. Η περιµετρική γωνία ή κανάλι 
θα είναι στερεωµένη στους τοίχους σε µέγιστες αποστάσεις 450mm. 
Οποιαδήποτε πρόσθετη κατασκευή στην επιφάνεια της ψευδοροφής (φωτιστικά σώµατα, 
πυρανιχνευτές, στόµια αερισµού κ.λπ.) θα έχουν ιδιαίτερη ανάρτηση από την οροφή για να µην 
επιφορτίζουν τις ντίζες του σκελετού. 
Οι συνθήκες που θα τηρούνται είναι οι εξής: 
1. Οι πλάκες θα µείνουν 24 ώρες στο χώρο όπου θα τοποθετηθούν πριν αρχίσει η ανάρτησης της 
ψευδοροφής. 

2. Οι υαλοπίνακες θα έχουν ήδητοποθετηθεί. 
3. Οι εργασίες βαφής θα έχουντελειώσει. 
4. Η σχετική υγρασία του χώρου δεν θα υπερβαίνει το70%. 

 
 

12 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
 
 
Σηµ. Απαραίτητο συµπλήρωµα στην παρακάτω παράγραφο, ο Πίνακας Κουφωµάτων των 
Σχεδίων. 

 
 Κουφώµατα από συνθετικάυλικά 

(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-04-00) 
Κατασκευάζονται σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ και τα σχέδια της µελέτης 

 

 Παράθυρα αλουµινίου 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00) 

Όλα τα κουφώµατα (παράθυρα - φεγγίτες) του διδακτηρίου τα οποία προβλέπονται σύµφωνα µε 
τα σχέδια της µελέτης, θα κατασκευαστούν από αλουµίνιο ηλεκτροστατικής βαφής. Η 
ολοκληρωµένη κατασκευή ενός κουφώµατος θα πρέπει να έχει τη σήµανση CE και να συνοδεύεται 
από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιµών που έχει υποστεί. Οι διατοµές του αλουµινίου πρέπει 
να είναι λείες καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώµατα από τηδιέλαση. 

 

 Διατοµές αλουµινίου 
Προϊόντα διέλασης κραµάτων αλουµινίου, κατάλληλων για οικοδοµική χρήση. Θα προέρχονται από 
εργοστάσιο πιστοποιηµένο κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001, δυνάµενο να παράγει 
ολοκληρωµένες σειρές διατοµών (profile) και λοιπών εξαρτηµάτων σύνδεσης µε τις οποίες µπορούν 
να συντεθούν κουφώµατα (θύρες, παράθυρα) οποιασδήποτε µορφής και λειτουργίας και ποικίλων 
διαστάσεων. Τα παραγόµενα κουφώµατα θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω απαιτήσεις: 
• Αεροπερατότητας 
• Υδατοπερατότητας 
• Αντίστασης σε ανεµοπίεση 
• Μηχανικώναντοχών 
• Αντοχών σε κλιµατικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγµα-κλείσιµο) 
• Αντίστασης σε κρούση 
• Αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο 
• Αντοχής σε στατική στρέψη 
• Αντίστασης σε στρέψη και επαναλαµβανόµενη στρέψη 
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• Αντοχής σε λανθασµένους χειρισµούς, όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα, τη Μελέτη του 
έργου και τις απαιτήσεις του παρόντος. 

Σηµειώνεται ότι για τις ελάχιστες τιµές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι 
τρεις πρώτες) είτε όχι - ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «UNION EUROPEENNE POUR 
L’ AGREMENT DANS LA CONSTUCTION: Directives communes pour l’ agrenent desfenêtres». 
Στις διατοµές αλουµινίου υπάγονται επίσης και αυτές που έχουν διατάξεις διακοπής θερµικών 
γεφυρών, για τις οποίες πέραν των προηγούµενων βασικών απαιτήσεων θα πρέπει να πληρούνται 
οι κάτωθι προϋποθέσεις αναφορικά µε τις διατοµές από το άκαµπτο συνθετικό υλικό που 
παρεµβάλλεται στις αντίστοιχες διατοµές αλουµινίου: 
• να µην αποσυναρµολογούνται από τις εγκοπές τοποθέτησής τους όταν τα υαλοστάσια 
καταπονούνται από τις δράσεις τουανέµου. 

• να µην θραύονται υπό την επίδρασηδονήσεων. 
• να µη µειώνεται η αποτελεσµατικότητα της σύνδεσης των δύο ανεξάρτητων διατοµών υπό την 
επίδραση κρούσεων, πιέσεων και καταπονήσεων από τουςχρήστες. 

• να µην επηρεάζεται η ευστάθεια του υαλοστασίου υπό την επίδραση υγροθερµικών 
καταπονήσεων. 

• να µη δηµιουργείται αποσυναρµολόγηση της σύνθετης διατοµής λόγω αποσύνδεσης του 
υαλοστασίου υπό την επίδραση φωτιάς. 

Το µέγεθος των διατοµών, τα πάχη των τοιχωµάτων τους, η µορφή τους, οι µέθοδοι 
συναρµολόγησής τους, τα ειδικά τεµάχια, τα στεγανοποιητικά παρεµβλήµατα και η θέση τους 
καθώς και τα εξαρτήµατα λειτουργίας και η θέση τους, αποτελούν ευθύνη του παραγωγού των 
διατοµών. Επιπλέον θα πρέπει να διατίθενται κατάλογοι των διατοµών κατά «σειρές» µε τα 
χαρακτηριστικά τους και πίνακες, όπως και γραφήµατα και τύποι υπολογισµού επάρκειας και 
ανταπόκρισης στις πιο πάνω απαιτήσεις σε σχέση µε την µορφή και το µέγεθος των κουφωµάτων 
που είναι δυνατό να συντεθούν από κάθε σειρά. 
Οι διατοµές θα είναι λείες, καθαρές και πλήρεις, χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώµατα από την 
διέλαση. Το πάχος των τοιχωµάτων, η σκληρότητα και οι αντοχές πρέπει να ανταποκρίνονται στα 
αναφερόµενα στους σχετικούς καταλόγους. Το βάρος ανά µέτρο µήκους διατοµής δεν πρέπει να 
διαφέρει περισσότερο από τις επιτρεπόµενες ανοχές του ονοµαστικού (όπως αναφέρεται στον 
κατάλογο του παραγωγού των διατοµών). Για τα επάλληλα κουφώµατα µε διπλό οδηγό ο οδηγός 
θα πρέπει να έχει βάρος κατ’ ελάχιστον 1600gr ανά τρέχον µέτρο, ενώ για τα επάλληλα µε 
τριπλό οδηγό το ελάχιστο βάρος οδηγού θα είναι 2200gr ανά τρέχον µέτρο. Η θερµοδιακοπή θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται µε πολυαµίδια πλάτους κατ’ ελάχιστον 20mm. Για τα ανοιγόµενα 
κουφώµατα ή τους ανακλινόµενους φεγγίτες η κάσα θα πρέπει να έχει ελάχιστο βάρος 1100 ~ 
1300 gr ανά τρέχον µέτρο. Η θερµοδιακοπή θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε πολυαµίδια 
πλάτους κατ’ ελάχιστον 20mm. Για τις κατασκευές υαλοπετασµάτων (κάναβοι αλουµινίου που 
παραλαµβάνουν τους υαλοπίνακες ή άλλα υλικά πληρώσεως και ολοκληρώνονται µε διακοσµητικό 
καπάκι) ο ορθοστάτης θα πρέπει να έχει βάρος κατ’ ελάχιστον 2500 gr ανά τρέχον µέτρο, ενώ η 
δοκίδα θα πρέπει να έχει βάρος κατ’ ελάχιστον 1900 gr ανά τρέχον µέτρο. Η θερµοδιακοπή στα 
συστήµατα υαλοπετασµάτων δηµιουργείται µε διατοµές πολυαµιδίου που τοποθετούνται σε ειδική 
υποδοχή ορθοστατών και δοκίδων. Οι παραπάνω διατοµές είναι επαρκείς για ελεύθερο ύψος 
ορθοστάτη έως 3.6µ, αξονική απόσταση ορθοστατών έως 1.5m, αξονική απόσταση οριζόντιων 
δοκίδων έως 2,0m και ανεµοπίεση υπολογισµού έως 0.8KN/m2. Σε κάθε περίπτωση τα προφίλ 
ορθοστάτη και δοκίδας πρέπει να επιβεβαιώνονται µε βάση βασική στατική ανάλυση που θα 
λαµβάνει υπ’ όψιν την ανεµοπίεση, τις διαστάσεις κανάβου και τα ελεύθερο ύψη ορθοστατών του 
κάθε διαφορετικού υαλοπετάσµατος. 
Σηµειώνεται ότι τα προφίλ ορθοστάτη και δοκίδας πρέπει πάντα να επιβεβαιώνονται µε βάση 
βασική στατική ανάλυση που θα λαµβάνει υπ’ όψιν την ανεµοπίεση, τις διαστάσεις κανάβου και τα 
ελεύθερο ύψη ορθοστατών. Οι παραπάνω διατοµές ανταποκρίνονται σε ορθοστάτες ελευθέρου 
ύψους 3,60 τοποθετηµένους ανά 1,50 µέτρο που φέρουν δοκίδες ανά 1,50 µέτρο καθ’ ύψος µε 
ανεµοπίεση 0,80KN/m2. 
Οι µέσες τιµές αντοχών των ράβδων θα είναι: 
• Φορτίο θραύσης 180 MPa - 220MPa. 
• Όριο ελαστικότητας 140 MPa - 180MPa. 
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• Επιµήκυνση ε= 4% -6%. 
 

• Ψευτόκασες: Θα είναι σιδερένιες σύµφωνα µε τη µελέτη και τις απαιτήσεις του προµηθευτικού 
οίκου των διατοµών αλουµινίου, από σιδηροσωλήνα ορθογωνικής διατοµής (στράντζα), πάχους 
τουλάχιστον 1,2mm κατάλληλων διαστάσεων, µε τις απαιτούµενες λάµες για τη στήριξή τους 
και µε όλα τα µικροϋλικά αντίστοιχα. Οι ψευτόκασες και οι λάµες στήριξής τους θα είναι 
γαλβανισµένες και µετά την τοποθέτησή τους θα καθαρίζονται και θα χρωµατίζονται µε δύο 
στρώσεις αντισκωριακού χρωµικού ψευδαργύρου. 

• Εξαρτήµατα λειτουργίας: Όλα τα εξαρτήµατα λειτουργίας, όπως πχ µηχανισµοί περιµετρικής 
στεγανοποίησης και µονής ή διπλής ενέργειας, οι χειρολαβές, οι µεντεσέδες, οι σύρτες, οι 
κλειδαριές (απλές ή ασφαλείας) κ.λπ. θα είναι οι απαιτούµενες από τη µελέτη και τον 
προµηθευτικό οίκο των κουφωµάτων. Όλα τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
σύνδεση των διατοµών µεταξύ τους θα είναι από αλουµίνιο κράµατος 6063, ώστε να 
αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και 
για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες αντοχές. Όλα τα εξαρτήµατα των κουφωµάτων θα 
υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη λειτουργία τους όσο και 
στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραµορφώσεις ή ζηµιές κάτω από το καθορισµένο 
φορτίο ανέµου, ή θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις 
ασφαλείας. 

 

 Ειδικά τεµάχια λειτουργίας 
Ειδικά τεµάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) θα είναι από: 
α) αλουµίνιο, τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας και αντοχής µε εκείνο των διατοµών 
β) ανοξείδωτο χάλυβα 
γ) παρεµβλήµατα από νεοπρένιο 
δ) ράουλα teflon µε ένσφαιρους τριβείς και θα έχουν τέτοια µορφή, ώστε να εφαρµόζουν ακριβώς 
στις διατοµές και θα στερεώνονται µε βίδες αντίστοιχης ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
άκαµπτη σύνδεση µε τα πλαίσια, η στεγανότητα και η οµαλή αθόρυβη λειτουργία των 
κουφωµάτων 

 

 Παρεµβλήµατα στεγανότητας – καρµοπληρωτικά λάστιχα 
Θα είναι από Ελαστοµερές Προπυλένιο Διένιο Μονοµερές (EPDM), µε αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα πρέπει να διατηρούνται εύκαµπτα χωρίς 
παραµένουσα παραµόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτησή τους, µε ή χωρίς 
φορτίο από τις διατοµές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά µέρη του κουφώµατος, σε 
θερµοκρασίες από -40°C έως+100°C. 
• Στερεώσεις: Όλα τα µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που θα χρησιµοποιούνται για τη 
συναρµολόγηση και στερέωση του κουφώµατος θα είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που 
χρησιµοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

 Συστήµαταστερέωσης 
Χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα από τον τρέχοντα κατάλογο κατασκευαστή πιστοποιηµένου κατά 
το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001. Τα συστήµατα στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα, ανθεκτικά στη σκουριά και τη διάβρωση, µε αφαιρούµενη βίδα ή βιδωτό παξιµάδι αντοχής 
στα φορτία της κατασκευής. 
Όλα τα κουφώµατα θα κατασκευαστούν µε τέτοιο τρόπο που να δέχονται τους προβλεπόµενους 
από τη µελέτη του ΚΕΝΑΚ (µε τον κατάλληλο συντελεστή) ενεργειακούς υαλοπίνακες, σύµφωνα µε 
το κεφ. 14 (Υαλοπίνακες ενεργειακοί σύµφωνα µε ΚΕΝΑΚ). 
Κάθε κούφωµα ή υαλοπέτασµα τόσο στα σχέδια κατασκευής όσο και στην κατασκευή του, θα 
φέρει την καθορισµένη σήµανση µε ένα ξεχωριστό αριθµό. 
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 Προστασία - χρωµατισµός και διακόσµηση διατοµών αλουµινίου 
Τα προφίλ αλουµινίου θα προστατεύονται και θα χρωµατίζονται µε κάποια από τις ακόλουθες 
µεθόδους: 

 

 Ανοδίωση (ανοδική οξείδωση) 
Η ανοδίωση θα εκτελείται σε εργαστήριο πιστοποιηµένο από την Ένωση Αλουµινίου που έχει το 
δικαίωµα να χρησιµοποιεί το σήµα EURASS-EWAA* ή QUALANOD*. Η ανοδίωση θα εκτελείται 
σύµφωνα µε το πρότυπο EN 12373-1:2001: Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 1: 
Method for specifying decorative and protective anodic oxidation coatings on aluminium -- 
Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Ανοδίωση - Μέρος 1: Μέθοδος καθορισµού διακοσµητικών και 
προστατευτικών επιστρωµάτων µε ανοδική οξείδωση σε αλουµίνιο. 
Το πάχος του επιφανειακού στρώµατος οξειδίων του αργίλου θα είναι: 
α) Κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου min 5 µm 
β) Κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου min 15 µm 
γ) Κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον (παραθαλάσσιο, 
βιοµηχανικό, αστικό επιβαρυµένο) min 20 µmm 

Η απόχρωση πρέπει να αναφέρεται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και θα επιλέγεται από 
τα παρακάτω: 
Κατηγορίες τελειώµατος: στιλπνό, βουρτσιστό κ.λπ. 

 
 Εµφάνιση Κωδικός EURAS 

1 άχρωµο C-0 

2 µπρονζέ C-31 

3 ανοιχτό καφέ C-32 

4 καφέ C-33 

5 σκούρο καφέ C-34 

6 µαύρο C-35 
 
Η διαδικασία ανοδίωσης της διατοµής θα ολοκληρώνεται µε τη σφράγιση αυτής, ενώ ο έλεγχος στο 
εργοτάξιο θα γίνεται µε τη «µέθοδο της κηλίδας», σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-4. 

 

 Ηλεκτροστατικήβαφή 
Προηγείται η χηµική επεξεργασία των διατοµών η οποία συνίσταται στον επιµεληµένο καθαρισµό 
τους (απολάδωση), την προσβολή της συνολικής επιφάνειας και την παθητικοποίηση αυτής 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Αλουµινίου και των διεθνών 
φορέων πιστοποίησης ηλεκτροστατικής βαφής, Qualicoat και GSB. Στην φάση της χηµικής 
επεξεργασίας των προφίλ δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται υλικά τα οποία περιέχουν εξασθενές 
χρώµιο.(Chrom free χηµική επεξεργασία). Ακολουθεί η κάλυψη των επιφανειών µε ηλεκτροστατική 
βαφή πολυεστερικής πούδρας, απόχρωσης κατηγορίας RAL ή άλλης ειδικής απόχρωσης και ο 
πολυµερισµός αυτής σε φούρνο θερµοκρασίας περίπου 200°C. Το πάχος της επικάλυψης µε 
πούδρα θα πρέπει να είναι, από 60µm έως 120µm, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των 
προαναφερθέντων φορέων πιστοποίησης και του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Αλουµινίου. Η πούδρα 
θα πρέπει να είναι κατηγορίας (TGIC - free) απαλλαγµένη από σκληρυντέςTGIC. 
Οι διατοµές αλουµινίου µετά την ηλεκτροστατική βαφή θα πρέπει να παρουσιάζουν απόλυτη 
οµοιοχρωµία και µεγάλη αντοχή στην υγρασία και στην αλµύρα. Η βαφή θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται σε βαφείο που ακολουθεί τις προδιαγραφές Qualicoat (επιπέδου Seaside Class) 
και GSB και να διαθέτει τις σχετικές πιστοποιήσεις. 
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 Κριτήρια αποδοχής της επίστρωσης 
Η επιφανειακή επίστρωση των ορατών πλευρών: 
α) δεν πρέπει να έχει χαραγές, ανοµοιοµορφίες και ανοµοιοχρωµίες 
β) παρατηρούµενη υπό γωνία 60° και απόσταση 3m δεν πρέπει να παρουσιάζει αδρότητα, ρυτίδες, 
δακρύσµατα, φυσαλίδες, ξένα σώµατα παγιδευµένα στην µάζα του επιστρώµατος, κρατήρες, 
στίγµατα, εκδορές και θα καλύπτουν καλά και οµοιόµορφα τις ράβδους 

γ) παρατηρούµενη από απόσταση 3m για εσωτερικές κατασκευές και 5m για εξωτερικές  δεν  
πρέπει να έχει διαφορές στην επικάλυψη. 

Τα πιο πάνω θεωρούνται ελαττώµατα και τα αλουµίνια δεν είναι αποδεκτά. 
Δοκιµές θα εκτελούνται σε τρία δοκίµια που συνοδεύουν κάθε παρτίδα ράβδων, που χρωµατίζονται 
σύµφωνα µε τα πρότυπα. 

 
 Χαρακτηριστικό / Ιδιότητα Πρότυπο Δοκιµής 

1 Στιλπνότητα ΕΝ ISO 2813 

2 Πάχος επίστρωσης ΕΝ ISO 2360 

3 Πρόσφυση ΕΝ ISO 2409 

4 Συµπεριφορά κατά την απότοµη 
παραµόρφωση της επιφάνειας 
αλουµινίου (Impact Test) 

EN ISO 6272-2/ ASTM D 2794 για πούδρες κλάσης 1 
EN ISO 6272-1 ή EN ISO 6272-2/ ASTM D για 
επικαλύψεις µε PVDF 2 στρώσεων 
EN ISO 6272-1 ή EN ISO 6272-2/ ASTM D 2794 για 
πούδρες κλάσης 2 και 3 

5 Δοκιµή ευκαµψίας σε κυλινδρικό άξονα 
(Βend test) 

ΕΝ ΙSΟ 1519 

6 Δοκιµή Κοίλανσης (Cupping test) ΕΝ ΙSΟ 1520 

7 Αντοχή σε αλατονέφωση οξικού 
άλατος 

ISO 9227-Εξωτερικό εργαστήριο 

8 Επιταχυνόµενη Τεχνητή Γήρανση ΕΝ ISO 11341 

9 Δοκιµή Machu  

10 Σκληρότητα (Bucholz) EN ISO 2815 
 

• Όλα τα κράµατα θα έχουν το ίδιο φινίρισµα και θα προέρχονται από τον ίδιο εγκεκριµένο 
προµηθευτή. 

• Όλα τα ελατά τµήµατα θα έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι µόνο για να 
συµµορφώνονται µε τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να αποφεύγονται 
κίνδυνοι παραµορφώσεων στις τελικές επιφάνειες. Το πάχος επίσης των ελατών τµηµάτων θα 
είναι επαρκές για να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαµψία για τα µήκη που θα χρησιµοποιηθούν 
στην τελική εγκατάσταση. 

• Προστασία: Όλες οι εκτεθειµένες επιφάνειες θα προστατεύονται µε αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα 
αφαιρούµενες), ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η προσκόλληση, η 
αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και η ελαστικότητα της ταινίας θα είναι κατάλληλες 
για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν. Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα έχουν έντονα 
διαφορετικό χρώµα από αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωµάτων και κατασκευών. 

• Ανοχές: Κατά τον σχεδιασµό των συγκροτηµάτων κουφωµάτων και υαλοπινάκων καθώς και 
όλων των εξαρτηµάτων και στερεώσεων, θα ληφθούν υπόψη οι ανοχές της φέρουσες 
κατασκευής. Τα διάκενα µεταξύ κασών και ψευτοκασών θα έχουν πλάτος όσο απαιτείται για 
την τοποθέτηση στεγανωτικών κορδονέτων. Όλοι οι αρµοί επαφής µε το δοµικό περίβληµα θα 
σφραγιστούν µε κατάλληλη µαστίχη σιλικόνης. 

• Στεγανοποιήσεις: Για την στεγανοποίηση των κατασκευών θα χρησιµοποιούνται µεταξύ κάσας 
και οικοδοµικού ανοίγµατος, αφρώδη κορδόνια αρµολόγησης ή αφρώδεις διογκούµενες ταινίες 
σφράγισης και ουδέτερη σιλικόνη. Στα σηµεία επαφής κασών µε κινητά τµήµατα τα ελαστικά 
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παρεµβύσµατα θα είναι από Ελαστοµερές Προπυλένιο Διένιο Μονοµερές (EPDM). Τα κρύσταλλα 
στεγανοποιούνται πάντοτε µε παρεµβύσµατα κουµπωτά, συρταρωτά ή σφηνωτά από EPDM ή 
PVC. Όλα τα κενά που δηµιουργούνται µεταξύ στοιχείων αλουµινίου και λοιπών 
κατασκευαστικών στοιχείων του κτιρίου θα γεµίζονται µε ελαστοµερή σιλικόνη 
πολυουρεθανικής βάσης, αφού προηγούµενα παρεµβληθεί αφρώδες κορδόνι αρµολόγησης. 
Στα συρόµενα κουφώµατα πρέπει να καλύπτουν σύµφωνα µε τον ΚΕΝΑΚ την αεροπερατότητα, 
υδατοστεγανότητα και να έχουν αντοχή στην ανεµοπίεση. Οι κλειδαριές θα ασφαλίζουν σε 
τουλάχιστον δύο (2) σηµεία καθ’ ύψος του κουφώµατος, χωνευτές µε ελατήριο οι οποίες 
ασφαλίζουν και απασφαλίζουν µε µοχλό µόνο από το εσωτερικό του χώρου. Κλειδαριά βαρέως 
τύπου, της έγκρισης της Υπηρεσίας. Μηχανισµοί αλουµινίου ανοιγοανάκλισης ή απλού 
ανοίγµατος ή απλής ανάκλισης µετά των χειρολαβών τους αρίστης ποιότητας µε βάση τις 
προδιαγραφές του παραγωγού του συστήµατος και µε την σύµφωνη γνώµη της. Ο ανάδοχος 
πριν την κατασκευή τους υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία σε κλίµακα 1:1 πλήρη 
κατασκευαστικά σχέδια σε συνδυασµό µε τα περιβάλλοντα για το κούφωµα οικοδοµικά στοιχεία 
καθώς και όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά. Μετά την έγκριση των σχεδίων θα  
κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί στο έργο δείγµα του κουφώµατος και µετά την έγκριση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα κατασκευαστούν τα υπόλοιπα. 

 

 Σχετικά πρότυπα 
EN 12207:1999 Windows and doors - Air permeability - Classification -- Παράθυρα και πόρτες - 
Αεροπερατότητα - Ταξινόµηση 
EN 1026:2000 Windows and doors - Air permeability - Test method -- Παράθυρα και πόρτες - 
Αεροδιαπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής 
EN 12208:1999 Windows and doors - Watertightness - Classification -- Παράθυρα και Θύρες: 
Υδατοπερατότητα - Ταξινόµηση 
EN 1027:2000 Windows and Doors - Watertightness - Test Method Supersedes EN 86:1980 -- 
Παράθυρα και Θύρες: Υδατοπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής (αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 86:1980) 
EN 12210:1999 Windows and doors - Resistance to wind load - Classification -- Παράθυρα και 
Θύρες: Αντίσταση στην ανεµοπίεση - Ταξινόµηση 
EN 12211:2000 Windows and doors - Resistance to wind load - Test method -- Παράθυρα και 
Θύρες: Αντίσταση στην ανεµοπίεση - Μέθοδος δοκιµής 
EN 1192:1999 Doors - Classification of strength requirements -- Θύρες: Ταξινόµηση απαιτήσεων 
µηχανικής αντοχής 
EN 12219:1999 Doors - Climatic influences - Requirements and classification -- Θύρες: Κλιµατικές 
επιδράσεις - Απαιτήσεις και ταξινόµηση 
EN 1191:2000 Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test method -- 
Παράθυρα και Θύρες: Αντοχή στο συνεχές κλείσιµο και άνοιγµα. Μέθοδος δοκιµής 
EN 12216:2002 Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary and definitions -- 
Εξώφυλλα, εξωτερικές περσίδες, εσωτερικές περσίδες - Ορολογία, γλωσσάριο και ορισµοί 
EN 1522:1998 Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Requirements and 
classification -- Παράθυρα, θύρες, σκιάδια και περσίδες - Βαλλιστική αντίσταση - Απαιτήσεις και 
ταξινόµηση 
EN ISO 10077-1:2000 Thermal performance of windows, doors and shutters -Calculation of 
thermal transmittance - Part 1: Simplified method (ISO 10077-1:2000) -- Θερµική απόδοση 
παραθύρων, θυρών και εξώφυλλων - Υπολογισµός θερµικής µετάδοσης - Μέρος 1: Απλοποιηµένη 
µέθοδος 
EN ISO 10077-2:2003 Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of 
thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames (ISO 10077-2:2003) -- Θερµική 
απόδοση παραθύρων, θυρών και εξώφυλλων - Υπολογισµός θερµικής µετάδοσης - Μέρος 2: 
Αριθµητική µέθοδος για πλαίσια 
EN ISO 12567-1:2000 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal 
transmittance by hot box method - Part 1: Complete windows and doors (ISO 12567-1:2000) -- 
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Θερµική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισµός της θερµικής µετάδοσης µε τη µέθοδο 
θερµής πλάκας - Μέρος 1: Ολόκληρα παράθυρα και θύρες 
EN 949:1998 Windows and curtain walling, doors, blinds and shutters - Determination of the 
resistance to soft and heavy body impact for doors -- Παράθυρα, θύρες, περσίδες, σκιάδια 
πετασµάτων - Προσδιορισµός αντίστασης θυρόφυλλου σε κρούση µε µαλακό και βαρύ σώµα 
EN 107:1980 Methods of testing windows - Mechanical test -- Μέθοδος δοκιµής για παράθυρα - 
Μηχανικές δοκιµές 
EN 947:1998 Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to vertical load -- 
Ανοιγόµενες και περιστρεφόµενες θύρες - Προσδιορισµός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο 
EN 948:1999 Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to static torsion -- 
Ανοιγόµενες ή περιστρεφόµενες θύρες - Προσδιορισµός της αντοχής σε στατική στρέψη 
EN 1294:2000 Door leaves - Determination of the behaviour under humidity variations in 
successive uniform climates -- Θυρόφυλλα - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε συνθήκες 
µεταβολής υγρασίας σε διαδοχικά οµοιόµορφακλίµατα 
EN 1529:1999 Doors leaves - Height, width, thickness and squareness - Tolerance classes -- 
Θυρόφυλλα - Ύψος, πλάτος, πάχος και τετραγωνικότητα - Κατηγορίες ανοχών 
EN 1530:1999 Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes -- Θυρόφυλλα - Γενική 
και τοπική επιπεδότητα - Κατηγορίες ανοχών 
EN 950:1999 Door leaves - Determination of the resistance to hard body impact -- Θυρόφυλλα - 
Προσδιορισµός αντίστασης σε κτύπηµα σκληρού σώµατος. 
EN 951:1998 Door leaves - Method for measurement of height, width, thickness and squareness -- 
Θυρόφυλλα - Μέθοδος µέτρησης ύψους, πλάτους, πάχους και ορθογωνικότητας 
EN 952:1999 Door leaves - General and local flatness - Measurement method -- Θυρόφυλλα - 
Γενική και τοπική επιπεδότητα - Μέθοδος µέτρησης 
EN 129:1984 Methods of testing doors - Test for deformation in torsion of the door leaves -- 
Μέθοδοι δοκιµής θυρών. Μέθοδος δοκιµής παραµόρφωσης θυροφύλλων λόγω στρέψης 
EN 130:1984 Methods of testing doors - Test for the change in stiffness of the door leaves by 
repeated torsion. -- Μέθοδοι δοκιµής για πόρτες - Δοκιµή για τη µεταβολή της ακαµψίας των 
θυροφύλλων που υπόκεινται σε επαναλαµβανόµενη στρέψη 
EN 12194:2000 Shutters, external and internal blinds - Misuse - Test methods -- Εξώφυλλα, 
εξωτερικές και εσωτερικές περσίδες - Λανθασµένοι χειρισµοί - Μέθοδοι δοκιµής 
EN 1932:2001 External blinds and shutters - Resistance to wind loads - Method of testing -- 
Εξωτερικά σκιάδια και εξώφυλλα - Αντοχή σε ανεµοπίεση - µέθοδοι δοκιµών. 
EN 12835:2000 Airtight shutters - Air permeability test -- Στεγανά εξώφυλλα - Δοκιµή 
αεροπερατότητας 

 

 Πόρτες 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 

 Θυρόφυλλα πρεσαριστά αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείων, γραφείων και 
βοηθητικών χώρων 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00) 

Κάσα στραντζαριστή, µε σκοτία. Θα τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ταινία στην έξω πλευρά της σκοτίας 
για να µην έρχεται σε επαφή η λαµαρίνα και το επίχρισµα. 
Τα θυρόφυλλα αποτελούνται από πλαίσιο σουηδικής ξυλείας, πάχους 35mm. Μπόγια και επάνω 
τρέσο 85/35, κάτω τρέσο 170/35 από δύο κολλητά 85/35. Ένωση γωνιών µε φαλτσογωνιά, δίχαλα 
και κόλλα για σφράγισµα των αρµών. Κάθε στοιχείο του τελάρου (κατακόρυφο ή οριζόντιο) 
κόβεται σε τρία τεµάχια κατά µήκος, αναστρέφεται το µεσαίο και κολλώνται µεταξύ τους για την 
αποφυγήστρεβλώµατος. 
Το πλαίσιο γεµίζεται µε πηχάκια λευκής ξυλείας 1cm ανά 18 έως 20cm. Επίσης προβλέπονται τρεις 
οπές εξαερισµού Φ 6mm στο επάνω τρέσο του πλαισίου. Το γέµισµα κολλιέται στην εσωτερική 
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περίµετρο του πλαισίου (στο πάχος των 35mm) και στα φύλλα κόντρα πλακέ που το επενδύουν. 
Επακολουθεί το πρεσάρισµα δύο ατόφιων φύλλων κόντρα πλακέ θαλάσσης (αδιάβροχων), πάχους 
αυστηρώς 6mm, προκειµένου για θύρες προς υπαίθριους ή ηµιυπαίθριους χώρους ή οκουµέ, 
πάχους 6mm ή MDF πάχους 8mm, προκειµένου για εσωτερικές θύρες, όλες µε αµφίπλευρη 
επικάλυψη φύλλων καπλαµά ή φορµάικας. 
Στο κάτω µέρος του θυρόφυλλου βιδώνεται, µέσα έξω, λωρίδα από ανοδιωµένο αλουµίνιο στο 
φυσικό του χρώµα ή βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας πλάτους 15cm και πάχους 2mm. 
Εµφανείς επιφάνειες λωρίδας, τοποθετούνται µετά το χρωµάτισµα του θυρόφυλλου µε κόλλα 
επαφής και φρεζάτες, χρωµέ ή επικαδµιωµένες ή ανοξείδωτες λαµαρινόβιδες, µήκους 5cm. Δύο 
τεµάχια από το ίδιο αλουµίνιο, διαστάσεων 15/25/2 επενδύουν το θυρόφυλλο, µέσα-έξω, στη θέση 
της κλειδαριάς. Τοποθέτηση στις θύρες αιθουσών διδασκαλίας, κλειδαριών ασφαλείας, µε 
ρυθµιζόµενο βαρελάκι. 
Στις θύρες των γραφείων Διοίκησης, τοποθετούνται κλειδαριές ενισχυµένης ασφαλείας έως 
τέσσερις (3-4) πύρρους. Κλειδαριές ασφαλείας µε γλώσσα που δουλεύει µε το κλειδί τοποθετούνται 
στις λοιπές θύρες. 
Χειρολαβές (µέσα-έξω), σχήµατος Π, τοποθετούνται οριζόντιες, επάνω στα τεµάχια λαµαρίνας ή 
αλουµινίου, στη θέση της κλειδαριάς. 
Στα θυρόφυλλα τοποθετείται σύστηµα προστασίας δακτύλων θυρών. Αυτό είναι ελαστικό προφίλ 
επικάλυψης διάκενου θυρών, τύπου IS9050 και ISO9070 για προστασία τραυµατισµού των 
δακτύλων, που βιδώνεται στην κάσα και στην πόρτα µε ειδικές βίδες. 

 

 Θύρες σιδηρές εισόδων 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02-00) 

Είναι δίφυλλες ή µονόφυλλες και προβλέπονται στις εισόδους του κτιρίου. Πλαίσιο φύλλου 
στραντζαριστό 60/60/1,5 και τα τρέσα 60/60/1,5 ανά 40cm. Το διάκενο γεµίζεται µε πλάκες 
εξηλασµένης πολυστερίνης σε πάχος 6cm. Το πλαίσιο επενδύεται αµφίπλευρα µε φύλλα λαµαρίνας 
πάχους 1,5cm, που ηλεκτροσυγκολλώνται στο σκελετό. Σε κάθε θυρόφυλλο, σύµφωνα µε το 
σχέδιο, προβλέπεται υαλοπίνακας σε ορθογωνική ή ηµικυκλική επιφάνεια και θυρίδες εξαερισµού 
(περσίδες). 
Χειρολαβές σωληνωτές, για τις εξώθυρες εισόδων µόνο κατακόρυφες. Στερέωση µε µπουλόνια 1/4 
C αφού κολληθεί στο διάκενο του τρέσου σιδερένιος κύλινδρος µε τοιχώµατα τουλάχιστον τρία (3) 
mm. 
Σύρτες χωνευτοί (σουρµέδες) πάνω και κάτω, µέσα στο στραντζαριστό µπόι του ενός φύλλου. Στο 
άλλο θυρόφυλλο, κλειδαριά ασφαλείας τύπου YALE στο ύψος του µεσαίου τρέσου, χωρίς προεξοχή 
του αφαλού για λόγους ασφαλείας. Μπινιά από λάµα 30/3 και δύο εν επαφή µπόγια των 
θυρόφυλλων. Στο δάπεδο εγκιβωτίζεται ορειχάλκινος σωλήνας Φ 20 mm, µήκους 4cm, για την 
υποδοχή του πύρου του σύρτη. Το επάνω µέρος του σωλήνα διαµορφώνεται σε φλάντζα. 
Τοποθετείται µε κόλλα µέσα σε οπή που ανοίγεται µε τρυπάνι καταλλήλου διαµέτρου στο δάπεδο. 
Οι υαλοπίνακες των θυρών θα είναι ενεργειακοί µε µαλακή επίστρωση νέα γενιάς, σταθεροί, 
δίδυµοι LAMINATED µε πάχη 6-16-6, σύµφωνα µε το κεφ. 14 (ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΕΝΑΚ). Τοποθέτηση κρυστάλλων, µετά το πέρας των χρωµατισµών, µε ειδικές 
διατοµές αλουµινίου κατάλληλων διαστάσεων για τη στήριξη τους, ανοδιωµένες στο φυσικό τους 
χρώµα ή βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, µε τα κατάλληλα παρεµβλήµατα 
στεγανότητας, σύµφωνα µε την §13.2.3 
Τα κινητά θυρόφυλλα έχουν µηχανισµό επαναφοράς πλακέ (όχι µπουκάλα) στο πανωκάσι και 
µπάρες πανικού. 

 
 

 Θυρόφυλλα σιδηρά 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-02-00) 

Προβλέπονται για βοηθητικούς χώρους, αποθήκες κ.λπ. και είναι µονόφυλλα. 
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Πλαίσια θυρόφυλλων στραντζαριστά σωληνωτά 40/40/1,5 cm µε ενδιάµεση τρέσα 40/20/1,5 ανά 
30cm. Το διάκενο γεµίζεται µε πλάκες ΗERΑΚLΙΤ σε πάχος 4cm. (δύο πλάκες 2,5cm + 1,5cm) για 
την εξασφάλιση υψηλής θερµικής και ηχητικής µόνωσης. 
Το πλαίσιο επενδύεται αµφίπλευρα µε ατσάλινα φύλλα λαµαρίνας ηλεκτρογαλβανισµένα, πάχους 
1,5cm που ηλεκτροσυγκολλώνται στο σωληνωτό σκελετό. Το δεύτερο φύλλο λαµαρίνας (το 
εσωτερικό) αντί να ηλεκτροσυγκολληθεί µπορεί να καρφωθεί µε τραβηχτά πιρτσίνια,  σε 
αποστάσεις κανονικές, ανά είκοσι πέντε (25) cm. Κλειδαριές ασφαλείας, τύπου YALE. Στις δίφυλλες 
θύρες χωνευτοί σύρτες πάνω-κάτω, όπως και στις εξώπορτες. Στο δάπεδο χωνευτό ορειχάλκινο 
δαχτυλίδι υποδοχής του σύρτου. 
Περσίδες προβλέπονται στο πάνω και κάτω µέρος των θυρόφυλλων, διατοµής ανοιχτού Ζ, πάχους 
1,5mm τουλάχιστον. Συνολικό ύψος περσίδων του άνω τµήµατος 25 έως 30cm και κάτω 15 έως 
20cm. 

 

 Θύρες - φεγγίτες – υαλοστάσια πυροπροστασίας 
Οι θύρες, οι φεγγίτες και τα υαλοστάσια πυρασφάλειας που θα τοποθετηθούν, θα είναι σύµφωνα 
µε τη Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας και θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά 
ελέγχου, για τη χορήγησή τους στην Πυροσβεστική. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

 

 Θύρες πυροπροστασίας 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Φεγγίτες και υαλοστάσια πυροπροστασίας 
(µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ1, 1501-03-08-07-03) 

Φεγγίτες ανοιγόµενοι µεταλλικοί και γενικά ανοιγόµενα υαλοστάσια, πυραντοχής 30 ή 60 λεπτών 
της ώρας κατά ΒS 476. 
Η κάσα θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα DKP, εφοδιασµένη µε διάταξη καπνοστεγανότητας 
από θερµοδιογκούµενες ταινίες. Επίσης στην επαφή του κρυστάλλου µε το µεταλλικό πλαίσιο 
προβλέπεται εξασφάλιση καπνοστεγανότητας κατά τρόπο που έχει την έγκριση της Υπηρεσίας 
(στόκος, θερµοδιογκούµενες ταινίες κ.λπ.). 
Το υαλοστάσιο προβλέπεται κατασκευασµένο µε πυρίµαχα κρύσταλλα της αντίστοιχης κατηγορίας 
30 ή 60 λεπτών. Ο µεταλλικός σκελετός προβλέπεται κατασκευασµένος µε ηλεκτροστατική βαφή, 
χρωµατισµού επιλογής της Υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση κοχλιωτών συνδέσεων θα πρέπει τα αντίστοιχα τµήµατα να είναι ανοξείδωτα. 
Προβλέπονται µεντεσέδες και κλείστρο εξ ολοκλήρου χαλύβδινα. Τα υαλοστάσια που θα 
προτείνονται για κατασκευή θα συνοδεύονται απαραίτητα από κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου, η 
τελική έγκριση των οποίων θα γίνεται µε την Υπηρεσία. 

 

 Ηχοµονωτικές θύρες 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00) 

Προβλέπονται στα Μουσικά Σχολεία, όπου το απαιτεί η Ακουστική Μελέτη, και γενικά σε χώρους µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις ηχοµόνωσης. Κατασκευάζονται από ξύλινη κάσα και ξύλινο σκελετό,  
επένδυση αµφίπλευρα µε µοριοσανίδα ή MDF πάχους 16mm και το τοποθέτηση στο διάκενο 
συµπιεσµένου υαλοβάµβακα πάχους 50mm και βάρους 20-24kg/m3. Ειδικές φραγές ήχου 
τοποθετούνται στην περίµετρο της θύρας, στις επαφές µε δάπεδο και κάσα. 

 

 Είδη κιγκαλερίας 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
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13 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΕΝΑΚ 
(µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-01, 1501-03-08-07-02) 

Ο τύπος υαλοπινάκων των εξωτερικών κουφωµάτων εξαρτάται από τη σχετική µελέτη 
θερµοµόνωσης και την ενεργειακή µελέτη, καθώς και την ασφάλεια των χώρων όπου υπάρχουν 
λόγοι αυξηµένης ασφάλειας. Θα είναι ενεργειακοί µε µαλακή επίστρωση νέας γενιάς. 
Όλοι οι υαλοπίνακες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του κατασκευαστή τους ως προς τις 
ειδικές απαιτήσεις που θα προσδιορίζονται από τις µελέτες. Τα πιστοποιητικά θα προέρχονται από 
ευρέως γνωστούς οργανισµούς πιστοποίησης. 
Όλα τα τεµάχια που θα τοποθετηθούν θα είναι µονοκόµµατα και χωρίς ελαττώµατα Α’ διαλογής, η 
δε τοποθέτησή τους θα γίνει κατά τρόπο υδατοστεγή, αεροστεγή και απόλυτα ασφαλή. 
Οι υαλοπίνακες θα είναι γενικά κρύσταλλα Α’ διαλογής, χωρίς νερά. Θα είναι διαφανείς, εκτός από 
τη θέση που η µελέτη προβλέπει οπλισµένους, διαφώτιστους, ή ειδικάεπεξεργασµένους, 
Σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα τοποθετούνται δίδυµοι υαλοπίνακες µε το απαιτούµενο 
διάκενο 16mm µε 90% argon και 10% ξηρού αέρα µεταξύ τους. 
Στην βορεινή όψη του Διδακτηρίου τοποθετείται εξωτερικά υαλοπίνακας LAMINATED 
(αντιβανδαλιστικός σάντουιτς) 3mm+3mm ενώ εσωτερικά υαλοπίνακες LAMINATED 
(αντιβανδαλιστικός σάντουιτς) και ταυτόχρονα ενεργειακός για την παρεµπόδιση διαφυγής της 
θερµότητας προς τα έξω διαστάσεων 4mm+4mm. 
Στην Ανατολική και Δυτική όψη του Διδακτηρίου τοποθετείται εξωτερικά όµοια υαλοπίνακας 
LAMINATED και ταυτόχρονα ενεργειακός για την αντανάκλαση της υπέρυθρης ακτινοβολίας 
διαστάσεων 4mm+4mm ενώ εσωτερικά όµοια υαλοπίνακας LAMINATED 3mm+3mm. 
Στα Νότια κουφώµατα θα τοποθετηθούν αντίστοιχοι υαλοπίνακες µε την Ανατολική και Δυτική όψη 
µε εξαίρεση τα διδακτήρια που φέρουν σκίαστρα όπου οι υαλοπίνακες µπορεί να είναι και 
εσωτερικά και εξωτερικά του διδύµου LAMINATED διαστάσεων3mm+3mm. 
Κατ’ εξαίρεση στα επάλληλα κουφώµατα θατοποθετούνται ίδιοι υαλοπίνακες αλλά µε διάκενο 
12mm. 
Επίσης σε όλα τα εσωτερικά κουφώµατα και υαλόθυρες θα τοποθετούνται απλοί υαλοπίνακες 
LAMINATED διαστάσεων 3mm + 3mm χωρίς διάκενο. 
Τοποθέτηση είτε µε ειδικές κουµπωτές διατοµές από ανοδιωµένο αλουµίνιο, είτε από ειδικές 
ελαστικές διατοµές από PVC ή από νεοπρένιο σε χρώµα γκρίζο. Πίεση συγκράτησης του 
υαλοπίνακα όχι µικρότερη από 0,3kg/cm2. Κόψιµο στις γωνίες κατά 45° στο µισό του πλάτους 
τους. Κάθε υαλοπίνακας που δεν περιβάλλεται από λάστιχο κ.λπ., σχήµατος Π και έχει διαστάσεις 
µεγαλύτερες από 1,00 Χ 0,50m, θα εδράζεται σε δύο µικρά τακάκια από µολυβδόφυλλο, πάχους 
τουλάχιστον 3mm. 
Οποιαδήποτε άλλη κατασκευαστική λεπτοµέρεια απαιτείται για τους ενεργειακούς υαλοπίνακες 
βάσει ENISO. 

 
 

14 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 Κιγκλιδώµατα 
 

 Κιγκλιδώµατα κτιρίου 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Κιγκλιδώµατα περίφραξης 
Σύµφωνα µε την παρακάτω παράγραφο 20.1 του παραρτήµατος Α 
(Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 



Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.      ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Τηλ.: 210 5272339-353 • Φαξ: 210-5272342 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας  Τηλ: 2132023609 
 

 

 

39 

 Κουπαστές 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 

15 ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΗΛΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΙ 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

 Σκίαστρα παραθύρων (ΛΕ.ΚΕΝΑΚ Λ.04.01 έως ΛΕ.ΚΕΝΑΚΛ.04.07) 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Στέγαστρο τύπου EN210 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Στέγαστρο τύπου Μ2004 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 

16 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 Γενικά 
• Όλες οι επιφάνειες που θα χρωµατιστούν, καθαρίζονται και τρίβονται, αρχικά µε πατόχαρτο οι 
τοίχοι, µε γυαλόχαρτο τα ξύλινα και µε σµυριδόχαρτο τα σιδερένια. 

• Κατά κανόνα χρησιµοποιούνται έτοιµες κωδικοποιηµένες αποχρώσεις χρωµάτων 
δειγµατολογίων και υλικά αναγνωρισµένων για την ποιότητα τους εργοστασίων. 

• Η εκλογή των αποχρώσεων που θα εφαρµοστούν ανήκει αποκλειστικά στον Μελετητή 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 

• Η ΚΤΥΠ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα για την εφαρµογή πολλαπλών αποχρώσεων. 
 

 Χρωµατισµοί τοίχων – οροφών κ.λπ. 
(µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-01-00, 1501-03-10-02-00) 

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

• Οι εσωτερικοί τοίχοι, εκτός αποθηκών, λεβητοστασίου, µηχανοστασίου κ.λπ. θα χρωµατιστούν 
µε πλαστικά χρώµατα σ’ όλο το ύψος τους, προηγουµένου σπατουλαρίσµατος. Στόκος 
σπατουλαρίσµατος µε λινέλαιο (όχι κόλλα). Δύο ή περισσότερες στρώσεις πλαστικού χρώµατος 
µέχρι πλήρους καλύψεως. Οι τοίχοι αποθηκών κ.λπ. καθώς και όλες οι οροφές θα 
υδροχρωµατιστούν µε υδρόχρωµα τσίγκου και κόλλας ή πρώτης ύλης πλαστικού (αντίκόλλας). 

• Χρωµατισµός µε RELIEF εφόσον και όπου προβλέπονται από τη µελέτη. 
 

 Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00, 1501-03-10-02-00, 1501-03-10-05-00, 
1501-03-10-01-00) 

 
 Χρωµατισµοί ριπολίνης 
Προβλέπονται µε βερνικόχρωµα ριπολίνης νερού προηγουµένου σπατουλαρίσµατος, ως 
ακολούθως: 
• Τρίψιµο µε ελαφρό γυαλόχαρτο (Νο80 έως 100) για εξοµάλυνση και σπάσιµο τωνακµών. 



Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.      ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Τηλ.: 210 5272339-353 • Φαξ: 210-5272342 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας  Τηλ: 2132023609 
 

 

 

40 

• Αστάρωµα µε µίγµα λινελαίου, νεφτιού και στεγνωτικού µε προσθήκη λίγου τσίγκου ή 
βελατούρας. 

• Επικάλυψη ζωντανών ρόζων µε πυκνό διάλυµα γοµολάκας. 
• Αφαίρεση νεκρών ρόζων (µαύρων) και γέµισµα του κενού µε εποξειδικό στόκο (δύο 
συστατικών) ανακατωµένο µε πριονίδι ξύλου. 

• Νέο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ξεσκόνισµα. 
• Σπατουλάρισµα µε στόκο λινελαίου. 
• Μετά το στέγνωµα, πάλι τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ξεσκόνισµα. 
• Πρώτο χέριβελατούρας. 
• Ελαφρό τρίψιµο, ξεσκόνισµα, δεύτερο χέρι βελατούρας. 
• Ελαφρό τρίψιµο, ξεσκόνισµα, πρώτο χέρι ριπολίνης. 
• Ελαφρό τρίψιµο µε ντουκόχαρτο Νο400 και λίγο νερό, δεύτερη στρώση ριπολίνης. 

 

 Χρωµατισµοί βερνικοχρώµατος 
Σε περίπτωση βερνικωµένων επιφανειών ξύλου (για εσωτερικές και µόνον επιφάνειες) προηγείται 
γυαλοχάρτισµα, αφαίρεση νεκρών ρόζων και κάψιµο ζωντανών ρόζων, ξεσκόνισµα, επάλειψη µε 
λινέλαιο βρασµένο, στέγνωµα, ελαφρό τρίψιµο, ξεσκόνισµα, δεύτερη στρώση λινελαίου και µετά το 
στέγνωµα πρώτη και στη συνέχεια δεύτερη στρώση διαφανούς βερνικιού. 

 

 Χρωµατισµοί µεταλλικών επιφανειών 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00) 

• Δεν προβλέπονται γενικά σπατουλαρίσµατα εκτός αν η µελέτη το προβλέπει. 
• Προηγείται καθαρισµός µε σπάτουλα και συρµατόβουρτσα. 
• Ακολουθεί πρώτη επίστρωση µε αντισκωριακό µίνιο κόκκινου χρώµατος και στη συνέχεια 
δεύτερη στρώση µινίου. 

• Επακολουθούν δύο στρώσεις ντουκοχρώµατος που διαφέρουν λίγο στην απόχρωση. Σε 
περίπτωση χρωµατισµού µε ντούκο, µεταξύ των δύο στρώσεων ελαφρό τρίψιµο µε 
ντουκόχαρτο και ξεσκόνισµα. 

• Στις γαλβανισµένες επιφάνειες αντί µινίου εφαρµόζονται δύο στρώσεις ειδικών PRIMER που 
εξασφαλίζουν πρόσφυση στην γαλβανισµένη επιφάνεια. 

• Χρήση χρωµάτων πυρανθεκτικών σε µεταλλικές επιφάνειες λεβητοστασίων, σε τρεις στρώσεις, 
αφού προηγηθεί τρίψιµο, αποσκωρίαση, µινιάρισµακ.λπ. 

• Όλα τα παραπάνω χρώµατα θα πρέπει να είναι οικολογικά και να φέρουν την αντίστοιχη 
πιστοποίηση ENISO. 

 
 

17 ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 Περιφράξεις 
 

 Περιφράξεις όψεων οικόπεδου προς οδούς 
«Λ.11.01, Λ.11.02, Λ.11.03 και Λ.11.10, Λ.11.11, Λ.11.12, Λ.11.13, Λ.11.14» 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 

 Περίφραξη οµόρων 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
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 Υλικά επίστρωσης 
 

 Ασφαλτοτάπητας 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 Επιστρώσεις µε πλάκες 

(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00) 
• Πλακόστρωτο µε τσιµεντένιες πλάκες 50/50/5cm ή 40/40/3cm λευκού ή κοινού τσιµέντου, 
έγχρωµες ή όχι, αντιολισθητικές, µπακλαβωτές ή βοτσαλωτές κ.λπ. σύµφωνα µε τις επιταγές 
της µελέτης. Προσοχή συνίσταται στη µη χρήση ραβδωτών πλακών, γιατί τραυµατίζουν τους 
µαθητές σε πτώσεις. Επίσης οι πλάκες αυτές δεν πρέπει να παρουσιάζουν καµία εξοχή (π.χ. 
αντίγραφο πλάκας Καρύστου), αλλά µόνο ήπιες µικρού βάθους εσοχές (π.χ. χελώνας, αράχνης 
κ.λ.π.). 

• Πλακόστρωτο µε σχιστόπλακες Καρύστου ή Πηλίου, ορθογωνισµένες ή ακανόνιστες, εφόσον 
και όπου η µελέτη το προβλέπει. 

• Σκυρόδεµα C12/15, κοινού τσιµέντου (άοπλο ή µε δοµικό πλέγµα) µε ψευδοαρµούς, µε 
επίπαση της νωπής επιφάνειας του µε τσιµέντο σε αναλογία 500kg/m2 και σκούπισµα της µε 
πλατιά σκούπα νάιλον. 

• Ενιαίο τελικό πάχος δαπέδου 12cm. Ενίοτε, όπου και εφόσον το προβλέπει η µελέτη, η 
επιφάνεια του σκυροδέµατος διαµορφώνεται ραβδωτή ή βοτσαλωτή ή µε προσθήκη ειδικού 
σκληρυντικού δαπέδου και ειδική επεξεργασία µε λειαντική µηχανή τύπου ελικοπτέρου. 

 
 

 Ελαστικές πλάκες σε περιοχές παιχνιδιών 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Πατηµένο χώµα - σταθεροποιηµένο κεραµικό δάπεδο 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Χώροι πρασίνου 
Προβλέπονται στον αύλειο χώρο, σύµφωνα µε την µελέτη και µε την προϋπόθεση κατασκευής 
αυτόµατου ποτίσµατος. 
Προβλέπονται: 
• Δένδρα ύψους µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 τουλάχιστον 2,50m από τον λαιµό της 
ρίζας, διαµέτρου τουλάχιστον 0,03m, διακλαδιζόµενα σε ύψος 1,00m από τον παραπάνω λαιµό. 
(Ειδικά τα καβάκια πρέπει να διακλαδίζονται σχεδόν από τον λαιµό). Πρέπει να έχουν πλούσιο 
ριζικό σύστηµα µε µπάλα χώµατος συσκευασµένη σε λινάτσα ή σάκο πολυαιθυλενίου (νάιλον)  
ή δοχείο. 

• Θάµνοι µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 τουλάχιστον διετείς, ύψους από το λαιµό της 
ρίζας τουλάχιστον 0,80m µε µπάλα χώµατος. 

• Αναρριχώµενα φυτά µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00, διετή µε µπάλαχώµατος. 
• Ποώδη πολυετή φυτά µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 µε µπάλα χώµατος σε δοχείο ή 
σε σάκο πολυαιθυλενίου, ύψους από τον λαιµό 0,30m. 

• Χλοοτάπητας µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 από µίγµα σπόρων µε την εµπορική 
ονοµασία Νο 21 σε αναλογία: 
LOLIUM PERENNE 30% 
FESTUCA RUBRA RUBRA 40% 
POA PRANTESIS 20% 
APROSTIS TENUIS 10% 
Οι σπόροι πρέπει να είναι πρόσφατης εσοδείας, να έχουν πλήρη ωρίµανση, χρώµα στιλπνό, 
βλαστική ικανότητα πάνω από 85%, ξένες ύλες κάτω από 1% να είναι απολυµασµένοι και 
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απεντοµωµένοι και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καθαρότητας, βλαστικότητας και 
υγειονοµικού ελέγχου. Θα είναι συσκευασµένοι σε σάκους των 50-46kg και κάθε σάκος θα έχει 
ετικέτα µε τα στοιχεία: 

• Είδοςσπόρου 
• Καθαρότης 
• Βλαστικότης 
• Απολύµανση 
• Μολυβδοσφραγίδα τελωνείου 
Γενικά τα φυτά πρέπει µε βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00, 1501-10-06-01-00,1501-10- 
06-02-01, 1501-10-06-02-02, 1501-10-06-03-00, 1501-10-06-04-01, 1501-10-06-04-02, 1501- 
10-06-04-03,  1501-10-06-05-00,  1501-10-06-06-00,  1501-10-06-07-00,  1501-10-06-08-00, 
1501-10-09-01-00 να είναι αρίστης ποιότητας και εµφάνισης, υγιή, απαλλαγµένα 
φυτοπαθολογικών όζων και εντοµολογικών προσβολών. 

• Να είναι αναπτυγµένα σε δοχεία ή σάκους πολυαιθυλενίου γεµάτους µε µίγµα από ίσα µέρη 
κηποχώµατος, άµµου και κοπριάς. 

• Να έχουν πλούσιο και καλά διαµορφωµένο ριζικό σύστηµα, ανάλογα µε το είδος του φυτού, να 
είναι εύρωστα και να φέρουν τρεις (3) τουλάχιστον βραχίονες καλάδιαµορφωµένους. 

• Το κηπευτικό χώµα θα είναι πολύ καλής ποιότητας, θα περιέχει άργιλο 20% -30%, 50% -70% 
άµµο µε PH 6-6,8, θα είναι κόκκινου ή ανοιχτοκόκκινου χρώµατος και θα προέρχεται από βάθος 
µέχρι 0,70m. 

• Η κοπριά θα είναι ανάµικτη από αιγοπρόβατα και βοοειδή, καλά χωνεµένη και αποσυντιθέµενη, 
χωρίς ξένες προσµίξεις, θα λειοτρίβεται, δε θα έχει σβώλους, όχι δυσώδους οσµής και 
χρώµατος καστανού σκούρου προς µαύρο. 

• Το λίπασµα θα προέρχεται από το εµπόριο και θα είναι τύπου 11-15-15 ή11-16-15. 
• Οι µεταξύ των διαφόρων φυτών αποστάσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές. 

• Οι λάκκοι φύτευσης έχουνδιαστάσεις: 
§ 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70m γιαδένδρα 
§ 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50m για θάµνους και αναρριχώµεναφυτά 
§ 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30m για πoώδη πολυετήφυτά 

• Η κοπριά ενσωµατώνεται σε αναλογία γενικά15%. 
• Το λίπασµα ενσωµατώνεται σε ποσότητα 200kg για κάθε δένδρο, θάµνο ή αναρριχώµενο και 

100 kg για κάθε ποώδες πολυετές. 
• Η εργασία φύτευσης κάθε φυτού περιλαµβάνει 

§ Την διάνοιξη τωνλάκκων 
§ Την µεταφορά και ενσωµάτωση κοπριάς και λιπάσµατος. 
§ Την µεταφορά και φύτευση του φυτού. 
§ Τον σχηµατισµό λεκάνης ποτίσµατος, την αποµάκρυνση του αχρήστου υλικού, το πότισµα, 
το ψέκασµα µε εντοµοκτόνο και µυκητοκτόνο και γενικά την συντήρηση τωνφυτών. 

• Η εγκατάσταση χλοοτάπητα (GAZON) περιλαµβάνει: 
§ Προµήθεια και µεταφορά κηποχώµατος αµµοπηλώδους σύστασης, απαλλαγµένου θειικών 
και ανθρακικών αλάτων νατρίου, λίθων, ριζών και σβόλων, καταλλήλου για σπορά λεπτών 
κόκκων ευαίσθητων φυτών. 

§ Προµήθεια και µεταφορά άµµου ποταµού χονδρόκοκκης. 
§ Ανάµιξη κηποχώµατος και άµµου και διάστρωση σε ισοπαχείς στρώσεις, πάχους 25-30cm. Η 
διάστρωση γίνεται στην αρχή µε ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση από εργάτες µε την 
βοήθεια τσουγκρανών για να επιτευχθεί η τελική επιθυµητή στάθµη. 

§ Προµήθεια µεταφορά και διάστρωση οργανικής ύλης (τύρφη + κοπριά + λίπασµα) µε 
τσουγκράνες. 

§ Αναµόχλευση µίγµατος κηποχώµατος, άµµου και οργανικής ύλης δύο φορές σταυρωτά σε 
βάθος 20-25cm για την επίτευξη αρίστου ψιλοτεµαxισµού και οµοιόµορφης ανάµιξης. 

§ Τελική διαµόρφωση της επιφανείας, αποµάκρυνση ριζών, λίθων, διαµέτρου µεγαλύτερης 
από 1cm και λοιπών ακαταλλήλων υλικών και επιπεδοποίηση της επιφανείας, σύµφωνα µε 
τα υψόµετρα της µελέτης. 
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§ Επίπαση ή ράντισµα µε εντοµοκτόνο και µυκητοκτόνο. 
§ Την οµοιόµορφη σπορά της επιφανείας χειρωνακτικά, από ειδικό γεωτεχνίτη 
§ Την επικάλυψη του σπόρου µε ελαφρό χτύπηµα µε τσουγκράνα. 
§ Την κυλίνδρωση της επιφανείας µε ελαφρό κύλινδρο 50-60 cm και βάρους 1-1,5 kg/cm2 και 
την τελική διαµόρφωση της συµπιεσµένης επιφανείας. 

§ Τα ποτίσµατα (καταβρέγµατα) µέχρις ότου ο χλοοτάπητας φυτρώσει και αποκτήσει ύψος 8- 
10 cm, το κούρεµά του και η τυχόν επανασπορά του. 

§ Το βοτάνισµα, οι ψεκασµοί (προληπτικοί και κατασταλτικοί) για ασθένειες του χλοοτάπητα, 
η επιφανειακή λίπανση κάθε µήνα, τα ποτίσµατα και γενικά η συντήρηση του 

 

 Εξοπλισµός αύλειου χώρου 
 

 Βρύσες ποσίµου νερού 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Πάγκοι 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Πέργκολες 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 Εξοπλιστικά στοιχεία Παιδικής Χαράς 

(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03) 
Προβλέπονται πακτωµένα µε µπετόν στις αυλές των Νηπιαγωγείων (κούνιες, τραµπάλες, 
λαβύρινθος, µύλος κ.λπ.) τα οποία πρέπει να τηρούν αυστηρά τις αποστάσεις ασφαλείας απ’ όλες 
τις περιµετρικές κατασκευές (π.χ. υπερυψωµένα κράσπεδα, πάγκοι, άλλο παιχνίδι κ.λπ.). 

 

 Προστατευτικό κιγκλίδωµα εξόδου 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Ιστός σηµαίας 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 

18 ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα εξοπλιστικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι τα παρακάτω: 

 

 Ντουλάπια αιθουσών 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00) 

Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας προβλέπεται ντουλάπι διαστάσεων 0,94 Χ 2,20 Χ 0,42m, σύµφωνα µε 
τη λεπτοµέρεια Λ.15.01 µε κλειστά και ανοικτά τµήµατα εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη 
µελέτη. Στα ανοικτά τµήµατα το σώµα και τα ράφια των ντουλαπιών θα είναι από φορµάικα  
22mm. µε PVC στα σόκορα. Στα κλειστά τµήµατα τα φύλλα θα είναι έτοιµα κουρµπαριστά 
φορµάικα. 
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 Κρεµάστρες (Λ.15.03) 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Επιφάνειες ανάρτησης (Λ.15.02) 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Ντουλάπια βιβλιοθήκης 
(µε βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-09-01-00) 

Στη Βιβλιοθήκη προβλέπονται ντουλάπια βιβλίων ανοικτά (όπως περιγράφονται στην παρ. 21.1.) 
διαστάσεων και τύπου σύµφωνα µε τη λεπτοµέρεια Λ.15.01 και χαµηλά ράφια περιοδικών, ανοικτά 
και κλειστά. 
Ενδεικτικός αριθµός ντουλαπιών 40 για βιβλιοθήκη επιφ. 70m2 εκτός και εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στη µελέτη. 

 
 

 Εξοπλισµός κουζίνας 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 

 Μηχανισµός και άκαφτες κουρτίνες συσκότισης 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 

19 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Βλέπε παράρτηµα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

 
 

20 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
1. Υποχρεωτικά, παραµένουν εµφανείς όλες οι οροφές του κτιρίου και τα εσωτερικά τοιχία του 
Υπογείου εκτός των περιπτώσεων κατασκευής ψευδοροφών όπου η οροφή κατασκευάζεται από 
ανεπίχριστο σκυρόδεµα. 

2. Κατά το σχεδιασµό του Σχολικού κτιρίου να αποφεύγονται οι αντισεισµικοί αρµοί στις 
επιφάνειες των βατών δωµάτων που έχουν χρήση αυλισµού τωνµαθητών. 

3. Στις µονώσεις δωµάτων, δαπέδων και εξωτερικού Φ.Ο. απαγορεύονται υδρόφιλα µονωτικά 
υλικά (π.χ.πετροβάµβακας). 

4. Οι σκάλες, οι ποδιές παραθύρων και φεγγιτών και τα κατωκάσια εξωτερικών θυρών διδασκαλίας 
επιστρώνονται µόνο µε µάρµαρο. 

5. Δεν χρησιµοποιούνται πλαστικά δάπεδα, παρά µόνο τύπου LINOLEUM, εκτός από τα 
εργαστήρια της πληροφορικής και της φυσικής-χηµείας όπου χρησιµοποιείται PVCαντιστατικό. 

6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση χαρτοκυψέλης στις ξύλινες πρεσαριστέςπόρτες. 
7. Απαγορεύονται οι µεταλλικές πόρτες στις Αίθουσες Διδασκαλίας Νηπιαγωγεία. 
8. Οι επιστρώσεις δαπέδων των εξωτερικών χώρων,δηλαδή: 
α) ανοιχτών στεγασµένων χώρων, όπως: Pilotis, ηµιυπαίθριοι χώροι, ανοιχτοί διάδροµοι, 
εξώστες 

β) αυλείου και περιβάλλοντος χώρου 
θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες µε ισχυρά αντιολισθητικά υλικά, σύµφωνα µε την § 11.1 
καιτην§20.2. Απαγορεύεται η χρήση κάθε µορφής κεραµικών πλακιδίων και ραβδωτών 
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πλακών ή µαρµάρων. Ειδικά για τις εξωτερικές κλίµακες και κερκίδες το καταλληλότερο υλικό 
είναι το εµφανές σκυρόδεµα µε φαλτσογωνίες, κατάλληλα βαµµένο µε ακρυλικά 
τσιµεντοχρώµατα. 
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2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.4 Διαχείριση υπόγειων υδάτων 
• Το δάπεδο του Υπογείου τοποθετείται κατ’ ελάχιστον 1m άνωθεν του υδροφόρου ορίζοντα, 
σύµφωνα µε την Εδαφοτεχνική Μελέτη. Η Εδαφοτεχνική Μελέτη πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της 
το πιθανό µέγιστο ύψος του υδροφόρου ορίζοντα κατά το µήνα Μάιο. 

• Σε ειδικές περιπτώσεις που η θεµελίωση ή το υπόγειο πρέπει να κατασκευαστεί µέσα στον 
υδροφόρο ορίζοντα (περιπτώσεις που κατά κανόνα πρέπει να αποφεύγονται), κατασκευάζεται 
στεγανολεκάνη µε δύο (2) µόνιµα αντιδιαµετρικά αντλητικά συγκροτήµατα, που θα 
λειτουργούν σε εφεδρεία. 

 
 

4 ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 Περίπτωση ύπαρξης αρνητικής υδροστατικής πίεσης και αδυναµίας 
πραγµατοποίησης εργασιών εξωτερικά - υγροµόνωση εσωτερικής πλευράς 
τοιχίων µε τσιµεντοειδή προϊόντα 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.4 (Διαχείριση Υπογείων Υδάτων). Η ποιότητα του 
σκυροδέµατος για την κατασκευή των θεµελίων και του υπογείου είναι αυτή που προβλέπεται από 
τη στατική µελέτη, αλλά επιπλέον, µε λόγο νερού προς τσιµέντο Ν/Τ ≤ 0,58 (Μειωµένη 
Υδατοπερατότητα). 
Οι επιφάνειες της εσωτερικής παρειάς του Υπογείου κατασκευάζονται εµφανείς, προκειµένου να 
εξασφαλίζεται ο διαχρονικός έλεγχός τους. Στη συνέχεια οι επιφάνειες καθαρίζουν από ξεχειλίσµατα 
µε βαριοπούλα και τρίβονται µε συρµατόβουρτσα. Αφαιρούνται τα τακάκια και οι φουρκέτες 
οπλισµού µε καλέµι σε βάθος 2 εκ. 
Αφού τελειώσει η παραπάνω προεργασία είναι πολύ σηµαντικό να γίνει υδροβολή της  επιφάνειας 
µε υψηλή πίεση (τουλάχιστον 150 bar), για την αποµάκρυνση σκόνης, λαδιών, υπόλοιπων 
ξυλοτύπων κ.λπ., µέχρι αποκάλυψης υγιούς σκυροδέµατος ανοικτών πόρων. 
Ακολούθως, γίνεται επάλειψη της εξωτερικής επιφάνειας µε 2 στρώσεις διεισδυτικού  
τσιµεντοειδούς επιχρίσµατος, συνολικής κατανάλωσης 1,5-2,0 kg/m2. Σηµειώνεται ότι η δεύτερη 
στρώση του τσιµεντοειδούς εφαρµόζεται πάνω στην πρώτη προτού αυτή στεγνώσει («φρέσκο σε 
φρέσκο»). 
Μετά την επάλειψη µε το διεισδυτικό τσιµεντοειδές, γίνεται επιµεληµένο µερεµέτισµα των 
εσωτερικών επιφανειών µε πολυµερικές κονίες, µη συρρικνούµενες. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 
πλήρωση τυχόν µικροοπών, µικρορωγµών, σηµείων κακής σκυροδέτησης, καθώς και όλων των 
οπών βάθους 2-3 εκ. από την αφαίρεση των τάκων και των φουρκετών σιδηρού οπλισµού. 
Σηµείωση: Σε περίπτωση µεγάλης έκτασης ατελειών του σκυροδέµατος, γίνεται πλήρωσή τους µε 
επισκευαστική µη συρρικνούµενη κονία. 
Σηµαντική σηµείωση: Όσον αφορά στην εφαρµογή των τσιµεντοειδών προϊόντων είναι σηµαντικό 
να τηρηθούν ευλαβικά οι οδηγίες του παραγωγού, γιατί η επιτυχία της εφαρµογής στηρίζεται στην 
προσοχή και ακρίβεια που δίνεται στην προετοιµασία της επιφάνειας, στη σωστή ανάµιξη 
(αναλογίες, χρόνος, εργαλεία), στη χρήση καταλλήλων εργαλείων εφαρµογής, στην κατανάλωση 
ανά στρώση εφαρµογής και στη σωστή ωρίµανση (προστασία από ήλιο, αέρα, βροχή, και διαβροχή 
για 5 ηµέρες). Για τη φραγή της υγρασίας που µπορεί να εισχωρήσει από αρµό διακοπής 
σκυροδέµατος ή από τον αρµό τοιχίου - πλάκας δαπέδου υπογείου προτείνεται υδροδιαστελλόµενο 
ΜΠΕΤΟΝΙΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ διαστάσεων 20 mm x 25 mm, τύπου R101, το οποίο καρφώνεται κατά 
µήκος του αρµού. Εναλλακτικά για το σηµείο ενώσεως δαπέδου και τοιχίου, δηµιουργείται µε τη 
βοήθεια µηχανικού µέσου εσοχή διαστάσεων περίπου 2,5 εκ. x 2,5 εκ., η οποία σφραγίζεται µε 
ταχύπηκτο υδραυλικό τσιµέντο. 
Στις µελέτες ΚΕΝΑΚ προβλέπονται µη θερµοµονωµένα Υπόγεια αλλά θερµοµονωµένα 
κλιµακοστάσια καθόδου. Συνεπώς, στα εξωτερικά τοιχία των κλιµακοστασίων προς το Υπόγειο, θα 
τοποθετηθούν σε επαφή µε το υγροµονωµένο τοιχίο, πλάκες διογκωµένης πολυεστερίνης ή 
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εξηλασµένης πολυεστερόλης, πάχους σύµφωνα µε τη µελέτη θερµοµόνωσης εξωτερικού 
περιβλήµατος των στοιχείων απόσκυρόδεµα. 

 
Σηµείωση: Όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που τίθενται 
στην παράγραφο 4.2.4., οι οποίες να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά ανεξαρτήτων 
εργαστηρίων, και να συνοδεύονται CE, όπου αυτό είναι σχετικό. 

 

 Περίπτωση στεγανολεκάνης, όταν η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα 
βρίσκεται υψηλότερα των θεµελίων του κτιρίου 

Τεχνικό Σχέδιο Αναφοράς: ΛΕ ΚΕΝΑΚ Λ.03.02: Υπόβαση Υπογείων χώρων- Στεγανολεκάνη 
(περίπτωση υψηλού υδροφόρου). 
Θεωρούµε ότι η θεµελίωση στο κτήριο γίνεται µε πλάκα θεµελίωσης από οπλισµένο σκυρόδεµα 
(γενική κοιτόστρωση RADIER). 

 

 Διαµόρφωση  δαπέδου  εργασίας 
• Κατάλληλη συµπύκνωση εδάφους (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2) και διάστρωση 
γεωυφάσµατος από πολυεστερικές ίνες βάρους 200gr/m2. 

• Δηµιουργία αποστραγγιστικής στρώσης µε σκύρα, καλώςκυλινδρωµένη. 
• Διάστρωση τεντωµένων φύλλων πολυαιθυλενίου πλάτους 5m, βάρους 200 gr/m2 (νάιλον 
θερµοκηπίων 20 γραµµών). Τα φύλλα αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 εκ. τουλάχιστον και 
συγκολλώνται σε όλο το µήκος τους µε ειδική αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, πλάτους 5 εκ. 
τουλάχιστον. Εναλλακτικά διάστρωση αποστραγγιστικής µεµβράνης από HDPE, 500gr/m2. 

• Κατασκευή δαπέδου εργασίας µε GROSS-BETON πάχους 10 εκ., οπλισµένου µε οικοδοµικό 
πλέγµα. 

 

 Στεγανοποίηση δαπέδου εργασίας µε δύο ασφαλτικέςµεµβράνες 
• Μετά τον καλό καθαρισµό του δαπέδου εργασίας από σκόνες και σαθρά υλικά, ακολουθεί 
επάλειψη της επιφάνειας αυτού µε ελαστοµερή ασφαλτική κόλλα ψυχρής εφαρµογής, η οποία 
πρέπει να παρουσιάζει ελάχιστη ελαστικότητα 1000%, µε κατανάλωση 0,500kg/m2. 

• Επικόλληση της πρώτης ελαστοµερούς ασφαλτικής στεγανωτικής µεµβράνης, µε πολυεστέρα 
υψηλής σταθερότητας, βάρους 4,0 kg/m2, τύπου ESHADIEN POLYESTER P-P, ή BORNER, ή 
παροµοίου. 

• Η επικόλληση των στεγανωτικών φύλλων της ασφαλτικής στεγανωτικής µεµβράνης 
(ασφαλτόπανο) επιτυγχάνεται πάντοτε µε χρήση φλόγιστρου προπανίου. Οι κατά µήκος 
αλληλοεπικαλύψεις των φύλλων είναι κατά 8-10εκ. και οι κατά πλάτος επικαλύψεις ~15εκ. Οι 
κατά πλάτος επικαλύψεις δεν πρέπει να συµπίπτουν έτσι ώστε να εµφανίζονται τέσσερις γωνίες 
στο ίδιο σηµείο. Για το λόγο αυτό, η κάθε σειρά ξεκινά µε εναλλαγή διαφορετικού µήκους 
ασφαλτοπάνου (π.χ. µισό, ολόκληρο, µισό, κ.λπ.). Η επικόλληση επιτυγχάνεται στα σηµεία 
αυτά µε θερµοκόλληση - σύντηξη του ιδίου υλικού, αφού έχει προηγηθεί η συγκόλληση του 
υπολοίπου σώµατος της µεµβράνης µε το υπόστρωµα. Η θερµοκρασία συγκόλλησης είναι 
τέτοια, ώστε στο άκρο της αλληλοεπικάλυψης της µεµβράνης να εµφανίζεται πάντοτε 
συντηγµένο υλικό. 

• Ακολουθεί διάστρωση και πλήρης επικόλληση της δεύτερης ελαστοµερούς, ασφαλτικής 
στεγανωτικής µεµβράνης, µε πολυεστέρα υψηλών αντοχών, πάχους 4 mm, κατά DIN 52123, 
τύπου ESHADIEN PYE PV 200 S4 ή BORNER ή παροµοίου. 

• Η επικόλληση της δεύτερης µεµβράνης επάνω στα φύλλα της πρώτης γίνεται µε παράλληλη 
µετατόπιση της δεύτερης κατά 50 cm, έτσι ώστε τα φύλλα της δεύτερης στεγανωτικής 
στρώσης κάθε φορά να καλύπτουν τις αλληλοεπικαλύψεις των φύλλων της πρώτης 
στεγανωτικής στρώσης. 

• Ιδιαίτερη προσοχή θα ληφθεί ώστε να παραµείνει περίσσεια στεγανωτικής στρώσης και από τις 
δύο ασφαλτικές στεγανωτικές µεµβράνες, η οποία θα συγκολληθεί µε τις µεµβράνες των 
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τοιχίων. Η περίσσεια αυτή θα πρέπει να προστατευθεί κατάλληλα από πιθανές βλάβες άλλων 
εργασιών έως τη χρονική στιγµή της στεγάνωσης των τοιχίων. 

• Η περίσσεια των στεγανωτικών στρώσεων µπορεί να προστατευθεί ως εξής: 
α. Με Card Boardή 
β. Με διογκωµένη πολυστερίνη καλυµµένη µε φύλλο HDPE, που καρφώνεται προσωρινά 
εκατέρωθεν των πλευρών του ή 

γ. Άλλος τρόπος είναι να διαστρωθεί επάνω από την περίσσεια των στεγανωτικών στρώσεων 
(αναµονές) νάιλον και τσιµεντοκονία, η οποία θα αποµακρυνθεί όταν ξεκινήσουν οι εργασίες 
συγκόλλησης των στεγανωτικών στρώσεων του δαπέδου µε αυτές των τοιχίων. 

 

 Προστασία   στεγάνωσης  &   φραγές  υγρασίας  προ  της  σκυροδέτησης της 
Πλάκας θεµελίωσης 

• Επάνω στη δεύτερη στεγανωτική µεµβράνη διαστρώνεται πολυεστερικό γεωύφασµα από µη 
υφαντές ίνες, βάρους 500 gr/m2. 

• Ακολουθεί κατασκευή δαπέδου προστασίας µε GROSS-BETON, πάχους 10 εκ., οπλισµένου µε 
οικοδοµικό πλέγµα, το οποίο προστατεύει την υποκείµενη στεγάνωση από τις εργασίες 
σκυροδέτησης της πλάκας θεµελίωσης. 

• Τοποθέτηση υδροδιαστελλόµενου ΜΠΕΤΟΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΡΔΟΝΙΟ, διαστάσεων 20mm x 25mm, 
τύπου R 101, επί του δαπέδου προστασίας, 7 εκ. πριν το πέρας του, για φραγή της υγρασίας 
που µπορεί να εισχωρήσει από τον αρµό µεταξύ δαπέδου προστασίας και πλάκας θεµελίωσης. 
Το κορδόνι συγκρατείται µε ειδικό µεταλλικό πλέγµα και καρφώνεται µε µπετόκαρφα επάνω 
στο δάπεδο προστασίας περιµετρικά αυτού. 

• Μετά τις παραπάνω εργασίες µπορεί να γίνει σκυροδέτηση της πλάκας θεµελίωσης. 
 

 Προετοιµασία εξωτερικής επιφάνειας τοιχίων προ της στεγανοποίησης αυτών 
• Οι εξωτερικές επιφάνειες των τοιχίων καθαρίζουν από «ξεχειλίσµατα» και σαθρά σηµεία, καθώς 
και τυχόν υπόλοιπα ξυλοτύπου µε βαριοπούλα, και στη συνέχεια τρίβονται µε 
συρµατόβουρτσα. 

• Αφαιρούνται τα τακάκια και οι φουρκέτες οπλισµού µε καλέµι σε βάθος 2 εκ. Τα σηµεία αυτά 
διευρύνονται στη συνέχεια µε ηλεκτρική σφύρα (κοµπρεσέρ), δηµιουργώντας µικρήκοιλότητα. 

• Αφού τελειώσει η παραπάνω προεργασία η εξωτερική επιφάνεια πλένεται µε άφθονο νερό. 
• Ακολουθεί επιµεληµένο µερεµέτισµα των εξωτερικών επιφανειών µε πολυµερικές µη 
συρρικνούµενες κονίες (π.χ. ταχύπηκτο υδραυλικό τσιµέντο VANDEX PLUG, EMACO, κ.λπ.). Με 
τον τρόπο αυτό γίνεται πλήρωση τυχόν µικροοπών, µικρορωγµών, σηµείων κακής 
σκυροδέτησης, καθώς και όλων των οπών βάθους 2-3 εκ από την αφαίρεση των τάκων και των 
φουρκετών σιδηρού οπλισµού. Σηµείωση: Σε περίπτωση µεγάλης έκτασης ατελειών του 
σκυροδέµατος, γίνεται πλήρωσή τους µε επισκευαστική κονία. 

• Στο σηµείο ενώσεως πλάκας θεµελίωσης και τοιχίου καθώς επίσης και όπου υπάρχει αρµός 
διακοπής σκυροδέµατος, τοποθετείται υδροδιαστελλόµενο µπετονιτικό κορδόνι, διαστάσεων 
20mm x 25mm, τύπου R 101, ως ανωτέρω. Το κορδόνι συγκρατείται µε ειδικό µεταλλικό 
πλέγµα και καρφώνεται µε µπετόκαρφα επάνω στην πλάκα κατά µήκος του αρµού. 

 

 Εξωτερική στεγανοποίηση τοιχίων 
• Γίνεταιεπάλειψητηςεξωτερικήςεπιφάνειαςτωντοιχίωνµεασφαλτικόβερνίκιπροδιαγραφής 

ASTM-D41, µε κατανάλωση περίπου 0,250-0,350 kg/m2. 
• Μετά την πάροδο 24h ακολουθεί επικόλληση µιας ελαστοµερούς αυτοκόλλητης ασφαλτικής 

µεµβράνης, πάχους 1,5 mm, µε επικάλυψη ισχυρού φιλµ πολυαιθυλενίου (HDPE) για µεγάλες 
µηχανικές αντοχές. 

• Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων της µεµβράνης είναι 8-10 εκ. στις κατά µήκος, και 15-20 εκ. 
στις κατά πλάτος ραφές. Ανά 3-4 m ύψος γίνεται και µηχανική στήριξη των φύλλων αυτής, µε 
χρήση ίσιας γαλβανισµένης λαµαρίνας διαστάσεων 30 x 1,25 mm, βίδες και βύσµατα ανά 25εκ. 
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Η λάµα στήριξης επικαλύπτεται από την επόµενη σε ύψος σειρά αυτοκόλλητη µεµβράνη. Στα 
σηµεία αυτά, καθώς και στην τελευταία καθ' ύψος µηχανική στήριξη, γίνεται σφράγιση της 
λάµας µε πλαστοµερή ασφαλτική µαστίχη. 

• Η µεµβράνη απολήγει σε τέτοιο ύψος ώστε να υπερβαίνει κατά 10 εκ. τουλάχιστον το 
αναµενόµενο ύψος της άνω επιφάνειας του πεζοδροµίου. 

• Σηµείωση: Σε περίπτωση εφαρµογής των αυτοκόλλητων ασφαλτικών µεµβρανών σε χαµηλές 
θερµοκρασίες (κάτω των 10°C) γίνεται αναζωογόνηση της αυτοκόλλητης επιφάνειας µε θερµό 
αέρα ή φλόγιστρο. 

• Ακολουθεί δεύτερη στεγανωτική στρώση της αυτοκόλλητης ασφαλτικής ελαστοµερούς 
µεµβράνης, απ' ευθείας επάνω στην πρώτη. Τα φύλλα της δεύτερης στεγανωτικής στρώσης θα 
είναι παράλληλα µετατοπισµένα κατά το ήµισυ ως προς τα φύλλα της πρώτης στρώσης, έτσι 
ώστε οι ραφές της πρώτης µε τη δεύτερη στεγανωτική στρώση να µη συµπίπτουν. Η 
τοποθέτηση της δεύτερης στεγανωτικής µεµβράνης είναι παρόµοια µε αυτήν της πρώτης 
στεγανωτικής στρώσης, χωρίς όµως ενδιάµεσες µηχανικές στηρίξεις µε γαλβανισµένη λάµα. 
Μηχανική στήριξη µε λάµα και σφράγιση γίνεται µόνο στο άνω µέρος της δεύτερης µεµβράνης. 
Η απόληξη της δεύτερης µεµβράνης στο ανώτερο σηµείο υπερκαλύπτει την απόληξη της 
πρώτης στρώσης κατά 10-20εκ. 

 

 Ένωση στεγανωτικών στρώσεων οριζόντιας επιφάνειας (δαπέδου) & τοιχίων 
• Αφού η περίσσεια µεµβρανών του δαπέδου καθαρισθεί πολύ προσεκτικά, η πρώτη 
αυτοκόλλητη µεµβράνη τοιχίου, συγκολλείται µε τη δεύτερη µεµβράνη του δαπέδου. 
Ακολούθως, η δεύτερη αυτοκόλλητη µεµβράνη τοιχίου συγκολλείται µε την πρώτη µεµβράνη 
του δαπέδου. Οι συγκολλήσεις γίνονται µε προσοχή µε τη χρήση θερµού αέρα ή µικρού 
φλόγιστρου. 

• Μετά το πέρας των συγκολλήσεων γίνεται µηχανική στήριξη των στεγανωτικών στρώσεων επί 
του δαπέδου εργασίας µε ίσια γαλβανισµένη λάµα 30 x 1,25mm, βίδες και βύσµατα ανά 25 εκ. 
Η λάµα σφραγίζεται µε πλαστοµερή ασφαλτική µαστίχα. 

• Ακολουθεί προστασία της περίσσειας των µεµβρανών µε πολυµερές τσιµεντοκονίαµα πάχους 5 
εκ. 

 

 Αποστράγγιση 
• Για την προστασία της στεγανωτικής στρώσης, αλλά και την αποστράγγιση των όµβριων 
υδάτων, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση αποστραγγιστικής και συγχρόνως προστατευτικής 
µεµβράνης πολυστυρενίου µε γεωύφασµα στην εξωτερική της πλευρά. Τα αποστραγγιστικά 
φύλλα διαστρώνονται µε αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 5εκ. Για τον λόγο αυτό τα 
γεωυφάσµατα της πάνω όψης δύο διπλανών φύλλων αποκολλώνται προσωρινά από τον 
κωνοειδή πυρήνα. Οι δύο πυρήνες ενώνονται και τα δύο γεωυφάσµατα επανασυγκολλώνται 
έτσι ώστε να δηµιουργείται ενιαία αποστραγγιστική επιφάνεια. Ο τρόπος προσωρινής στήριξης 
της αποστραγγιστικής µεµβράνης επάνω στο τοιχίο, πραγµατοποιείται (σε ύψος τουλάχιστον 50 
εκ. από τη στάθµη του άσκαφτου φυσικού εδάφους) µε πλατυκέφαλα καρφιά και ροδέλες 
σύσφιξης. Στην περίπτωση όπου απαιτείται περαιτέρω - ενδιάµεση συγκράτηση των 
αποστραγγιστικών φύλλων, προτείνεται η χρήση πλαστοµερούς ασφαλτικής µαστίχας. 

• Το κενό του έξω από την περίµετρο του υπογείου ορύγµατος που προέκυψε από τις εκσκαφές 
για την κατασκευή της θεµελίωσης, γεµίζει µε σκύρα οδοστρωσίας έως τη στάθµη εφαρµογής 
των αντίστοιχων σε κάθε θέση κατασκευών του αυλείου χώρου. Η πλήρωση γίνεται σε 
στρώσεις το πολύ 30εκ. αρίστης συµπύκνωσης. Η επάνω επιφάνεια του σκυρόστρωτου θα 
µορφωθεί επίπεδη. Ελάχιστο πλάτος σκυρόστρωτου 50εκ. κάτω και 70εκ. πάνω. 

• Σε ύψος 10 εκ. τουλάχιστον πάνω από τον πυθµένα του ορύγµατος, τοποθετούνται εν ξηρώ 
µέσα στη µάζα των σκύρων, στη σειρά, ειδικοί σωλήνες διάτρητοι στο άνω ήµισυ της 
περιµέτρου (στραγγιστήρες), Φ20-Φ30, τυλιγµένοι µε γεωύφασµα («κάλτσα»). 
Χρησιµοποιούνται εκτάκτως σε περίπτωση βλάβης της στεγανολεκάνης, για τη γρήγορη 
όδευση, µε άντληση των υδάτων σε φρεάτια περισυλλογής. 
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• Η συλλογή των όµβριων σε µόνιµη βάση γίνεται σε τσιµεντένια φρεάτια άντλησης υδάτων 
(ενδεικτικά δύο ή τέσσερα, ανάλογα µε το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα) τα οποία 
τοποθετούνται στο επίπεδο του δαπέδου εργασίας (στις δύο αντιδιαµετρικές γωνίες ή τις 
τέσσερις γωνίες του κτίσµατος αντίστοιχα) και φθάνουν µέχρι το επίπεδο του πεζοδροµίου. Η 
εκκένωση των φρεατίων περισυλλογής προς τον αγωγό όµβριων της περιοχής θα γίνεται µε 
κατάλληλο αντλητικό συγκρότηµα σε εφεδρεία. 

• Σε περιπτώσεις κατασκευής περιµετρικών πεζοδροµίων, η έδραση αυτών θα γίνει µε βλήτρωση 
επάνω στο τοιχίο του υπογείου στο ύψος περίπου του άσκαφτου φυσικού εδάφους. Η 
βλήτρωση θα γίνει όταν έχει ολοκληρωθεί η εξυγίανση του εδάφους µε τον τρόπο που 
περιγράφεται παραπάνω. Επειδή η βλήτρωση θα γίνει επάνω στη στρώση στεγανοποίησης 
πρέπει η περίµετρος των οπών βλήτρωσης να σφραγιστεί µε πλαστοµερή ασφαλτικήµαστίχα. 

• Πριν την κατασκευή του πεζοδροµίου, µετά την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ορύγµατος, 
κόβεται ο πυρήνας της αποστραγγιστικής µεµβράνης στο ύψος του άσκαφτου φυσικού 
εδάφους και γυρνάει το γεωύφασµα προστασίας αυτής από την πίσω πλευρά του υλικού, για να 
µην έχουµε είσοδο φερτών υλικών στην αποστραγγιστική στρώση. 

 

 Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου υπογείου 
• Γίνεται επάλειψη της επιφάνειας της πλάκας θεµελίωσης µε ελαστοµερές ασφαλτικό 
γαλάκτωµα, το οποίο ανακόπτει την τυχούσα ανερχόµενη υγρασία προς τους εσωτερικούς 
τοίχους του υπογείου. Εφαρµόζεται σε τρείς σταυρωτές στρώσεις, µε συνολική κατανάλωση 1 
kg/m2. Καλύπτει την οριζόντια επιφάνεια της πλάκας και εφαρµόζεται και σε ύψος 10 εκ. επάνω 
στην κατακόρυφη εσωτερική επιφάνεια του τοιχίου. 

• Τέλος, κατασκευάζεται βιοµηχανικό δάπεδο από γαρµπιλόδεµα, πάχους 10 εκ. στο οποίο πρέπει 
να κοπούν αρµοί πλάτους 1 εκ. σε κάναβο 4 m x 4 m. Η σφράγισή τους γίνεται µε 
πολυουρεθανική αυτοεπιπεδούµενη µαστίχα. Για την προστασία του βιοµηχανικού δαπέδου 
προτείνεται βαφή αυτού µε κάποιο εποξειδικό χρώµα. 

 

 Θερµοµόνωση οροφής υπογείου 
Προτείνεται τοποθέτηση σύνθετης θερµοµονωτικής πλάκας µε γυψοσανίδα, τύπου KNAUF, 
MARGYPS. Η θερµοµονωτική πλάκα τοποθετείται απευθείας στον ξυλότυπο κατά τη σκυροδέτηση 
της οροφής του υπογείου και χρειάζεται µόνο σπατουλάρισµα στην τελική φάση. 

 

 Θερµοµόνωση κλιµακοστασίων υπογείου 
Στις µελέτες ΚΕΝΑΚ προβλέπονται µη θερµοµονωµένα Υπόγεια αλλά θερµοµονωµένα 
κλιµακοστάσια καθόδου. Συνεπώς, στα εξωτερικά τοιχία των κλιµακοστασίων προς το Υπόγειο, θα 
τοποθετηθούν σε επαφή µε το υγροµονωµένο τοιχίο, πλάκες διογκωµένης πολυεστερίνης ή 
εξηλασµένης πολυεστερόλης, πάχους σύµφωνα µε τη µελέτη θερµοµόνωσης εξωτερικού 
περιβλήµατος των στοιχείων από σκυρόδεµα. 

 
Σηµείωση: Όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που τίθενται 
στην παράγραφο 4.2.4., οι οποίες να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά ανεξαρτήτων 
εργαστηρίων, και να συνοδεύονται CE, όπου αυτό είναι σχετικό. 

 

 Υγροµόνωση – θερµοµόνωση δωµάτων 
 

 Μη βατό (επισκέψιµο) δώµα 
Οι τεχνικές λεπτοµέρειες που αντιστοιχούν στην παρακάτω περιγραφή είναι οι εξής: 
• ΛΕ.ΚΕΝΑΚ.Λ.02.01 Ανεστραµµένη θερµο-υγροµόνωση επισκέψιµου δώµατος - 

Λεπτοµέρεια στηθαίου χωρίς σοβά 
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• ΛΕ.ΚΕΝΑΚ. Λ.02.02 Ανεστραµµένη θερµο-υγροµόνωση επισκέψιµου δώµατος- 
Λεπτοµέρεια κατακόρυφης υδρορροής 

• ΛΕ.ΚΕΝΑΚ. Λ.02.03 Ανεστραµµένη θερµο-υγροµόνωση επισκέψιµου δώµατος- 
Λεπτοµέρεια πλάγιας υδρορροής 

Μη βατά (επισκέψιµα) δώµατα είναι οι κοινές ταράτσες των σχολείων που δεν είναι προσπελάσιµες 
από τους µαθητές, αλλά προσπελάσιµες λίγες φορές το χρόνο από το ειδικευµένο προσωπικό 
(συντηρητή, φύλακα, καθηγητή), για τον καθαρισµό και τη συντήρηση τους. 
Στα δώµατα αυτά εφαρµόζεται η ανεστραµµένη θερµοϋγροµόνωση, δηλαδή το θερµοµονωτικό 
υλικό υπέρκειται της µεµβράνης στεγανότητας (ΜΣ). Η σειρά εργασιών είναι η ακόλουθη και 
προδιαγράφει ενδεικτικά τα κατ’ ελάχιστον υλικά που θα χρησιµοποιηθούν: 
1. Καθαρισµός της επιφανείας πλάκας του δώµατος και εξοµάλυνση της (απόξεση προεξεχόντων 
σκύρων, γέµισµα µε τσιµεντοκονίαµα µικροκοιλοτήτωνκ.λπ.). 

2. Επάλειψη µε δύο στρώσεις ελαστοµερούς γαλακτώµατος. Η πρώτη στρώση αραιωµένη 3/1 
(αστάρωµα). Η δεύτερη στρώση σε αναλογία 10/1 µέρη νερού, µετά παρέλευση 24 ωρών. Η 
τελική ποσότητα 1kg/m2. 

3. Διάστρωση στρώµατος ρύσεων (Σ.Ρ.), ελάχιστου πάχους µεγαλυτέρου ή ίσου µε 5cm από 
κυψελωτό κονιόδεµα (περλιτοµπετόν ή αφροµπετόν) σε δύο (2) στρώσεις. Η πρώτη στρώση 
των 350kg τσιµέντου ανά m3 µίγµατος διαστρώνεται στα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού ύψους 
µε κλίση 2%-1,5% Η δεύτερη στρώση του κυψελωτού κονιοδέµατος ρύσεων των 450 kg/m3, 
διαστρώνεται στο υπόλοιπο 1/3 του συνολικού ύψους του στρώµατος ρύσεων. Το στρώµα 
αυτό εισχωρεί στη λεκάνη των ταρατσοµόλυβων από τις ελεύθερες πλευρές τους, κατά 2-3cm 
(σ’ αυτή τη θέση έχει πάχος τουλάχιστον 5cm). Τα υψόµετρα που αναγράφουν τα σχέδια 
αναφέρονται στο πάχος µόνο του στρώµατος ρύσεων(Σ.Ρ.) 
Η δεύτερη στρώση του περλιτοµπετόν ή αφροµπετόν ρύσεων διαστρώνεται µετά παρέλευση 
τουλάχιστον 48 ωρών από την πρώτη στρώση και αφού διαβραχεί κανονικά η επιφάνεια του, 
αφήνεται να στεγνώσει καλά. 
Για την αποφυγή ρηγµατώσεων της επιφάνειάς του ελαφροσκυροδέµατος είναι καλό µετά την 
εφαρµογή του να διαβρέχεται τακτικά, όπως γίνεται και στα κλασσικά σκυροδέµατα. Ιδανικό 
είναι να γίνει αρµολόγηση της επιφάνειάς του σε κάναβο 3 m x 4 m και σφράγιση των αρµών 
µε πλαστοµερή ασφαλτική µαστίχη. 
Στις υδρορροές το συνολικό πάχος του υλικού των ρύσεων πρέπει να είναι κατά 2-3 cm 
χαµηλότερο από την υπόλοιπη επιφάνεια, προκειµένου να φιλοξενήσει ειδικά τεµάχια 
υδρορροών, τύπου ITALPROFILI ή παρόµοιου (βλ. παρακάτω), που απαιτούνται για τη 
στεγανοποίηση στα ιδιαίτερα απαιτητικά αυτά σηµεία. Ειδικά σε αυτά τα σηµεία, για τις ρύσεις 
αντί του ελαφροσκυροδέµατος πρέπει να γίνει τοπικά τσιµεντοκονία, σε µια περίµετρο 20 εκ. 
από την υδρορροή, προκειµένου να µπορέσουν να «στερεωθούν» επάνω της τα ειδικά τεµάχια. 
Για την άµβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής στρώσης στα στηθαία  
πραγµατοποιείται η κατασκευή περιµετρικού περιθωρίου (λούκι) από πολυµερική κονία, µη 
συρρικνούµενη. Τα λούκια κατασκευάζονται περιµετρικά και κατά µήκος όλων των 
κατακόρυφων στοιχείων του δώµατος. Πλάτος και ύψος λουκιών τουλάχιστον 5cm και ακτίνα 
καµπυλότητας, περίπου 2,5cm.Τα λούκια διακόπτονται ανά δύο σχεδιαστικούς κανάβους 
(7,20m) µήκους µε αρµό, πάχους 2mm που κλίνει µε ειδική ελαστική ρητίνη αρµών 
πολυουρεθανικής βάσης. 

4. Μετά την πλήρη ξήρανση του ελαφροσκυροδέµατος γίνεται επάλειψη της επιφανείας µε 
ελαστοµερή ασφαλτική κόλλα ψυχρής εφαρµογής, µε ελάχιστη ελαστικότητα 1000%, και 
κατανάλωση περίπου 0,40-0,50 kg/m2. Τα στηθαία ασταρώνονται µε ασφαλτικό βερνίκι 
(προδιαγραφής ASTMD-41). 

5. Ακολουθεί διάστρωση και πλήρης επικόλληση της πρώτης ελαστοµερούς ασφαλτικής 
στεγανωτικής µεµβράνης µε πολυεστέρα υψηλής σταθερότητας, βάρους 4 kg/m2. Η µεµβράνη 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που τίθενται στην παράγραφο 4.2.4., οι οποίες να 
αποδεικνύονται από πιστοποιητικά ανεξαρτήτων εργαστηρίων και να συνοδεύεται CE. Η 
διάστρωση των φύλλων της µεµβράνης πραγµατοποιείται πάντοτε από το κατώτερο σηµείο 
των ρύσεων µε την κατά µήκος διάσταση κάθετη προς τις ρύσεις. Η επικόλληση των 
στεγανωτικών φύλλων επιτυγχάνεται πάντοτε µε χρήση φλόγιστρου προπανίου. Οι κατάµήκος 
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αλληλοεπικαλύψεις των φύλλων της ασφαλτικής στεγανωτικής µεµβράνης είναι κατά 8-10εκ. 
και οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψεις ~15εκ. Η επικόλληση επιτυγχάνεται στα σηµεία αυτά 
µε θερµοκόλληση - σύντηξη του ιδίου υλικού, αφού έχει προηγηθεί η συγκόλληση του 
υπολοίπου σώµατος της µεµβράνης µε το υπόστρωµα. Η θερµοκρασία συγκόλλησης είναι 
τέτοια, ώστε στο άκρο της αλληλοεπικάλυψης της µεµβράνης να εµφανίζεται πάντοτε 
συντηγµένο υλικό. 

6. Ακολουθεί διάστρωση και πλήρης επικόλληση της δεύτερης ελαστοµερούς, ασφαλτικής 
στεγανωτικής µεµβράνης, µε πολυεστέρα υψηλών αντοχών, πάχους 4 mm, κατά DIN 52123. Η 
επικόλληση της δεύτερης ασφαλτικής µεµβράνης επάνω στα φύλλα της πρώτης µεµβράνης 
γίνεται µε παράλληλη µετατόπιση της δεύτερης κατά 50 cm, έτσι ώστε τα φύλλα της δεύτερης 
στεγανωτικής στρώσης κάθε φορά να καλύπτουν τις αλληλοεπικαλύψεις των φύλλων της 
πρώτης στεγανωτικής στρώσης. Η µεµβράνη πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που 
τίθενται στην παράγραφο 4.2.4., οι οποίες να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά ανεξαρτήτων 
εργαστηρίων και να συνοδεύεται CE. 
§ Σηµεία προσοχής στα στηθαία και λοιπές κατακόρυφες επιφάνειες απολήξεων: 
Πρώτη µεµβράνη: Ανέρχεται σε ύψος 15 cm τουλάχιστον, πλήρωςεπικολληµένη. 
Δεύτερη µεµβράνη: Ειδική ανεξάρτητη λωρίδα της δεύτερης στεγανωτικής µεµβράνης, µε 
πολυεστέρα υψηλών αντοχών, πάχους 4 mm, κατά DIN 52123, µε επικάλυψη ψηφίδας, 
ανέρχεται σε ύψος 25 cm τουλάχιστον, δηλαδή επικαλύπτει την πρώτη στεγανωτική 
στρώση κατά 10 εκ. τουλάχιστον και στερεώνεται µηχανικά µε γαλβανισµένη  λάµα 
ανοικτού Γ πλάτους 3εκ. (1,25mm πάχους), βίδες και βύσµατα. 
Στη συνέχεια η λάµα σφραγίζεται µε ελαστοµερή µαστίχα πολυουρεθανικής βάσεως, αφού 
προηγουµένως η επιφάνεια της έχει ασταρωθεί (primer) µε κατάλληλο πολυουρεθανικό 
βερνίκι. Εδώ θα πρέπει να δοθεί προσοχή έτσι ώστε η λάµα να µην έχει λερωθεί 
προηγουµένως µε ασφαλτικό υλικό. 
Εάν δεν ακολουθεί σοβάς, τότε πρέπει για µεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο η ψηφίδα να 
επαλείφεται µε ακρυλικό στεγανωτικό ή πολυουρεθανικό στεγανωτικό. 

§ Στα στόµια των υδρορροών, τοποθετούνται ειδικές κεφαλές από ειδικό πολυµερές υλικό, 
τύπου ITALPROFILI ή παρόµοιου, εσωτερικά και σε επαφή µε τις υπάρχουσες σωλήνες 
υδρορροών. Η στερέωση των ειδικών κεφαλών επί των υδρορροών θα γίνει µε τον 
καταλληλότερο τρόπο (µε µηχανική στήριξη, βίδες, βύσµατα, ή µε θερµή άσφαλτο ASTM D- 
312). Η εσωτερική περίµετρος του σωλήνα της υδρορροής, στα σηµεία όπου εφάπτεται µε 
τις ειδικές κεφαλές, χρειάζεται να στεγανοποιηθεί µε πλαστοµερή ασφαλτική µαστίχα. Οι 
ειδικές αυτές κεφαλές είναι κατασκευασµένες εξ' ολοκλήρου από υλικό συµβατό για επαφή 
µε τις ασφαλτικές µεµβράνες. Προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε το πέλµα των υδρορροών να 
κολληθεί ανάµεσα στις δύο στρώσεις ασφαλτικών µεµβρανών. Μετά την πλήρη σύνδεση 
των κεφαλών υδρορροών µε τις ασφαλτικές µεµβράνες, τοποθετούνται σήτες για την 
µελλοντική αποφυγή φραγής τους από φερτά υλικά, φύλλα,κ.λπ. 

7. Διάστρωση νάιλον ή γεωυφάσµατος min 150 gr/m2 επί της στεγανωτικής επιφάνειας προ της 
τοποθέτησης των θερµοµονωτικών πλακιδίων για τη δηµιουργία διαχωριστικής επιφάνειας 
µεταξύ των δύο υλικών. 

8. Διάστρωση της τελικής επιφάνειας από πλάκες θερµοµονωτικού πλακιδίου τύπου DOW, 
Marsipus TL, ή παροµοίου, αδιαπέραστου από την υγρασία, µε πάχος 5 έως 10cm, ανάλογα µε 
την µελέτη και επικάλυψη ειδική βιοµηχανική τσιµεντοκονία βατότητας, αδιαπέραστη από το 
νερό, πάχους 1-2cm πρεσαρισµένη στην θερµοµονωτική πλάκα. Οι πλάκες τελικής επιφάνειας 
έχουν πατούρα περιµετρικά που επιτρέπει στην σύνδεση τους, αφήνοντας παράλληλα αρµούς 
για την ελεύθερη διακίνηση υδρατµών και νερών της βροχής, ενώ δυσκολεύει την ανάρπασή 
τους από τον αέρα. Το βάρος τους είναι από 25 kg/m2 και άνω, και οι διαστάσεις τους 30Χ30 ή 
30Χ60. Οι πλάκες συνοδεύονται από πιστοποιητικό ENISO. 

9. Όταν κατά την επιβλέπουσα αρχή υπάρχει µεγάλο πρόβληµα ανεµοπίεσης και 
ανεµοαναρρόφησης των πλακών, θα κατασκευάζεται περιµετρικό λούκι τσιµεντοκονίας, 
διαστάσεων 15x15 περίπου, µεταξύ των στηθαίων και της πρώτης θερµοµονωτικής πλάκας, 
µόνο εκατέρωθεν των γωνιών του δώµατος και σε απόσταση ενός κανάβου (3,60m). Το λούκι 
τσιµεντοκονίας είναι των 400kg τσιµέντου µε προσθήκη ρυζάκι και επαλείφεται µε ελαστική 
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ακρυλική µεµβράνη, σε ποσότητα 1kg/m2 αφού 24 ώρες πριν έχει εφαρµοστεί αστάρι PRIMER. 
Εναλλακτικά γίνεται µηχανική στήριξη των θερµοµονωτικών πλακιδίων περιµετρικά στο δώµα 
µε λαµαρίνα σχήµατος L. 

 
• Οι υδρορροές µη βατών (επισκέψιµων) δωµάτων καταλήγουν σε κλειστό σύστηµα απορροής 
οµβρίων, που οδηγεί σε δεξαµενή συλλογής οµβρίων. Στην κορυφή κάθε στήλης υδρορροής θα 
υπάρχει διάταξη υπερχείλισης του αντίστοιχου τµήµατος του δώµατος που απορρέει προς την 
υδρορροή. Οι υδρορροές θα είναι εξωτερικές και µεταλλικές. Η µορφή, οι ακριβείς θέσεις τους 
καθώς και η περιγραφή υλικών και της συναρµογής τους θα περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

 
Επίσης απαιτούνται τα παρακάτω: 
• Πιστοποιητικό CE, ISO 9001:200 της Εταιρείας παραγωγής των στεγανωτικών υλικών από 
αναγνωρισµένουςφορείς. 

• Δείγµατα των προς εφαρµογή υλικών µε τα αντίστοιχα τεχνικά τουςφυλλάδια. 
• Πιστοποιητικά από εγκεκριµένα εργαστήρια των υλικών που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις 
αναφερόµενες την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές. 

 
 

 Προδιαγραφές υλικών 
 

 Ελαστοµερή ασφαλτόπανα 
Τα ελαστοµερή ασφαλτόπανα κατασκευάζονται από ειδικό ελαστοµερές ασφαλτικό µίγµα 
τροποποιηµένο µε συµπολυµερές υλικό SBS (STYRENE - BUTADIENE - STYRENE) και 
συµµορφώνονται βάσει των προτύπων EN 13707 και ΕΝ 13969. 
Σε σύστηµα δύο στεγανωτικών µεµβρανών προτείνονται ως πρώτη στρώση ελαστοµερείς 
ασφαλτικές µεµβράνες οι οποίες καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
• Το ειδικό ελαστοµερές ασφαλτικό µίγµα θα πρέπει βάσει σχετικών πιστοποιητικών 
αναγνωρισµένου εργαστηρίου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, να παρουσιάζει τα παρακάτω φυσικά 
χαρακτηριστικά: 
§ Σηµείο Μάλθωσης (EN 1427):125°C 
§ Σηµείο Διείσδυσης (ΕΝ 1426): 35dmm 

• Η ασφαλτική µεµβράνη (ασφαλτικό µίγµα + οπλισµός + επικάλυψη) θα πρέπει να παρουσιάζει 
τα παρακάτω φυσικά και τεχνικάχαρακτηριστικά: 
§ ΒΑΡΟΣ (EN 1849-1): 4 ± 0,2kg/m2 

§ ΠΑΧΟΣ (EN 1849-1): 3,5 ± 0,2mm 
§ Τάση θραύσης κατά µήκος / πλάτος (ΕΝ 12311-1): ≥ 450/ 300 N/50mm 
§ Επιµήκυνση κατά µήκος / πλάτος (ΕΝ 12311-1): 40% /30% 
§ Αντοχή σε σχίσιµο κατά µήκος / πλάτος (ASTM D-4073-94): 150 Ν / 290Ν 
§ Διάτρηση στατική (EN 12730, UEAtc MOAT 27): L3 (15-25kg) 
§ Διάτρηση δυναµική (EN 12691, UEAtc MOAT 27): Ι3 (8mm) 
§ Ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες, film 3mm (EN 1109):-20°C 
§ Αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες (EN 1110):110°C 
§ Διαστασιολογική σταθερότητα (EN 1107-1): -0,2/+0,1L/T% 

 
Σε σύστηµα δύο στεγανωτικών µεµβρανών προτείνονται ως δεύτερη και τελική στρώση 
ελαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες που καλύπτουν την προδιαγραφή DIN 52132. 
• Το ειδικό ελαστοµερές ασφαλτικό µίγµα θα πρέπει βάσει σχετικών πιστοποιητικών 
αναγνωρισµένου εργαστηρίου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, να παρουσιάζει τα παρακάτω φυσικά 
χαρακτηριστικά: 
§ Σηµείο Μάλθωσης (EN 1427):125°C 
§ Σηµείο Διείσδυσης (ΕΝ 1426): 35dmm 

• Η ασφαλτική µεµβράνη (ασφαλτικό µίγµα + οπλισµός + επικάλυψη) θα πρέπει να παρουσιάζει 
τα παρακάτω φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά: 



Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.      ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Τηλ.: 210 5272339-353 • Φαξ: 210-5272342 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας  Τηλ: 2132023609 
 

58 

 

 

58 

§ ΒΑΡΟΣ (EN 1849-1): 5 ± 0,5kg/m2 

§ ΠΑΧΟΣ (EN 1849-1): 4 ± 0,2mm 
§ Τάση θραύσης κατά µήκος / πλάτος/ διαγωνίως (ΕΝ 12311-1): ≥ 800 / 800 /800 N/50mm 
§ Επιµήκυνση κατά µήκος / πλάτος/ διαγωνίως (ΕΝ 12311-1): ≥ 35% / 35% /35% 
§ Αντοχή σε σχίσιµο κατά µήκος / πλάτος (ASTM D-4073-94): 300 Ν / 500Ν 
§ Διάτρηση στατική (EN 12730, UEAtc MOAT 27): L3 (15-25kg) 
§ Διάτρηση δυναµική (EN 12691, UEAtc MOAT 27): Ι3 (8mm) 
§ Ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες, film 3mm (EN 1109):-25°C 
§ Αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες (EN 1110):110°C 
§ Διαστασιολογική σταθερότητα (EN 1107-1): -0,4/+0,3L/T% 

 

 Στεγανωτικές & ταυτόχρονα εξαεριστικές µεµβράνες 
Οι ασφαλτικές µεµβράνες που έχουν ταυτόχρονα στεγανοποιητικό και εξαεριστικό ρόλο, είναι 
κατασκευασµένες από αυτοκόλλητο ελαστοµερές ασφαλτικό µείγµα και έχουν κάτω επικάλυψη 
πλήρως επικολληµένο διάτρητο φύλλο αλουµινίου ή διάτρητο υαλοπίληµα, το οποίο επιτρέπει στο 
αυτοκόλλητο ασφαλτικό µείγµα να κολλήσει σηµειακά στο υπόστρωµα. Η ιδιαίτερη αυτή 
κατασκευή καθιστά τις µεµβράνες κατά πρώτον, εξαεριστικές στρώσεις, γιατί επιτρέπει την 
κυκλοφορία των υδρατµών κάτω από το τµήµα της επιφάνειάς τους που δεν είναι επικολληµένο 
στο υπόστρωµα, και κατά δεύτερον, στεγανωτικές στρώσεις. 
Οι µεµβράνες συµµορφώνονται βάσει των προτύπων EN 13707 και ΕΝ 13969 και τα τεχνικά τους 
χαρακτηριστικά φαίνονται ακολούθως: 

§ ΒΑΡΟΣ (EN 1849-1): 1,9 ± 0,2kg/m2 

§ ΠΑΧΟΣ (EN 1849-1): 2 ± 0,5mm 
§ Τάση θραύσης κατά µήκος / πλάτος (EN 12311-1): 280 / 300 Ν/50mm 
§ Επιµήκυνση κατά µήκος / πλάτος (EN 12311-1): 1,5% /1,5% 
§ Ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες (EN 1109), film 3mm:-15°C 
§ Σηµείο µάλθωσης (EN 1427):125°C 
§ Σηµείο διείσδυσης στους 25°C (EN 1426): 35dmm 
§ Ποσοστό καλυµµένης επιφάνειας από διάτρητη κάτω επικάλυψη:70% 

 

 Αντιριζικές ασφαλτικές µεµβράνες (ασφαλτόπανα) 
Οι αντιριζικές ασφαλτικές µεµβράνες, οι οποίες προτείνονται ως αντιριζική προστασία 
και ως στρώση στεγανοποίησης εµπεριέχουν στη µάζα τους ειδικό αντιριζικό πρόσθετο για 
προστασία από την διάτρηση των ριζικών συστηµάτων, καλύπτουν την προδιαγραφή 
αντιριζικότητας ΕN 13948:2007 και συµµορφώνονται βάσει των προτύπων EN 13707 και ΕΝ 
13969. 
Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά αποτυπώνονται παρακάτω: 

§ Σηµείο Μάλθωσης (EN 1427):150°C 
§ Σηµείο Διείσδυσης (ΕΝ 1426): 22-28dmm 
§ ΒΑΡΟΣ (EN 1849-1): 4,2 ± 0,2kg/m2 

§ ΠΑΧΟΣ (EN 1849-1): 3,6 ± 0,2mm 
§ Τάση θραύσης κατά µήκος / πλάτος (ΕΝ 12311-1): 450/ 350 N/50mm 
§ Επιµήκυνση κατά µήκος / πλάτος (ΕΝ 12311-1): 40% /40% 
§ Αντοχή σε σχίσιµο κατά µήκος / πλάτος (ASTM D-4073-94): 200 Ν / 350Ν 
§ Διάτρηση στατική (EN 12730, UEAtc MOAT 27): L3 (15-25kg) 
§ Διάτρηση δυναµική (EN 12691, UEAtc MOAT 27): Ι3 (8mm) 
§ Ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες, film 3mm (EN 1109):-10°C 
§ Αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες (EN 1110):130°C 
§ Διαστασιολογική σταθερότητα (EN 1107-1): -0,15/+0,1L/T% 
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 Αυτοκόλλητες ελαστοµερείς µεµβράνες για στεγάνωση υπογείων τοιχίων 
§ ΠΑΧΟΣ (EN 1849-1): 1,5mm 
§ Τάση θραύσης κατά µήκος / πλάτος (EN 12311-1): 215 / 220 Ν/50mm 
§ Επιµήκυνση κατά µήκος / πλάτος (EN 12311-1): 324% /238% 
§ Αντοχή σε διάτρηση (ΕΝ 12691): Met.A 500mm / Met.B1000mm 
§ Αντοχή σε στατικό φορτίο (EN 12730): MetA 10 kg / Met. B 15kg 
§ Αντοχή σε σχίσιµο (ΕΝ 12310-1): 125 N / 65N 
§ Αδιαπερατότητα σε νερό (EN 1928): Pass (≥ 60Kpa) 
§ Συντελεστής διάχυσης υδρατµών (ΕΝ 1931): 90.000µ 
§ Απορρόφηση νερού (ASTM D 570):0,09% 
§ Αντοχή σε υδροστατική πίεση (DIN 52123 / DIN16935): 

− 6 bar (24hs)/ 
− Καµία διαρροή σε 3 bar για 1hr 

§ Διαπερατότητα στο Ραδόνιο αέριο (SP Swedish Nat. Testing & Research Institute): 5,7 x 
10-12m2/s 

§ Διαπερατότητα στο Μεθάνιο αέριο (CSI Method): < 5 cc/m2 x 24 h xatm 
§ Συντελεστής µετάδοσης φλόγας (DIN 4102):Β2 
§ Αντίδραση στη φωτιά (EN 11925 - 2, EN 13501-1):E 

 

 Ελαστοµερές γαλάκτωµα (για χρήση ως φράγµα υδρατµών) 
Το ελαστοµερές γαλάκτωµα θα πρέπει βάσει σχετικών πιστοποιητικών αναγνωρισµένου 
εργαστηρίου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής να παρουσιάζει τα παρακάτω φυσικάχαρακτηριστικά: 

§ Ειδικό βάρος (ASTM D-1475): 0,95 ± 0,1g/cm3 

§ Στερεό υπόλειµµα µε εξάτµιση: >50% 
§ Σηµείο µάλθωσης ξηρού υµένα (ASTM D-36): >90°C 
§ Αντοχή σε υψηλή θερµοκρασία (ASTM D-2939): >160°C 
§ Ανηγµένη επιµήκυνση (ASTMD-412) 

− Προ γηράνσεως: > 180% 
− Μετά τη γήρανση: >150% 

§ Χρόνος επιφανειακής ξήρανσης (ASTM D-2377): < 4h 
§ Ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες (DIN 52123): ≤-5°C 
§ Αντοχή σε γήρανση, 24 h (ASTM G-23): Ουδεµίαµεταβολή 
§ Ικανότητα γεφύρωσης ρηγµατώσεων υπό πίεση (0,5 bar, 8h, 3 mm thick) AIB 1.997 An. III 

Col. 5: Ουδεµία διαρροή 
§ Δείκτης PH:8 

 

 Υπερ-ελαστοµερές γαλάκτωµα 
(για χρήση ως ιδιαίτερα ενισχυµένο φράγµα υδρατµών, όπου αυτό απαιτείται). 

Το γαλάκτωµα θα πρέπει βάσει σχετικών πιστοποιητικών αναγνωρισµένου εργαστηρίου της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής να παρουσιάζει τα παρακάτω φυσικά χαρακτηριστικά: 

§ Ειδικό βάρος (ASTM D-1475): 0,95 ± 0,05g/cm3 

§ Στερεό υπόλειµµα µε εξάτµιση:40% 
§ Σηµείο µάλθωσης ξηρού υµένα (ASTM D-36): >85°C 
§ Σηµείο ανάφλεξης ξηρού υµένα (ASTM D-92): ≥200°C 
§ Ανηγµένη επιµήκυνση (ASTM D-412): >1000% 
§ Υδαταπορροφητικότητα (AASHTO T-238): ≤0,05% 
§ Αντοχή σε υδροστατική πίεση (DIN 16726): ≥ 0,15Mpa 
§ Χρόνος επιφανειακής ξήρανσης (ASTM D-2377): < 4h 
§ Δοκιµή ροής σε 100°C (DIN 52123): ≤ 1mm 
§ Ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες (DIN 52123): ≤-15°C 
§ Δοκιµή φυσικής γήρανσης (Εξωτερική παραµονή 1500h): 

− Αρχική επιµήκυνση: ≥1280% 
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− Μεταβολή ελαστικότητας: ≤2,5% 
§ Δοκιµή πρόσκρουσης (ISO 6272): Ουδεµίαρωγµή 

− Ύψος πτώσης 300mm, 0°C 
− Ύψος πτώσης 200mm, 20°C 

§ Ικανότητα γεφύρωσης ρηγµατώσεων υπό πίεση (0,5 bar, 8h, 3mm thick) AIB 1.997 An. III 
Col. 5: Ουδεµίαδιαρροή 
− Ρηγµάτωση 3mm, 0°C 
− Ρηγµάτωση 3mm,20°C 

§ Πρόσφυση σε σκυρόδεµα (ASTMD-429) 
− Ωρίµανση 1 ηµέρα στους 70°C: > 0,15N/mm2 

− Ωρίµανση 7 ηµέρες στους 70°C: > 0,20N/mm2 

− Ωρίµανση 28 ηµέρες στους 70°C: > 0,25N/mm2 

 

 Ελαστοµερής ασφαλτική κόλλα ψυχρής εφαρµογής 
(αστάρωµα οριζοντίων επιφανειών προς στεγάνωση) 

§ Ειδικό βάρος (ASTM D-1475): 0,95 ± 0,05g/cm3 

§ % Διαλυτών µε εξάτµιση:40% 
§ Σηµείο ανάφλεξης Διαλυτών (ASTM D-92): ≤21°C 
§ Σηµείο ανάφλεξης ξηρού υµένα (ASTM D-92): ≥200°C 
§ Σηµείο µάλθωσης ξηρού υµένα (ASTM D-36): >110°C 
§ Ανηγµένη επιµήκυνση (ASTM D-412): >1000% 
§ Υδαταπορροφητικότητα (AASHTO T-238): ≤0,05% 
§ Αντοχή σε υδροστατική πίεση (DIN 16726): ≥ 0,15Mpa 
§ Χρόνος επιφανειακής ξήρανσης (ASTM D-2377): < 4h 
§ Δοκιµή πρόσκρουσης (ISO 6272): Ουδεµίαρωγµή 

− Ύψος πτώσης 300mm, 0°C 
− Ύψος πτώσης 200mm, 20°C 

§ Ικανότητα γεφύρωσης ρηγµατώσεων υπό πίεση (0,5 bar, 8h, 3mm thick) AIB 1.997 An. III 
Col. 5: Ουδεµίαδιαρροή 
− Ρηγµάτωση 3mm, 0°C 
− Ρηγµάτωση 3mm,20°C 

§ Πρόσφυση σε σκυρόδεµα (ASTMD-429) 
− Ωρίµανση 1 ηµέρα στους 70°C: > 0,15N/mm2 

− Ωρίµανση 7 ηµέρες στους 70°C: > 0,20N/mm2 

− Ωρίµανση 28 ηµέρες στους 70°C: > 0,40N/mm2 

 

 Ασφαλτικό βερνίκι (για αστάρωµα στηθαίων) 
Να είναι λεπτόρρευστο και να συµφωνεί µε απαιτήσεις της προδιαγραφής ASTM D-41 

 

 Πολυσουλφιδικό υλικό σφραγίσεως αρµών 
Για κατακόρυφους αρµούς και για αρµούς διαστολής µεγάλου πάχους (όχι µεγαλύτερο από 5 εκ.) 
συνιστάται η χρήση πολυσουλφιδικών σφραγιστικών δύο συστατικών υλικών τα οποία πληρούν 
την προδιαγραφή DIN 18540. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα τεχνικάχαρακτηριστικά: 

§ Τάση επιµήκυνσης 100%: 3kg/cm2 

§ Αποκόλληση ή ρηγµάτωση σε επιµήκυνση 150%:Καµία 
§ Επαναφορά µετά από έκταση 100% διάρκειας 24 ωρών: 90%ελαχ. 
§ Μείωση όγκου: 0,5% µεγ. 
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 Ασφαλτική µαστίχα σφραγίσεως αρµών 
Πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ASTM D-1851-61 χωρίς να 
παρουσιάζει ρηγµάτωση, παραµόρφωση, αποκόλληση, ροή ή συρρίκνωση κάτω από τις συνθήκες 
της δοκιµής. 

 

 Ασφαλτο-πολυουρεθανική µαστίχα σφραγίσεως αρµών 
Πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ASTM D1850-DIN 18540 & ASTM 
C-920. 

 

 Πολυµερές επαλειπτικό υλικό που δηµιουργεί ελαστικό υµένα 
(Επαλείψιµη υγρή πλαστική µάζα που µετά την επάλειψή της δηµιουργεί ελαστικό υµένα). 
Δοκιµασία 5219/911 τουΚΕΔΕ. 

 

 Θερµοµονωτικές πλάκες µε βιοµηχανική επικάλυψηεπισκεψιµότητας 
Οι θερµοµονωτικές πλάκες µε βιοµηχανική επικάλυψη βατότητας είναι σύνθετες πλάκες που 
αποτελούνται από θερµοµονωτική στρώση αδιαπέραστη από το νερό, πάχους συνήθως 50mm. και 
επικάλυψη είτε κονίαµα, είτε τσιµεντόπλακα 
κολληµένη επ’ αυτής. 
Οι σύνθετες αυτές πλάκες χρησιµοποιούνται µόνο για επισκέψιµα δώµατα και όχι για βατά δώµατα. 
Οι προδιαγραφές για τις σύνθετες αυτές πλάκες είναι οι παρακάτω: 

§ Το θερµοµονωτικό υλικό να έχει ελεγχθεί για χρήση σε σύστηµα ανεστραµµένης µόνωσης 
και να έχει εφοδιαστεί µε σχετική έγκριση από διεθνείς κανονισµούς π.χ. SIA 279 Ελβετίας ή 
οποιουδήποτεάλλου. 

§ Να υπάρχουν ειδικές περιµετρικές διαµορφώσεις ώστε οι πλάκες να ταιριάζουν σφιχτά κατά 
την τοποθέτηση (πατούρες αρσενικού - θηλυκού) και να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
µετατόπισής τους από τις καιρικέςσυνθήκες. 

§ Το συνολικό βάρος να είναι πάνω από 25kg/m2. 
§ Όσον αφορά στην επικάλυψη, να πληροί τον Ελληνικό Κανονισµό Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος ΦΕΚ 266 της 9/5/85 και το σχέδιο ΕΛΟΤ703. 

§ Η ενδεχόµενη κόλλα επικόλλησης της επένδυσης στο θερµοµονωτικό υλικό πρέπει να µην 
περιέχει διαλυτικά ή άλλα χηµικά που θα µπορούσαν να βλάψουν το θερµοµονωτικό υλικό, 
ενώ ταυτόχρονα να συγκολλά επαρκώς τα δύοστοιχεία. 

§ Η σύνθετη πλάκα θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή σε ό, τι 
αφορά την υφαρπαγή από τον άνεµο σε συνάρτηση µε το µέγιστο ύψος χρήσης της και τις 
τοπικές συνθήκες ανέµου. Διαπερατότητα από το νερό του µονωτικού υλικού κατά DIN 
53434. 

§ Η τελική επιφάνεια της πλάκας να έχει αντιολισθητικές ραβδώσεις για προστασία του 
προσωπικού εφαρµογής καισυντήρησης. 

 

 Αποστραγγιστικές µεµβράνες 
§ Για κατακόρυφα τοιχία ή για αποστράγγιση σεθεµελιώσεις: 
Υλικό: Σύνθετο υλικό από υψηλής αντοχής πολυστυρένιο επικαλυµµένο µε γεωύφασµα 
πολυπροπυλενίου, Ύψος κώνων: 11 mm, Αντοχή σε συµπίεση: 700 kN/m2, Μέγιστη 
αποστραγγιστική ικανότητα βάσει DIN 4095 για κάθετη αποστράγγιση: 4,70 l/(s*m) 

§ Για φυτεµένα δώµατα 
Υλικό: Σύνθετο υλικό από υψηλής αντοχής πολυστυρένιο επικαλυµµένο µε γεωυφάσµατα 
πολυπροπυλενίου άνω και κάτω, Ύψος κώνων: 11 mm, Αντοχή σε συµπίεση: 700 kN/m2, 
Μέγιστη αποστραγγιστική ικανότητα βάσει DIN 4095 για οριζόντια δώµατα: 0,60 l/(s*m) 
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 Τσιµεντοειδή διεισδυτικά υλικά 
Χρησιµοποιούνται πολύ αποτελεσµατικά σε εσωτερικές στεγανοποιήσεις υπογείων τοιχίων όπου 
υπάρχει αρνητική υδροστατική πίεση. Πρέπει να αντέχουν (πιστοποιηµένα από ανεξάρτητο 
πιστοποιηµένο εργαστήριο) σε αρνητική πίεση 14 bar και να διεισδύουν τουλάχιστον 15 cm εντός 
του σκυροδέµατος. 

 
 

5 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 Υγροµόνωση – θερµοµόνωση δαπέδων 
 

 Δάπεδο επί εδάφους 
Τεχνικού Σχεδίου Αναφοράς. 
• ΛΕ.ΚΕΝΑΚ.Λ.03.01. Υπόβαση Υπογείων χώρων - στεγανοποίηση υπογείου εξωτερικά µε 

µια ασφαλτική µεµβράνη (περίπτωση χαµηλούυδροφόρου). 
• ΛΕ.ΚΕΝΑΚ.Λ.03.02. Υπόβαση Υπογείων χώρων - στεγανολεκάνη (περίπτωση υψηλού 

υδροφόρου). 
• ΛΕ.ΚΕΝΑΚ.Λ.03.03. Υπόβαση Ισογείων χώρων χωρίς Υπόγειο και Υπογείων 

Κλιµακοστασίων. 
 
Οι στάθµες του εδάφους (είτε µε εκσκαφή, είτε µε επίχωση, είτε µε συνδυασµό τους)µέσα στην 
περίµετρο των Υπόγειων θερµοµονωµένων κλιµακοστασίων θα διαµορφωθούν περίπου 50cm 
(ανάλογα µε το πάχος των θερµοµονωτικών πλακών του κλιµακοστασίου και το πάχος της στατικής 
µελέτης πλακός-εδάφους) χαµηλότερα από την αντίστοιχη στάθµη της επάνω επιφάνειας του από 
οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 πατώµατος, ή 43cm στην περίπτωση των µη θερµοµονωµένων 
Υπογείων χώρων, ακάλυπτων εξωστών ή βεραντών ισογείων, πλατύσκαλων ακάλυπτων κλιµάκων 
εισόδων κτιρίων και πατωµάτων COURS ANGLAISES. Η επιφάνεια του εδάφους που θα προκύψει, 
είτε από επίχωση, είτε από εκσκαφή, είτε από συνδυασµό τους, θα κυλινδρωθεί καταλλήλως, 
ούτως ώστε να επιτευχθεί η συµπύκνωσητης. 
Το κενό ύψος θα πληρωθεί από κάτω προς τα πάνω ανάλογα της περίπτωσης µε: 
α) Διαχωριστική στρώση από µη υφαντό πολυεστερικό γεωύφασµα 150 gr/m2. 
β) Στρώση σκύρων σκυροδέµατος, πάχους 20cm καλώςκυλινδρωµένη 
γ) Διαχωριστική στρώση από µη υφαντό πολυεστερικό γεωύφασµα 150 gr/m2. 
δ) Ισοπεδωτική στρώση άµµου λατοµείου, λεπτόκοκκη καλώς κυλινδρωµένη για την εξοµάλυνση 
της επιφάνειας του σκυροστρώστου που θα υπερκαλύπτει κατά 2cm. 

ε) Στρώση νταµωτών πλακών θερµοµονωτικού υλικού ελαχίστου πάχους 5cm έως 10cm. Το είδος 
των µονωτικών πλακών καθορίζεται επακριβώς στην µελέτη θερµοµόνωσης και τοποθετείται 
µόνο σε δάπεδα κλιµακοστασίων. 

ζ) Διάστρωση τεντωµένων φύλλων πλαστικού (πολυαιθυλενίου) πλάτους 5cm βάρους 200 gr/m2 

(νάιλον θερµοκηπίων 20 γραµµών). Τα φύλλα αλληλεπικαλύπτονται κατά 10cm τουλάχιστον  
και συγκολλώνται σε όλο το µήκος τους µε ειδική αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, πλάτους 
5cm τουλάχιστον. Τα περιµετρικά άκρα του πλαστικού σε κάθε φάτνωµα των συνδετήριων 
δοκών εξέχουν 30cm έως 40cm του αντίστοιχου ανοίγµατος του φατνώµατος. Τα εξέχοντα 
άκρα θααναδιπλωθούν. 

η) Στρώση φέρουσας πλάκας δαπέδου από σκυρόδεµα πάχους 20cm, ή όσο προβλέπεται από τη 
στατική µελέτη, µε λόγο νερού προς τσιµέντο Ν/Τ ≤ 0,58 (Μειωµένη υδατοπερατότητα). 

 

 Δάπεδο οροφής υπογείου ή pilotis 
Τοποθετούνται πλάκες θερµοµονωτικού υλικού, πάχους σύµφωνα µε τη µελέτη θερµοµόνωσης, 
5cm έως 10cm κατ’ ελάχιστον, µε τις κατάλληλες εγκοπές αγκύρωσης στον ξυλότυπο του εκάστοτε 
Υπογείου ή Pilotis. 
Συµπληρωµατικά η παράγραφος που αναφέρεται στην οροφή του υπογείου, στο κεφάλαιο 4.1.1 
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6 ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 Εσωτερικοί τοίχοι 
Στο διάκενο των διαχωριστικών τοίχων µεταξύ χώρων διδασκαλίας (παρ. 8.2.) τοποθετείται 
ηχοµονωτικό υλικό κατ’ ελάχιστον 5cm (πλάκες πετροβάµβακα). 
Επίσης, εάν η ακουστική µελέτη το απαιτεί, επενδύονται και οι εσωτερικοί τοίχοι αλλά και οι 
εξωτερικοί µε ειδική ηχοαπορροφητική γυψοσανίδα, ή άλλο άκαυστο ηχοαπορροφητικό υλικό, 
όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο12. 

 
7 ΣΤΟΙΧΕΙΑΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 

 Εξωτερικοί τοίχοι 
 

7.3 Εσωτερική τοιχοποιία µε γυψοσανίδες 
Εκτός από τα προηγούµενα, εσωτερικές τοιχοποιίες µπορούν να κατασκευαστούν από 
γυψοσανίδες. Αυτές κατασκευάζονται µε µεταλλικό σκελετό σε σχήµα Π µε επικάλυψη µε διπλή 
γυψοσανίδα σε κάθε πλευρά. Η κάθε γυψοσανίδα έχει πάχος 12,5mm, βάρος κάθε φύλλου 46,5 
kg/m2 και µπορεί να δεχτεί µεγάλη πίεση απόχτυπήµατα. 
Η γυψοσανίδα αποτελείται από συµπιεσµένο γύψο και ίνες σελουλόζης (χαρτόµαζα) σε ποσοστό 
18,5% έως 19,5%. Οι δύο επιφάνειες της γυψοσανίδας υπόκεινται σε πολλαπλή λείανση και 
αδιαβροχοποίηση µε σιλικόνη και θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ΕΝ520 και DIN 18/80. Θα 
έχει πάχος 12,5mm και βάρος 15kg/m2. Η στερέωση της γυψοσανίδας γίνεται µε βίδες Vidin σε 
αποστάσεις έως 750mm. Πριν το βάψιµο η επιφάνεια της ινογυψοσανίδας ασταρώνεται µε 
ρητινούχο αστάρι αραιωµένο µε νερό. Η εφαρµογή γίνεται µε ρολό. 
Ανάλογα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και τσιµεντοσανίδες, µε τις κατάλληλες τεχνικές 
προδιαγραφές 

 
8 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
Προβλέπονται σύµφωνα µε τη µελέτη στους τοίχους. Οι οροφές των κτιρίων δεν επιχρίονται, αλλά 
κατασκευάζονται µε επιµεληµένους ξυλότυπους. Στην επαφή τους µε το κατακόρυφο επίχρισµα 
κατασκευάζεται σκοτία. 
Σε κάθε περίπτωση επιχρισµάτων στα σηµεία αλλαγής δοµικών στοιχείων µιας επιφάνειας (πχ 
δοκάρι - τούβλο, σενάζ, θερµοµονωτικό υλικό) απαιτείται η τοποθέτηση ενισχυτικού 
υαλοπλέγµατος πλάτους περίπου 40cm και βάρους 155g/m2 (κατά DIN EN 15013934 -1) 

 

 Εσωτερικά 
 

8.1.2 Οικολογικά επιχρίσµατα (γυψοκονιάµατα) 
Τα εσωτερικά οικολογικά επιχρίσµατα κατασκευάζονται από γύψο, µαρµαρόσκονη και περλίτη, 
απόλυτα υγιεινό κατασκευαστικό υλικό και δεν ευνοεί την ανάπτυξη µικροοργανισµών και 
µυκήτων. Το υλικό αυτό θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά EN ISO 9002. Το πάχος του 
οικολογικού επιχρίσµατος µε µηχανική ή µε το χέρι, θα έχει µέσο πάχος 10mm και ελάχιστο πάχος 
8mm. Τα οικολογικά επιχρίσµατα εφαρµόζονται σε όλα τα υπόβαθρα. 
Το υπόβαθρο θα πρέπει να είναι στεγνό και επαρκώς απορροφητικό. Γενικά το υπόβαθρο θα πρέπει 
να παρουσιάζει τις παρακάτω ιδιότητες: 
• Καθαρή επιφάνεια (χωρίς σκόνες, λάδια κ.λπ.) 
• Σταθερότητα (χωρίς σαθρά ή παγωµένα τµήµατα) 
• Οµοιόµορφη απορροφητικότητα 
• Ικανοποιητική πρόσφυση 
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• Περιορισµένη υγρασία 
Ο χρόνος έναρξης των εργασιών των επιχρισµάτων, για το καλοκαίρι είναι 4 εβδοµάδες µετά τη 
σκυροδέτηση και το χειµώνα 8-12 εβδοµάδες. 
Πριν αρχίσουν οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποβολής της υγρασίας του 
σκυροδέµατος. 

 

10 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 

10.3 Δάπεδα τύπου Linoleum 
Προβλέπονται για ορισµένους χώρους και θα κατασκευαστούν µε ρολά Linοleum, κατ’ ελάχιστον 
πάχους 2,5mm, µε ειδική επεξεργασία αντιρρυπαντικής επιφάνειας (βερνίκωµα). 
Σαν υπόστρωµα κατασκευάζεται γαρµπιλοµωσαϊκό καλώς λειασµένο, επίπεδο, πάχους περίπου 5 
cm µε κοινό τσιµέντο. Η επιφάνεια του γαρµπιλοµωσαϊκού σπατουλάρεται µε ειδικούς στόκους 
δαπέδου για την εξοµάλυνσή της και ακολουθεί το κόλληµα του ρολού µε ειδική κατάλληλη κόλλα 
(όχι ασφαλτική), από τοίχο σετοίχο. 
Στους χώρους που επιστρώνονται µε ρολά τύπου Linoleum τοποθετούνται µαρµάρινες 
µπορντούρες (περιθώρια), συνεπίπεδες µε το γαρµπιλοµωσαϊκό, από ρετάλια µαρµάρων, 
οποιουδήποτε µήκους και είδους, πλάτους όµως τουλάχιστον 10 εκ. Επίσης τα σοβατεπιά θα είναι 
ξύλινα. 
Τα ρολά τύπου Linoleum θα είναι οικολογικά αντιστατικά µε διασφάλιση ποιότητας ISO 9001 και 
ISO 14001. Επίσης θα πρέπει να είναι δύσφλεκτα κατά ΕΝ13501-1, ενώ οι κηλίδες από σβήσιµο 
τσιγάρου αποµακρύνονται εύκολα. Πριν την εφαρµογή θα πρέπει να µετρηθεί το υπόλοιπο 
υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωµα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το3,0%. 
Το µέγιστο υπόλοιπο υγρασίας του υποστρώµατος, τα υλικά συγκόλλησης του δαπέδου, τα ειδικά 
αστάρια, η µέθοδος τοποθέτησης, τα ειδικά τεµάχια, όλα θα είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
υποδείξεις του κατασκευαστή του δαπέδου 
Οι αρµοί συγκολλώνται µε τη µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης µε ειδικά εργαλεία. Μετά το πέρας 
της διαδικασίας της αρµοκόλλησης, το περίσσευµα του υλικού του αρµού θα αφαιρεθεί σε δύο 
διαδοχικές φάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρµών καθώς και η µη 
διαφοροποίηση ύψους µεταξύ φύλλων και αρµών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το δάπεδο 
αφού καθαριστεί θα στιλβωθεί µε προστατευτικό γαλάκτωµα. 
Στις συναρµογές των δαπέδων Linoleum µε άλλα δάπεδα µαρµάρου, µωσαϊκού, κεραµικών 
πλακιδίων κ.λπ. θα τοποθετηθεί αρµοκάλυπτρο αλουµινίου, βιδωτό, πλάτους 4 εκ. 

 

10.5 Ειδικά σκληρά δάπεδα - σταµπωτά 
Προβλέπονται για όλους τους χώρους των υπογείων Χώρων Στάθµευσης. 
Κατασκευάζονται από στρώµα γαρµπιλοµπετόν των 300kg τσιµέντου πάχους τουλάχιστον 5cm 
οπλισµένου µε ίνες προπυλενίου, όπου στη νωπή του επιφάνεια γίνεται από ειδικευµένα συνεργεία 
επίπαση ειδικού έγχρωµου αντιολισθητικού σκληρού υλικού, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις 
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του. 
Η ενσωµάτωση του υλικού στο γαρµπιλοµπετόν επιτυγχάνεται µε λειαντικές µηχανές τύπου 
ελικοπτέρου, τελική επιφάνεια δαπέδου λεία και επίπεδη. 
Αρµοί σε κάναβο 3x3m, αυστηρά µε κοπή του σ’ όλο το βάθος της κατασκευής και πλήρωση τους 
µε ελαστοπλαστικά υλικά άριστης ποιότητας µε πιστοποιητικά ENISO. 
Επίσης µπορούν να κατασκευαστούν σταµπωτά δάπεδα αρίστης ποιότητας, τόσο στο Υπόγειο, όσο 
και στους εξωτερικούς χώρους της αυλής µε ENISO του Κατασκευαστή. 

 
 

 Δάπεδα ασφαλείας 
Ειδικές αντιολισθητικές έγχρωµες λωρίδες από συνθετικά υλικά, εφαρµόζονται στους χώρους των 
κλιµακοστασίων του κτιρίου π.χ. 3M Safety Walk. 
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Επίσης στους χώρους υγιεινής µπροστά από τους νιπτήρες π.χ. 3M Nomad εφ’ όσον το προβλέπει  
ηµελέτη. 

 

 Βιοµηχανικό δάπεδο 
(µε Έγχρωµο, Αυτο-επιπεδούµενο Ρητινοκονίαµα χωρίς διαλύτες, Υψηλών Αντοχών - 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2) 

 
• Περιγραφή 
Το υλικό αυτό επίστρωσης, αποτελεί έγχρωµη, τις-επιπεδούµενη εποξειδική επίστρωση που 
χρησιµοποιείται ως στρώση για την προστασία επιφανειών βιοµηχανικών δαπέδων και δαπέδων 
σκυροδέµατος, γενικότερα. Τις για την κάλυψη πορωδών επιφανειών τέτοιων τις δάπεδα 
σκυροδέµατος, τσιµεντοκονιάµατα, στρώσεις ισοστάθµισης µε έτοιµο πολυµερικό σκυρόδεµα, 
δηλαδή κονιάµατα 1- ή 2- συστατικών, καθώς και εποξειδικών ρητινο-κονιαµάτων και/ή στρώσεις 
µε επίπαση χαλαζιακής άµµου. 
Η κύρια βάση του προϊόντος αποτελείται από χαµηλού ιξώδους, αµιγή εποξειδική ρητίνη δύο 
συστατικών (Α+Β), χωρίς διαλύτες. Σε συνδυασµό τις µε διαβαθµισµένης κοκκοµετρίας χαλαζιακή 
άµµο που προστίθεται ως τρίτο συστατικό, ως µέρος [ Γ ], δύναται να παραχθεί τις-επιπεδούµενο 
ρητινοκονίαµα µε δυνατότητα σχετικού πάχους ανάπτυξης και να αποτελέσει ουσιαστικά µια 
έγχρωµη επίστρωση για εσωτερική προστασία κυρίως οριζόντιων επιφανειών. Σύστηµα ιδιαίτερα 
ανθεκτικό σε µηχανικές καταπονήσεις, ιδανικό για κάλυψη και προστασία δαπέδων σκυροδέµατος, 
τσιµεντοειδούς βάσης στρώσεων εξοµάλυνσης δαπέδων, τις και στρώσεων πολυµερικών 
κονιαµάτων κ.λπ., σε εφαρµογές πολύ υψηλών προδιαγραφών και ιδιαίτερων απαιτήσεων. 
Η κατανάλωση τις ρητίνης, δηλαδή του µέρους (Α+Β) κυµαίνεται περίπου στα 0,600-0,700 
kg/m /mm ως τις το ζητούµενο πάχος ανάπτυξης. Η ποσότητα αναλογίας τις άµµου που 
προστίθεται ως (Γ) συστατικό στο µίγµα τις ρητίνης, (Α+Β) κυµαίνεται περίπου µεταξύ 1:1,2 έως 
1:2 κ.β. (µέρος ρητίνης τις µέρος χαλαζιακής άµµου αντίστοιχα), ανάλογα µε τις συνθήκες του 
έργου και την χρονική περίοδο εφαρµογής. Η κατανάλωση εξαρτάται πάντοτε από την υφή τις 
επιφάνειας αναφοράς, τον βαθµό απορροφητικότητας, το πορώδες και την αδρότητα που 
παρουσιάζει το υπόστρωµα, την χρονική περίοδο υλοποίησης και τις επικρατούσες στο έργο 
συνθήκες, καθώς και από τις αυτές καθαυτές τις απαιτήσεις τις εφαρµογής (από πλευράς 
ικανοποιητικού πάχους ισοδύναµης προστασίας που απαιτείται βάσει βαθµού δυσµένειας ως προς 
τις συνθήκες έκθεσης). 

 
• Υπόστρωµα 
Σκυρόδεµα: Έλεγχος επιπεδότητας και αποκλίσεων της υπάρχουσας επιφάνειας µε Laser. Το 
υπόστρωµα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 28 ηµερών από πλευράς παλαιότητας, µε επάρκεια 
από πλευράς αντοχών σε θλίψη τουλάχιστον > 22 Mpa και ελάχιστη εφελκυστική αντοχή 1,5 Mpa 
(σε χώρους µε κυκλοφορία). Η επιφάνεια πρέπει να είναι πυκνόπορη και σταθερή, στεγνή και 
καθαρή χωρίς σκόνη, ρύπους, επιδερµικό σκυρόδεµα µειωµένων αντοχών, εξανθήµατα, 
συγκεντρώσεις ή συσσωµατώµατα αλατώσεων, βρύα και λειχήνες, παλαιές βαφές που έχουν 
κλείσει το πορώδες, ή ελαιώδεις - λιπαρές ουσίες (λάδια, λίπη, γράσα, υπολείµµατα 
αποκαλουπωτικών λαδιών, βαφών και/ή αντιεξατµιστικών µεµβρανώνκ.α.). 
Πριν την εφαρµογή της αυτο-επιπεδούµενης στρώσης, απαιτείται προετοιµασία της επιφάνειας µε 
µηχανικά µέσα (π.χ. φρεζάρισµα µε φρέζα δαπέδου ή σφαιριδιοβολή κλειστού κυκλώµατος), µε 
σκοπό την αύξηση της αδρότητας όπως και την εξασφάλιση ουσιαστικά των καλύτερων δυνατών 
προϋποθέσεων επίτευξης υψηλής τάσης συνάφειας και δύναµης πρόσφυσης µε το υπόστρωµα 
(δηµιουργία ελεύθερης επιφάνειας, ανοικτού πορώδους / opened texture, σε συνδυασµό µε 
ανάγλυφο υφής). 
Επισκευές, αποκαταστάσεις ατελειών, φθορών ή κοιλοτήτων µεγαλύτερου εύρους, δύναται να 
εκτελεστούν αντίστοιχα µε τσιµεντοειδούς βάσης συστήµατα, ταχύπηκτων κονιαµάτων επισκευής. 

 
• Εφαρµογή 
Ως αυτο-επιπεδούµενο σύστηµα προστασίας σε επιφάνειες σκυροδέµατος: 
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Προηγείται αστάρωµα του υποστρώµατος, µε στρώση primer εποξειδικής ρητίνης ενδεικτικού 
τύπου Sinmast S2 (µε κατανάλωση 0,250-0,300 kg/m2) ή άλλου ισοδύναµου και εντός 12-24 ωρών 
θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί η τελική επίστρωση της αυτο-επιπεδούµενης στρώσης. Η στρώση 
ασταρώµατος εφαρµόζεται µε κοντότριχο ρολό, ή µε πιστόλι ψεκασµού για προϊόντα αναλόγου 
ιξώδους. Το µίγµα 3 συστατικών (Α+Β+Γ συστ.), εφαρµόζεται απλώνοντάς το µε οδοντωτή 
σπάτουλα και/ή οδηγό σπάτουλας µε οδόντωση µε δυνατότητα ρύθµισης καθ’ ύψος (πεταλούδα), 
στο ζητούµενο πάχος ανάπτυξης 1-2 mm ή 3-4mm. 

 
• Φυσικές ιδιότητες - τεχνικάχαρακτηριστικά 

 
Αποχρώσεις: Διατίθενται όλες σχεδόν οι αποχρώσεις RAL 

Αναλογία ανάµιξης (Α+Β): Α/Β = 70/30 κ.β. 

Αναλογία ανάµιξης (Α+Β+Γ): 1:1,2 ως 1:2 κ.β. (ρητίνη Α+Β προς χαλαζιακή άµµο Γ) 

Περιεχόµενο σε στερεά: 98,4% κ.ο. & κ.β. (ξηρό απόσταγµα) (ISO 3251) 

Πυκνότητα (Α+Β): -1,20 kg/lt  (ISO 2811) 

Θεωρητική κατανάλωση: (µέση τιµή) ~0,600-0,700 kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης (Α+Β) 

-0,780-1,300 kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης (Γ) 

Χρόνοι αναµονής στρώσεων 
(ενδεικτικά στους +23°C): 

Πριν την εφαρµογή ρητίνης δύο συστατικών (αστάρωµα) 

ελάχιστος µέγιστος 

12 ώρες 24 ώρες 

Στεγνό στην αφή: 2-3Υζ ώρες (στους + 23°C) 

Ωρίµανση: 4 ώρες (πρώιµη σκλήρυνση) / 24 ώρες (σκλήρυνση) 

Χρόνος εργασιµότητας: ~55 ± 10 λεπτά (στους /+20°C) 

Σκληρότητα Shore D: 83 ± 2 (7 ηµέρες /στους + 23°C) (DIN 53 505) 

Θλιπτική Αντοχή: > 63 N/mm2  (ASTM D-645) 

Καµπτική Αντοχή: > 36 N/mm2  (DIN 1164) 

Πρόσφυση (ξηρό σκυρόδεµα): > 1,5 N/mm2 (αστοχία σκυροδέµατος) 

Συντελ. Θερµικής διαστολής: ~46 χ 10’em/m/u C 

Αντιστατική συµπεριφορά: > 5 χ 10s Ω 

Πλήρης Έκθεση (στους +30°C): > 7 ηµέρες (έκθεση σε κανονική καταπόνηση) 

Θερµοκρασία λειτουργίας: ελάχιστη -25°C 

Θερµοκρασία υποστρώµατος: ελάχιστη µέγιστη 

+8°C +30°C 

Θερµοκρασία περιβάλλοντος: ελάχιστη µέγιστη 

+8°C +30°C 

Συµπεριφορά στη φωτιά: Μη αναφλέξιµο 
 

• Έλεγχοι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1504-2 
§ Το προϊόν πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Πίνακας (1) του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 
και ιδιαίτερα ως προς τις µηχανικές απαιτήσεις (physical Resistance 5.1 [C] που ορίζει ο 
Πίνακας (5) του εν λόγωπροτύπου. 

§ Από πλευράς επιδόσεων το προϊόν πρέπει να πληροί τις Διεθνείς απαιτήσεις σε περίπτωση 
που χρησιµοποιηθεί ως συνθετική επίστρωση προστασίας δοµικών υποστρωµάτων /DIN 
54.251-1a & DIN 68.861-1 b /International Test Methods Standardization Committee 
guideline Nr.82.741.EG. 
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§ Το προϊόν πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις LEED™ (Leadership in Energy and Environmental 
Design) / Έλεγχος κατά ISO11890-1. 

 
Έλεγχοι και όρια Κανονισµών σύµφωνα µε Πίνακες (1) έως (5) του Προτύπου 

Ιδιότητες Συστήµατος 
(σε συνδυασµό µε την 
προτεινόµενη στρώση 
ασταρώµατος) 

Μέθοδος Ελέγχου 
(Απαίτηση Προτύπου) 

Αποτέλεσµα 

Αντοχή σε απότριψη 
(Abrasion resistance): 

ΕΝ ISO 5470-1 (Απώλεια βάρους 
< 3000 mg/ 1000 κύκλους 
περιστροφής / φορτίο 1000 g) 

Πληρείται: 
< 3000 mg (όριο προτύπου) 

Τριχοειδής απορρόφηση και 
διαπερατότητα σε νερό 

(Capillary absorption and 
permeability to water): 

ΕΝ 1062-3 (w < 0,1 kg/ m2h0,5) Πληρείται: 
< 0,1 kg/ m2h0,5 (όριο προτύπου) 

Αντοχή σε κρούση (Impact 
resistance), µετρηµένη σε 
επικαλυµµένες επιφάνειες 

σκυροδέµατος: 
MC (0,40) κατά ΕΝ 1766: 

ΕΝ ISO 6272-1 Χωρίς ρωγµές ή 
αποκολλήσεις µετά τη φόρτιση 
(Class I S 4 Nm) (Class II > 10 

Nm) Class III >20 Nm) 

Πληρείται: 
> 20 Nm - Class III (όριο 

προτύπου) 

Έλεγχος Εφελκυστικής 
Τάσης (Pull-off test), 

Υπόστρωµα αναφοράς: MC 
(0,40) κατά ΕΝ 1766: 

EN 1542 M.O. (N/mm2) για 
Δύσκαµπτα Συστήµατα 

Χωρίς κυκλοφορία: S 1,0 (0,7) 
Με κυκλοφορία: S 2,0 (1,7) 

Πληρείται: 
> 1,0 (N/mm2), χωρίς 

κυκλοφορία 
> 2,0 (N/mm2), µε κυκλοφορία 

 
 

12 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

12.2 Πόρτες 
Κάσες θυρών από ειδικές στραντζαριστές διατοµές από λαµαρίνα DKP, πάχους κατ’ ελάχιστο 
1,5mm. Πριν τοποθετηθούν αποσκωριώνονται και χρωµατίζονται µε µίνιο. Στερεώνονται µε τζινέτια 
και τσιµεντοκονίαµα άµµου χονδρόκοκκου ή γαρµπιλοµπετόν που γεµίζει το κενό της κάσας και 
τοίχου. Πρώτα τοποθετούνται οι κάσες και µετά γίνεται το χτίσιµο των τοίχων. 
Οι µεντεσέδες των θυρών που ανοίγουν προς τα έξω και αναδιπλώνονται στον παράπλευρο τοίχο, 
προεξέχουν ελαφρά (σαν µάσκουλα) για να επιτρέπουν την αναδίπλωση του θυρόφυλλου. 
Σταθεροποίηση των θυρόφυλλων στο δάπεδο µε ειδικά στoπ δαπέδου. Μεντεσέδες καταλλήλου 
µεγέθους ανάλογα µε το βάρος του θυρόφυλλου, τύπου SIMONS WERK. 
Για κάθε θυρόφυλλο 3 µεντεσέδες τύπου SIMONS WERK. Ειδικά για τα φύλλα εξωθυρών (Ε) 2 
µεντεσέδες βαρέως τύπου SIMONS WERK. 
Με επιλογή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, γίνονται δεκτοί και µεντεσέδες, κοινοί 
βιοµηχανοποιηµένοι (γύφτικοι) 22mm ή 24 mm, ανάλογα µε το βάρος της πόρτας, που όµως θα 
συνοδεύονται πάντοτε µε ενισχύσεις απόλάµες. 
Τα ανοίγµατα των θυρών σε κούφωµα χτίστη είναι τα κάτωθι: 
• Θύρες διοίκησης και γραφείων 1,00m. 
• Θύρες αιθουσών διδασκαλίας 1,10m. 
• Θύρες χώρων υγιεινής (πλην W.C.) 1,00m. 
• Θύρες W.C.0,8m. 
• Θύρες βοηθητικών χώρων1,00m. 
• Θύρες λεβητοστασίων µονόφυλλες 1,10m, δίφυλλες1,60m. 
• Εξώθυρες κτιρίων δίφυλλες 2,00m µονόφυλλες1,10m. 
• Θύρες ανελκυστήρα και W.C. αναπήρων1,10m. 
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Ειδικό τεµάχιο νεροχύτου από ανοδιωµένο αλουµίνιο τοποθετείται στο πρέκι των κασών όλων των 
εξωθυρών. Γενικά διατοµές αλουµινίου βαρέως τύπου, εκτός των περιπτώσεων φεγγιτών επί 
τοίχου, µέχρι ύψους (90 cm) όπου είναι δυνατόν να τοποθετηθούν. Τα βουρτσάκια 
αεροστεγανότητας στο κάτω τρέσσο του κινητού φύλλου(ων) πρέπει να είναι στερεωµένα στο 
φύλλο και όχι στην κάσα. Προβλέπονται οριζόντιες σχισµές κατά µήκος του κατωκασιού για την 
απορροή των νερών της βροχής, χωρίς να διακόπτεται η τροχιά κύλισης του φύλλου. Ράουλα 
κύλισης µε ρουλεµάν και δυνατότητα ρύθµισής τους, χωρίς την αφαίρεση του φύλλου. 
Τοποθέτηση εξαρτήµατος που να µην επιτρέπει το ανασήκωµα µε τα χέρια των υαλοστασίων από 
την έξω ή την εσωτερική πλευρά. Δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης βουρτσακιών και λάστιχων 
αεροστεγανότητας κ.λπ. Συστήµατα ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά στιςκακώσεις. 

 

 Θύρες - φεγγίτες – υαλοστάσια πυροπροστασίας 
Οι θύρες, οι φεγγίτες και τα υαλοστάσια πυρασφάλειας που θα τοποθετηθούν, θα είναι σύµφωνα 
µε τη Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας και θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά 
ελέγχου, για τη χορήγησή τους στην Πυροσβεστική. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

 

 Θύρες πυροπροστασίας 
• Πόρτα πυρασφάλειας ανοιγόµενη µονόφυλλη ή δίφυλλη πυραντοχής 30 ή 60 λεπτών της ώρας 
κατά BS 476, πάχους 45 ή 55mm αντίστοιχα. Το θυρόφυλλο θα είναι τύπου SANDWICH µε 
εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα DKP και εσωτερική πλήρωση από άκαυστο θερµοµονωτικό 
υλικό µε βάση ορυκτές ίνες, πυκνότητας τουλάχιστον 100kg/m3. Δεν θα χρησιµοποιηθούν υλικά 
µε βάση τον αµίαντο. 

• Η κάσα θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα DKP, πάχους 1,5mm τουλάχιστον,  
εφοδιασµένη µε διάταξη καπνοστεγανότητας από θερµοδιογκούµενες ταινίες, κατάλληλα 
προστατευµένες µε µεταλλικάελάσµατα. 

• Προβλέπονται τρεις µεντεσέδες βαρέως τύπου µε αξονικό ρουλεµάν, κλειδαριά εξ ολοκλήρου 
χαλύβδινη, χειρολαβή αντιπανικού και µηχανισµός επαναφοράς. Επίσης, προβλέπεται να 
τοποθετηθούν και οι ηλεκτροµαγνήτες των θυρών οι οποίοι θα ακινητοποιούν τα θυρόφυλλα σε 
ανοικτήθέση. 

• Οι θύρες πυρασφάλειας θα βάφονται µε βαφή αντισκωριακής προστασίας, βάσης ψευδαργύρου 
σε διπλή στρώση, (FINE RUST PRIMER), και από επάνω µε βαφή χρώµατος φωτιάς. Ειδικά για 
την δίφυλλη πόρτα πυρασφάλειας, προβλέπεται επίσης µηχανισµός προτεραιότητας κλεισίµατος 
φύλλων και σύρτης δαπέδου χαλύβδινος, ώστε να µπορεί να ακινητοποιείται σε κλειστήθέση. 

• Οι θύρες πυρασφάλειας που θα τοποθετηθούν θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά 
ελέγχου. 

 

12.9 Είδη κιγκαλερίας 
• Τοποθέτηση στις θύρες αιθουσών διδασκαλίας, κλειδαριών ασφαλείας, µε ρυθµιζόµενο 
βαρελάκι. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας υπόκεινται σε σύστηµα MasterKey. 

• Ξεχωριστές κλειδαριές ασφαλείας µε γλώσσα που δουλεύει µε το κλειδί τοποθετούνται στις 
θύρες για τους χώρους των γραφείων, τα εργαστήρια φυσικοχηµείας, τις Βιβλιοθήκες, τις 
Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων και τις Αίθουσες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Στην τελευταία 
περίπτωση (αίθουσες Η/Υ) προβλέπεται και δεύτερη κλειδαριά ασφαλείας. 

• Χειρολαβές (µέσα - έξω), σχήµατος Π, τοποθετούνται οριζόντιες, επάνω στα τεµάχια λαµαρίνας 
ή αλουµινίου, στη θέση της κλειδαριάς. Όλες οι χειρολαβές θα είναι αρίστης ποιότητας µε τη 
µέγιστη αντοχή και βέλτιστη άνεση στη χρήση. 
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14 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 Κιγκλιδώµατα 
 

 Κιγκλιδώµατα κτιρίου 
Κατασκευάζονται από βιοµηχανοποιηµένες διατοµές µορφοσιδήρου, σύµφωνα µε τα σχέδια της 
µελέτης. Τα κιγκλιδώµατα είναι εν θερµώ γαλβανισµένα. Βασικά κριτήρια κατασκευής είναι το ύψος 
1,20m κατ’ ελάχιστον από το τελειωµένο δάπεδο και τα διάκενα των κιγκλίδων σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες διατάξεις του κτιριοδοµικού κανονισµού (Ενδεικτικά Λ.Τ διάτρητης γαλβανισµένης 
λαµαρίνας). 

 

 Κιγκλιδώµατα περίφραξης 
Σύµφωνα µε την παρακάτω παράγραφο 20.1. 

 

 Κουπαστές 
• Κουπαστές στηθαίων, κλιµακοστασίων και εξωστών. Θα τοποθετηθούν πάνω από το συµπαγές 
στηθαίο έτσι ώστε το συνολικό ύψος από το δάπεδο ή την ακµή της βαθµίδας να είναι1,20m. 

• Κατασκευάζονται από µαύρο σιδηροσωλήνα, διαστάσεων Φ1+1/2” έως Φ2”. Στις θέσεις των 
καµπυλών θα χρησιµοποιηθούν ειδικές έτοιµες καµπύλεςοξυγόνου. 

• Η σύνδεση των τεµαχίων γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση συνεχούς ραφής και ακολουθεί 
επιµεληµένο τρόχισµα, ώστε οι συνδέσεις να µη διακρίνονται. 

 
 

15 ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΗΛΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΙ 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

 Σκίαστρα παραθύρων (ΛΕ.ΚΕΝΑΚ Λ.04.01 έως ΛΕ.ΚΕΝΑΚ Λ.04.07) 
Τοποθετούνται υποχρεωτικά στα πλαίσια του βιοκλιµατικού σχεδιασµού των σχολείων, εφόσον 
η σκίαση των παραθύρων δεν αντιµετωπίζεται
 διαφορετικά (π.χ. µε προβόλους µπετόν, ηµιυπαίθριους χώρους 
κ.λπ.), µετά από ΣτατικήΜελέτη. 

• Στα παράθυρα µε βόρειο προσανατολισµό δεν προβλέπονταισκίαστρα. 
• Τα σκίαστρα κατασκευάζονται από περσίδες αλουµινίου και µπορεί να είναι οριζόντια υπό 

µορφή προβόλου ή κατακόρυφα σε απόσταση από το σώµα τουκτιρίου. 
• Οι περσίδες των σκιάστρων τοποθετούνται οριζόντια όταν ο προσανατολισµός είναι νότιος και 
κατακόρυφα στον ανατολικό και δυτικόπροσανατολισµό. 

• Οι περσίδες των σκιάστρων που τοποθετούνται σε απόσταση από το σώµα του κτιρίου 
περιστρέφονται γύρω από τον άξονα τους µε µηχανική διάταξη που περιστρέφει όλες τις 
περσίδες ενός σκίαστρουταυτόχρονα. 
Η ρύθµιση της θέσης των περσίδων γίνεται ηλεκτροκίνητα από το χώρο ο οποίος σκιάζεται από 
το σκίαστρο. 

• Οι περσίδες των σκίαστρων που τοποθετούνται οριζόντια σε πρόβολο είναι στατικές (δεν 
περιστρέφονται). 

• Οι περσίδες είναι ελλειπτικές, ενδεικτικού τύπου OPTIMA BRISE SOLEIL - LINEA G ή τύπου 
M5600 Solar Shading ALUMIL. Αποτελούνται από φύλλα πλάτους 20-30cm και κατασκευάζονται 
από έλασµα αλουµινίου πάχους 10/10, προβαµµένο µε PVF ή ανοδιωµένο εσωτερικά µε δοµικές 
νευρώσεις. Οι τάπες είναι από πρεσαριστό αλουµίνιο ή ενισχυµένονάιλον. 
Τα πλαίσια είναι κατασκευασµένα από φυσικό ανοδιωµένο προφίλ αλουµινίου, από περισσότερα 
µέρη, ανάλογα µε τις διαστάσεις του φύλλου και τις απαιτήσεις εµφάνισης. Η εξωτερική 
συνδετική ράβδος είναι από φυσικό ανοδιωµένο προφίλ, στηριζόµενη σε ορειχάλκινες ροδέλες 



Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.      ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Τηλ.: 210 5272339-353 • Φαξ: 210-5272342 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας  Τηλ: 2132023609 
 

70 

 

 

70 

και ανοξείδωτα παξιµάδια. Το σύστηµα χειρισµού είναι γραµµική ηλεκτροκίνηση ή χειροκίνητος 
µειωτήρας Teleflex. 

 
• Πτερύγια 
Κατασκευάζονται µε αναδίπλωση και πίεση της ενιαίου φύλλου αλουµινίου που σχηµατίζει ένα 
εσωτερικό στοιχείο ενίσχυσης της ακαµψίας και έχουν άκρα κλεισµένα από κεφαλές νάιλον ή 
αλουµινίου. Ένα άκρο του πτερυγίου είναι εφοδιασµένο µε ένα εξέχον γλωσσίδιο που 
αγκιστρώνεται την εξωτερική ράβδο χειρισµού, η οποία στηρίζεται στα πτερύγια µε βίδες 
ανοξείδωτο χάλυβα µε ροδέλες και διακοσµητικές κεφαλές από χαλκό της λίπανσης. Τα πτερύγια 
παρέχονται σε διάφορα πλάτη από φύλλα προβερνικωµένου αλουµινίου σε χρώµα της σειράς RAL), 
ή µπορεί να κατασκευαστούν από τεταµένα ή διάτρητα φύλλα. 
Το τυποποιηµένο πάχος της λαµαρίνας µπορεί να είναι 8/10 και 10/10 µε µήκος έως 5m, ανάλογα 
µε το πλάτος των πτερυγίων και τα απαιτούµενα φορτία. 

 
• Οδηγοί πλαισίου 
Κατασκευάζονται από προφίλ από εξηλασµένο ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ειδικές διατοµές και σε 
διάφορες διαστάσεις, σύµφωνα µε τις ανάγκες. Αυτά τα προφίλ παρέχονται µε οδηγούς για την 
τοποθέτηση των στροφέων περιστροφής από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα διαθέσιµα προφίλ έχουν 
µακρόστενη διατοµή 50x50x100 και 50x65 και 60x100 µε στρογγυλή διατοµή. Η ράβδος χειρισµού 
είναι κατασκευασµένη από εξηλασµένο, ανοδιωµένο αλουµίνιο και τα εξαρτήµατα που την 
συνδέουν µε τα πτερύγια είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και ορείχαλκο. Οι οδηγοί στερεώνονται σε 
ειδικά κατασκευασµένο σκελετό από µπετόν ή µεταλλικό. 

 
• Χειροκίνητο σύστηµα χειρισµού 
Η περιστροφή των πτερυγίων πάνω στο γεωµετρικό αυτός άξονα µε γωνία 120° περίπου, 
πραγµατοποιείται µε ένα χειροκίνητο σύστηµα που µπορεί να είναι τύπου Teleflex ή απλώς µια 
λαβή εκτός του παραθύρου. Το πρώτο σύστηµα αποτελείται από µια εύκαµπτη επένδυση, ένα 
σύρµα από χάλυβα µε σπείρωµα ώθησης και µειωτήρα τοποθετηµένο σε µικρό κιβώτιο από 
αλουµίνιο στο εσωτερικό του χώρου. Το δεύτερο σύστηµα χρησιµοποιεί τη συνδυασµένη δράση 
µιας λαβής, µε τον βραχίονα αυτός και την υποδοχή αυτός στοιχείου σταθεροποίησης σε ειδικές 
οπές σε ένα τµήµα µε προκαθορισµένες θέσεις. Αυτός ο χειρισµός επιτρέπει την κίνηση περσίδων 
µήκους έως τα 6m. 

 
• Ηλεκτρικό σύστηµα χειρισµού 
Η περιστροφή των πτερυγίων πάνω στο γεωµετρικό αυτός άξονα µε γωνία 120° περίπου, 
πραγµατοποιείται µέσω αυτός ηλεκτρικού συστήµατος µε γραµµική κίνηση, τροφοδοτούµενο µε 
µονοφασικό ηλεκτρικό ρεύµα 220V που λαµβάνει εντολή από ένα διακόπτη ON-OFF µε τερµατικές 
διατάξεις αυτός ακρινές θέσεις. Αυτός ο χειρισµός έχει κατάλληλη ισχύ και µπορεί να κινήσει 
περσίδες µήκους άνω των 100m. Η µονάδα του µειωτήρα είναι τοποθετηµένη στο κάτω κιβώτιο 
εξωτερικά από τον χώρο. 

 
• Πιστοποιήσεις 
Ο σχεδιασµός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατοµών πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001 και να έχουν ENISO. 

 

 Στέγαστρο τύπου EN210 
Για την κατασκευή µονόρριχτου αυτοφερόµενου στεγάστρου τύπου ΕΝ210 διαµορφώνεται 
περιµετρικό πλαίσιο µε την απαιτούµενη κλίση παράλληλα στη ρύση και στις απαιτούµενες 
αποστάσεις (ανά 1m) τοποθετούνται δοκοί ορθογωνικής διατοµής, οι οποίες διαµορφώνουν τα 
φατνώµατα της οροφής ενώ συγχρόνως αποτελούν τη βάση στήριξης του υλικού κάλυψης. Η 
απορροή των οµβρίων είναι ελεύθερη ενώ η στήριξη του στεγάστρου ολοκληρώνεται µε τον 
απαιτούµενο αριθµό αντηρίδων ανάρτησης. 
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Όλα τα φέροντα στοιχεία της παραπάνω κατασκευής είναι δοκοί ορθογωνικής διατοµής από 
γαλβανισµένο χάλυβα, βαφής χρωµάτων υψηλών προδιαγραφών, χρώµατος µονόχρωµου επιλογής 
της Υπηρεσίας. Τα δε αρµοκάλυπτρα και οι λάµες συγκράτησης του υλικού κάλυψης είναι προφίλ 
αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής του ίδιου χρώµατος. 

 Στέγαστρο τύπου Μ2004 
Για την κατασκευή του µονόρριχτου αυτοφερόµενου στεγάστρου τύπου Μ2004 διαµορφώνεται 
περιµετρικό µεταλλικό πλαίσιο το οποίο αποτελείται από δοκούς κυκλικής διατοµής και ζεύγη  
λαµών αλουµινίου, εκ των προτέρων διαµορφωµένες στο λέιζερ, τα οποία αποτελούν τη βάση 
στήριξης του υλικού κάλυψης. Η απορροή των οµβρίων είναι ελεύθερη ενώ η στήριξη του 
στεγάστρου ολοκληρώνεται µε τον απαιτούµενο αριθµό αντηρίδωνανάρτησης. 
Όλα τα φέροντα στοιχεία της παραπάνω κατασκευής είναι λάµες και προφίλ αλουµινίου 
ηλεκτροστατικής βαφής χρώµατος µονόχρωµου, επιλογής της Υπηρεσίας 

 

17 ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 Περιφράξεις 
 

 Περιφράξεις όψεων οικόπεδου προς οδούς 
• Αποτελούνται από βάση µπετόν ελάχιστου ύψους 25cm και κιγκλίδωµα µέγιστου ύψους 1.75m, 
έτσι ώστε το συνολικό ύψος της περίφραξης να είναι τουλάχιστον 2m από το εξωτερικό 
πεζοδρόµιο. 

• Σε περίπτωση κεκλιµένου εδάφους, η βάση (και η αντίστοιχη θεµελίωσή της) κατασκευάζεται 
µε αναβαθµούς ανά ακέραια πολλαπλάσια του αξονικού µήκους µεταξύ δύο συνεχόµενων 
ορθοστατών του κιγκλιδώµατος. Ύψος αναβαθµού σταθερό 25cm. Ανώτατο ύψος τοίχου βάσης 
(σε θέση αναβαθµού) 1,20m. 

• Το πλάτος πεδίλου βάσης θα είναι κατ’ ελάχιστον 60cm και το ύψος πεδίλου30cm. 
Οι στάθµες θεµελίωσης καθορίζονται επί τόπου από τον επιβλέποντα µηχανικό µε απαραίτητη 
έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

• Οι ορθοστάτες του κιγκλιδώµατος τοποθετούνται ανά 1,50m σε οπές της βάσης, διαµέτρου 
10cm και βάθους 25cm. Στη θέση αναβαθµού ο ορθοστάτης πακτώνεται στο χαµηλό τµήµα της 
βάσης, σε απόσταση 5cm. περίπου από την παρειά του αναβαθµού Λ.11.01, Λ.11.02,Λ.11.03. 

• Οι ορθοστάτες είναι συνήθως διπλά ταυ των 80mm και το επάνω άκρο τους κόβεται λοξά σε 
γωνία 30 µοιρών που καλύπτεται µε τεµάχιο λαµαρίνας 100/50/4mm που ηλεκτροσυγκολλείται 
στο άκρο του ορθοστάτη. 

• Το κιγκλίδωµα αποτελείται από κατακόρυφες βέργες Φ 16 καλιµπρέ, που τοποθετούνται σε 
αξονικές αποστάσεις 9cm και διέρχονται από ισοδιάµετρες οπές δύο οριζοντίων λαµών 50/8. Οι 
λάµες αυτές ηλεκτροσυγκολλώνται στους εκατέρωθεν ορθοστάτες. Τα προς τα άνω χείλη της 
επάνω λάµας και τα προς τα κάτω της κάτω λάµας, φρεζάρονται για να δεχτούν την 
ηλεκτροσυγκόλληση και ακολουθεί τρόχισµα, ούτως ώστε η αντίστοιχη επιφάνεια κάθε λάµας 
να είναι τελείως επίπεδη. 

• Αντηρίδες τοποθετούνται (όπου και όσες χρειασθούν) κατά την απόλυτη κρίση του 
επιβλέποντα µηχανικού, του αναδόχου µη δικαιουµένου οποιασδήποτε πρόσθετης 
αποζηµίωσης, πέραν της συµβατικής ανά Μ2 επιφανείαςκιγκλιδώµατος. 
Εναλλακτικά εφαρµόζονται οι τύποι περιφράξεων που περιγράφονται στις λεπτοµέρειες 
κιγκλιδωµάτων Λ.11.10, Λ.11.11, Λ.11.12, Λ.11.13, Λ.11.14 (Περιλαµβάνουν και κιγκλιδώµατα 
γαλβανισµένης βιοµηχανικής προέλευσης) 

 

 Περίφραξηοµόρων 
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στη λεπτοµέρεια Λ.11.09 του τεύχους λεπτοµερειών 
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 Υλικάεπίστρωσης 
 

 Ασφαλτοτάπητας 
Επικάλυψη δαπέδου αυλείου χώρου µε ασφαλτοτάπητα όπου προβλέπεται από τη µελέτη. Ο 
ασφαλτοτάπητας έχει ενιαίο συµπιεσµένο τελικό πάχος 5cm και κατασκευάζεται από ασφαλτικό 
µίγµα της ΠΤΠ Α-265 του Υπουργείου Δηµοσίων Έργων. 
Το υλικό 3Α διαστρώνεται σε συµπιεσµένο τελικό πάχος 15cm (δύο στρώσεις/7,5cm). Συµπύκνωση 
3Α, καθώς και του υποκείµενου εδάφους, µέχρι ποσοστού 95% της µεγίστης πυκνότητας που 
λαµβάνεται µε την µέθοδο του αναθεωρηµένου PROCTOR. 
Πριν από την διάστρωση του ασφαλτοτάπητα θα γίνει προεπάλειψη της επιφάνειας του 3Α µε 
πετρελαϊκό. 
Ο ασφαλτοτάπητας µπορεί να είναι χρωµατιστός και σταµπωτός. 

 

 Ελαστικές πλάκες σε περιοχές παιχνιδιών 
Οι ελαστικές πλάκες τύπου safety mat, 40mm, διαστάσεων 500x500x40mm. αποτελούνται από 
ανακυκλωµένα ελαστικά (90%) και πολυουρεθάνη (10%) και έχουν βάρος 19,60kg/m2. 
Πρέπει να έχουν ανεκτό ύψος πτώσης 1,30m, σύµφωνα µε το ΕΝ1177, πυκνότητα 820kg/m3, 
αντίσταση κατά της φωτιάς class B (DIN 4102), θερµική αγωγιµότητα περίπου 0,08W/mK, αντοχή 
σε εφελκυσµό, αντίσταση κατά χηµικών, αντίσταση κατά σπασίµατος σε παγετό, αντίσταση κατά 
ρωγµών σε παγετό (-40°C χωρίς σπασίµατα). 
Οι πλάκες αυτές τοποθετούνται επάνω σε επιφάνεια σκυροδέµατος λειασµένη µε κλίση 2% min, 
που µελετάται να έχει πλήρη απορροή οµβρίων σε κατάλληλους αποδέκτες. Τοποθετούνται σε 
διάταξη: κάθε δεύτερη σειρά ξεκινά σε µισή πλάκα. Οι πλάκες συνδέονται µε πλαστικούς 
συνδέσµους σε εσοχές έτοιµες πάνω στις πλάκες. Εισάγονται ολόκληροι οι σύνδεσµοι στις τρύπες 
υποδοχής. Ενώνονται καλά οι απέναντι αρµοί της πρώτης και της τελευταίας σειράς. 
Για την κοπή των πλακών θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ισχυρό δισκοπρίονο. 
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17.2.3 Πατηµένο χώµα - σταθεροποιηµένο κεραµικό δάπεδο 
 

17.2.3.1 Πατηµένο χώµα 
Ειδική κατασκευή προβλέπεται για το σταθεροποιηµένο έδαφος: 
Σύνθεση 30% άµµου 2 - 0,005mm, 40% ιλύος 0,005 - 0,003 mm, 30% αργίλλου < 0,003 mm σε 
υπόβαση άµµου και θραυστού διαβαθµισµένου υλικού επί διαπερατού εδάφους. Βρέχεται και 
κυλινδρίζεται σε τρείς επαναλήψεις. 

 

17.2.3.2 Σταθεροποιηµένο  κεραµικό δάπεδο 
Το σταθεροποιηµένο κεραµικό δάπεδο προέρχεται από την ανάµειξη διαφόρων συγκολλητικών 
ουσιών, και το αποτέλεσµα του έχει την όψη του χωµάτινου δαπέδου. Στο µίγµα υπάρχει θηραϊκή 
γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άµµος, κεραµάλευρο και κεραµική ψηφίδα. Συνολικά το αλεσµένο 
κεραµίδι σε διάφορες κοκκοµετρίες είναι σε ένα ποσοστό περίπου 100% των αδρανών του 
µίγµατος. Η ανάµιξη των υλικών αυτών, καθώς και η σωστή τους αναλογία στο µίγµα, πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε το υλικό να µην λασπώνει, να έχει χωµάτινη όψη, να είναι γερό, να µην µένουν 
επάνω σηµάδια µε την χρήση του, και παράλληλα να µην χρειάζεται καµία συντήρηση. Στο µίγµα 
δεν πρέπει να υπάρχουν ασβεστολιθικά αδρανή σε µορφή χαλικιού ή γαρµπιλιού και δεν πρέπει να 
προστεθεί τσιµέντο. 

 
• Υπόστρωµα και τελική στρώση: Το υπόστρωµα λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
στραγγιστικό (εφόσον το κεραµικό δάπεδο δεν κρατάει στην επιφάνεια του νερό) και να οδηγεί 
τα βρόχινα νερά εκεί όπου έχει δοθεί ρήση. Στις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί για 
υπόστρωµα το καλά πατηµένο έδαφος - χώµα. Ωστόσο, για να µην υπάρχουν αυλακώσεις, και 
µε σκοπό να εξοµαλυνθεί το έδαφος, είναι απαραίτητη µια στρώση των 15 cm 3Α.Σε 
περιπτώσεις που χρειαζόµαστε ιδιαίτερες αντοχές και όπου περνάνε αυτοκίνητα η εξοµάλυνση 
του εδάφους χρειάζεται τις εξής εξυγιαντικές στρώσεις: υπόβαση 15εκ. χονδρόκοκκα αδρανή 
οδοποιίας, βάση 15 εκ. σκύρα σκυροδέµατος και 15 εκ. συµπυκνωµένο 3Α, ακριβώς κάτω από 
το κεραµικό δάπεδο. Η τελική στρώση είναι µε το κεραµικό δάπεδο και έχει αρχικό πάχος 10 εκ. 
ή περισσότερο, το οποίο όταν διαβρεχτεί και συµπυκνωθεί, καταλήγει στα 8 εκ. κατ’ελάχιστο. 

• Τοποθέτηση: Πριν την τοποθέτηση εφαρµόζονται ξύλινα πλαίσια, κράσπεδα ή 
χρησιµοποιούνται τα υπάρχοντα φυσικά και µη εµπόδια, ώστε να εγκιβωτιστεί η επιφάνεια. 
Εφόσον τοποθετηθεί το στεγνό µίγµα οµοιόµορφα στην επιφάνεια του εδάφους, τότε 
διαβρέχεται µε πάρα πολύ νερό, ώστε να πάει το νερό σε όλη τη µάζα του. Η διαβροχή του 
µίγµατος δεν πρέπει να γίνεται υπό πίεση για µην χαλάσει η επιφάνεια του δαπέδου, αλλά 
ουσιαστικά να λειτουργεί σαν διαβροχή. Σε περίπτωση βροχής εφόσον το κεραµικό δάπεδο δεν 
έχει ακόµη τοποθετηθεί, τότε πρέπει να σκεπαστεί ώστε να µην δέσει το µίγµα. Εφόσον το 
κεραµικό δάπεδο είναι τοποθετηµένο, η βροχή το βοηθάει να δέσει και να σταθεροποιηθεί 
καλύτερα. Η πάκτωση γίνεται µε κρουστικό οδοστρωτήρα (650 κιλών). Η πρώτη διέλευση του 
οδοστρωτήρα γίνεται µε δόνηση, και στη συνέχεια γίνεται άλλη µία χωρίς δόνηση. 
Σαν τελικό αποτέλεσµα παρουσιάζεται µια επιφάνεια οµαλή και κλειστή, µε όψη κεραµική - 
χωµάτινη. Την επόµενη µέρα ξαναγίνετε διαβροχή. Λόγω της ελαστικότητας του αλεσµένου 
κεραµιδιού, δεν υπάρχει λόγος να γίνουν αρµοί διαστολής. 
Το κεραµικό δάπεδο έχει αντοχές για καθηµερινή χρήση και από αυτοκίνητα, αρκεί να υπάρχει 
προγενέστερη αναφορά αυτής της χρήσης, ώστε να γίνει το κατάλληλο µίγµα. 
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης του κεραµικού δαπέδου σε κλίση. 

• Απαιτούµενος χρόνος πριν τη χρήση: Η χρήση του δαπέδου από πεζούς µπορεί να γίνει µετά 
από 5 ηµέρες, ενώ σε περίπτωση που πρέπει να διέλθουν ΙΧ αυτοκίνητα, αυτό καλό είναι να 
γίνει µετά από 20 ηµέρες. 
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 Εξοπλισµός αύλειουχώρου 
 

 Βρύσες ποσίµουνερού 
Προβλέπονται σε κατάλληλο σηµείο του αύλειου χώρου, σε µία κατασκευή που θα περιλαµβάνει 
και βρύση για Α.Μ.Ε.Α. 

 

 Πάγκοι 
Προβλέπονται πάγκοι καθιστικοί από µπετόν, χωρίς πλάτη, µε επικάλυψη ξύλινη ή όχι, πακτωµένοι 
σε διάφορες θέσεις. 

 

 Πέργκολες 
Πέργκολες ξύλινες ή µεταλλικές, συνήθως σε κτιστά υποστυλώµατα, προβλέπονται προαιρετικά σε 
διάφορες θέσεις. 
Οι ξύλινες πέργκολες κατασκευάζονται από αντικολλητή ξυλεία σύµφωνα µε τα σχέδια και τις 
λεπτοµέρειες της µελέτης. Οι στύλοι πακτώνονται επί του δαπέδου µετά από πλήρης κατεργασία 
(ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο, βερνίκωµα κ.λπ.) 

 

 Προστατευτικό κιγκλίδωµαεξόδου 
Προστατευτικό κιγκλίδωµα εξόδου αυλείου χώρου, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις λεπτοµέρειες της 
µελέτης, που αποτελείται από σιδηροσωλήνα Φ2 ½” και κατακόρυφων σωλήνων ίδιας διαµέτρου 
για τη στήριξη του πλαισίου. Στο πλαίσιο τοποθετείται δοµικό πλέγµα µε βροχίδες διαστάσεων 
50x50 mm και διάµετρο σύρµατος Φ50mm. 

 

 Ιστόςσηµαίας 
Ιστοί σηµαίας συνολικού ύψους 5,50m που κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
και αποτελούνται από δύο σωλήνες τύπου MANESMAN. Ο πρώτος σωλήνας έχει µήκος 3,00µ. και 
διατοµή Φ95/102 και ο δεύτερος µήκος 2,50µ. έχει διατοµή Φ68/76. Ο ιστός εγκιβωτίζεται µέσα σε 
σταθερό εγκιβωτισµό από σκυρόδεµα των 300kg τσιµέντου µε σταθερά στοιχεία ιστού: υποδοχή 
και λυόµενο κυλινδρικό στοιχείο στερέωσης (µανσόν). Η σταθερή υποδοχή και το µανσόν είναι από 
σιδηροσωλήνες τύπου MANESMAN. Ο ιστός παραδίδεται µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και 
χρωµατισµένες πλήρως. 

 

18 ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα εξοπλιστικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι τα παρακάτω: 

18.2 Κρεµάστρες (Λ.15.03 & Λ.15.07) 
Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας προβλέπεται κρεµάστρα που αποτελείται από 25-30 διχαλωτά 
άγκιστρα, βιδωµένα σε λωρίδα πλ. 10cm από ξυλεία Α’ διαλογής, εµποτισµένη και λουστραρισµένη. 
Τα άγκιστρα θα είναι από συµπαγή ορείχαλκο χρωµιωµένο ή inox. 
• Ενδεικτικό µήκος κρεµάστρας 3,60m σε τάξη 30µαθητών. 
• Κρεµάστρες αναλόγου µήκους προβλέπονται σε όλους γενικά τους χώρους, εκτός από τους 
βοηθητικούς. 

• Επίσης στα αποδυτήρια τηςΑ.Π.Χ. 
Στα Νηπιαγωγεία τοποθετούνται στις αίθουσες διδασκαλίας κρεµάστρες Νηπιαγωγείου Λ.15.07 . 

18.3 Επιφάνειες ανάρτησης (Λ.15.02) 
Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας προβλέπονται δύο πανώ ανάρτησης από ινόπλακα (cellotex) 
επιφάνειας τουλάχιστον 2,50m2 το καθένα. 
Η επιφάνεια ανάρτησης βάφεται µε πλαστικό χρώµα ή µε άχρωµο βερνίκι νερού και από τις 2 
πλευρές πριν αναρτηθεί. Τοποθετείται σε πλαίσιο ξυλείας Α’ διαλογής. 
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Επιφάνειες ανάρτησης προβλέπονται επίσης στους χώρους εισόδου-διαλειµµάτων. 
 

 Εξοπλισµός κουζίνας 
Κουζίνα προβλέπεται στα ολοήµερα Δηµοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία. 
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 21.9. 
Επιπλέον ο ανάδοχος βαρύνεται µε τον ηλεκτρικό εξοπλισµό του χώρου (ψυγείο, κουζίνα ηλεκτρική 
ή φυσικού αερίου, πλυντήριο πιάτων, φούρνους µικροκυµάτων και άλλες µικρότερες ηλεκτρικές 
συσκευές). 

 

 Μηχανισµός και άκαφτες κουρτίνες συσκότισης 
Προβλέπονται στις Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων όλων των βαθµίδων και τύπων Εκπαιδευτηρίων, 
και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από την συµβατική µελέτη. Η τοποθέτησή τους προβλέπεται σε 
κουρτινόξυλα τύπου ράγας αλουµινίου µε µεταλλικά άγκιστρα και όχι πλαστικά. Στην άκρη της 
κάθε ράγας προβλέπεται η τοποθέτηση ειδικού τεµαχίου (stop), που θα έχει τη δυνατότητα να 
αφαιρείται και να επανατοποθετείται. 

 

19 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο εργοτάξιο, από την αρχή του έργου και σε ευκρινές 
σηµείο, πινακίδα συνολικών διαστάσεων 2,90 Χ 4,45m. αποτελούµενη από µεταλλικό σκελετό και 6 
λουρίδες (επί µέρους πινακίδες) από λαµαρίνα στραντζαρισµένη στα άκρα για λόγους ακαµψίας, 
στην οποία θα αναγράφεται: 
α.  Το εποπτεύον Υπουργείο και ο φορέας κατασκευής του έργου. Η πρώτη επί µέρους πινακίδα  
θα έχει διαστάσεις 2,90 Χ 0,70m. 

β. Ο τίτλος του έργου. Η δεύτερη επί µέρους πινακίδα, καθώς και όλες οι υπόλοιπες, θα έχουν 
διαστάσεις 2,90 Χ 0,40m. 

γ. Ο προϋπολογισµός µελέτης τουέργου 
δ. Τα στοιχεία της Μελέτης 
ε. Τα στοιχεία τηςκατασκευής 
στ. Τον ανάδοχο του Έργου. 

 
Μετά το πέρας των εργασιών και προ της διοικητικής παραδόσεως του έργου, θα τοποθετηθεί 
πάνω από την κεντρική είσοδο του διδακτηρίου η πινακίδα του τίτλου του, διαστάσεων 2,30 Χ 1,00 
µ, στην οποία θααναγράφεται: 
α. Το εποπτεύον Υπουργείο - ο φορέας κατασκευής του έργου 
β. Το όνοµα του διδακτηρίου 

 
Στην περίπτωση κλειστών Γυµναστηρίων, µετά το πέρας των εργασιών και προ της διοικητικής 
παραδόσεως του έργου, θα τοποθετείται σε κεντρική θέση, φωτιζόµενη πινακίδα διαστάσεων 1,50 
Χ 3,50 m στην οποία θααναγράφεται: 
α. Το εποπτεύον Υπουργείο - 
β. Ο φορέας κατασκευής του έργου 
γ. ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

 
Οι βασικές προδιαγραφές των πινακίδων είναι: 
• Μεταλλικό πλαίσιο από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα 2mm, ενισχυµένο κατάλληλα 
ώστε η όλη κατασκευή να είναιάκαµπτη. 

• Όψη από γαλβανισµένη λαµαρίνα 1,5 mm επί της οποίας θα απεικονίζεται το θέµα, σύµφωνα 
µε τηνµακέτα. 

• Βαφή: Υπόστρωµα από ειδικό αστάρι για γαλβανισµένες επιφάνειες, εποξειδικό δύο 
συστατικών, τελικό χρώµα ακρυλικό αυτοκινήτων µονής στρώσεως (µε καταλύτη). 
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• Τα γράµµατα και τα σχήµατα θα είναιεπιζωγραφισµένα. 
 
Επίσης, µετά το πέρας των εργασιών, θα τοποθετηθεί πλησίον της κεντρικής εισόδου και σε ύψος 
1,60µ περίπου, η πινακίδα των εγκαινίων του διδακτηρίου, διαστάσεων 0,50 Χ 0,30µ, στην οποία 
θααναγράφονται: 
α. Το εποπτεύον Υπουργείο. 
β. Ο φορέας κατασκευής του Έργου. 
γ. Το όνοµα του διδακτηρίου. 
δ. Η επιγραφή της παραδόσεως προς χρήση µε την σχετική ηµεροµηνία. 
ε. Η επιγραφή των εγκαινίων µε το ονοµατεπώνυµο του Υπουργού Παιδείας. 
στ. Ο λογότυπος του φορέα κατασκευής του έργου. 
Η πινακίδα θα είναι µπρούτζινη, πάχους 2 mm και τα γράµµατα και τα σχήµατα θα είναι εγχάρακτα 
και επιχρωµατισµένα, σύµφωνα µε το χρωµατολόγιο και την διάταξη της µακέτας. 

 
Επίσης σε κάθε σχολείο θα τοποθετούνται στον αύλειο χώρο 2 ιστοί σηµαίας όπως περιγράφεται 
στην παράγραφο 20.6.7. µία Ελληνική και µία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το ανάλογο ύφασµα. 
Επιπλέον, επάνω στο διδακτήριο (ΔΩΜΑ) & σε κατάλληλη θέση, θα τοποθετείται µία σηµαία 
Ελληνική, σε ιστό ύψους 4.00m ο οποίος πακτώνεται άριστα στο περιµετρικό στηθαίο ή στο δώµα 
του κτιρίου. 

 
Σε περίπτωση συγχρηµατοδοτήσεως του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ), θα 
τοποθετείται δίπλα από την πινακίδα των εγκαινίων του διδακτηρίου και η ειδική πινακίδα της 
συγχρηµατοδοτήσεως, διαστάσεων 0,40 Χ 0,30m στην οποία θααναγράφονται: 
α. Το εποπτεύον Υπουργείο 
β. Ο τίτλος της διαχειριστικής Αρχής 
γ. Ο τίτλος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ» 
δ. Το ταµείο της συγχρηµατοδότησης (ΕΣΠΑ) 
ε. Δίπλα από τις δύο πρώτες αναγραφές, η σηµαία της Ελλάδας και δίπλα από τις δύο τελευταίες, 
η σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τηµακέτα. 

 
Η πινακίδα θα είναι από plexiglass, πάχους 3mm, χρώµατος γαλάζιου, µε λευκά γράµµατα και 
σηµαίες. Τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ανεξίτηλα, ενώ τα γράµµατα και οι σηµαίες 
θα είναι εγχάρακτες και επιχρωµατισµένες. 
 

20 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
 

1. Υποχρεωτικά, παραµένουν εµφανείς όλες οι οροφές του κτιρίου και τα εσωτερικά τοιχία του 
Υπογείου εκτός των περιπτώσεων κατασκευής ψευδοροφών όπου η οροφή κατασκευάζεται από 
ανεπίχριστοσκυρόδεµα. 

2. Κατά το σχεδιασµό του Σχολικού κτιρίου να αποφεύγονται οι αντισεισµικοί αρµοί στις 
επιφάνειες των βατών δωµάτων που έχουν χρήση αυλισµού τωνµαθητών. 

3. Στις µονώσεις δωµάτων, δαπέδων και εξωτερικού Φ.Ο. απαγορεύονται υδρόφιλα µονωτικά 
υλικά (π.χ.πετροβάµβακας). 

4. Οι σκάλες, οι ποδιές παραθύρων και φεγγιτών και τα κατωκάσια εξωτερικών θυρών διδασκαλίας 
επιστρώνονται µόνο µε µάρµαρο. 

5. Δεν χρησιµοποιούνται πλαστικά δάπεδα, παρά µόνο τύπου LINOLEUM, εκτός από τα 
εργαστήρια της πληροφορικής και της φυσικής-χηµείας όπου χρησιµοποιείται PVCαντιστατικό. 

6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση χαρτοκυψέλης στις ξύλινες πρεσαριστέςπόρτες. 
7. Απαγορεύονται οι µεταλλικές πόρτες στις Αίθουσες Διδασκαλίας στα Δηµοτικά Σχολεία και 
Νηπιαγωγεία. 

8. Οι επιστρώσεις δαπέδων των εξωτερικών χώρων,δηλαδή: 
α) ανοιχτών στεγασµένων χώρων, όπως: Pilotis, ηµιυπαίθριοι χώροι, ανοιχτοί διάδροµοι, 
εξώστες 

β) αυλείου και περιβάλλοντος χώρου 
 



Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.      ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Μελετών Έργων Τηλ.: 210 5272339-353 • Φαξ: 210-5272342 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας  Τηλ: 2132023609 
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θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες µε ισχυρά αντιολισθητικά υλικά, σύµφωνα µε την § 11.1 
και την § 20.2. Απαγορεύεται η χρήση κάθε µορφής κεραµικών πλακιδίων και ραβδωτών 
πλακών ή µαρµάρων. Ειδικά για τις εξωτερικές κλίµακες και κερκίδες το καταλληλότερο υλικό 
είναι το εµφανές σκυρόδεµα µε φαλτσογωνίες, κατάλληλα βαµµένο µε ακρυλικά 
τσιµεντοχρώµατα. 

Η Μελετήτρια Αρχιτεκτονικών 
 

ΑΝΑΛΥΤΗ ΒΑΣΩ 
Η ΠροϊσταµένητουΤµήµατος Η Προϊσταµένη Διεύθυνσης 
ΑρχιτεκτονικώνΜελετών  ΜελετώνΈργων 

  
 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

 
 

 



ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο ΔΝΤΗΣ ΤΥ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ 

 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 031/2019 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
 

Α 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των οικοδοµικών εργασιών και των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων  του έργου, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες (αρχιτεκτονική, φέροντος οργανισµού, 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (σχέδια, λεπτοµέρειες, τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, 
κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%). 

 
 

Πιν. Α 

 
 

583.212,61 

Συνολική Δαπάνη Εργασιών µε κατ’ αποκοπήν τίµηµα, κατά τη µελέτη 583.212,61 

Χρηµατικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ Σδε 104.978,27 

Συνολική κατά την µελέτη αξία του έργου 688.190,88 

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 103.228,63 € 

Ποσό για δαπάνη Απολογιστικών 1.000,00 € 

Ποσό για δαπάνη Δηµοσιότητας 1.000,00 € 

Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης 4.967,59 € 

Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 798.387,10 € 

Φόρος Προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ 24%) 191.612,90 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 990.000,00 € 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 
ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» 

Α.Μ. 31/2019 

ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών 

 
Δήµος Αγ.Αναργύρων-Καµατερου 

 
 
 

CPV: [45214200-2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Τηλ.: 213 2023609 Fax: 2132023626 
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1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ 

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός του κατ΄αποκοπή τιµήµατος µε το οποίο 
θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δηµοπράτησης που ορίζονται στη 
Διακήρυξη. 

Το κατ΄αποκοπή τίµηµα του παρόντος τιµολογίου, αναφέρεται σε έργα (σύνολα εργασιών), πλή- 
ρως και άρτια περαιωµένα και περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση του συνόλου 
των εργασιών του όλου έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δηµοπράτησης που ορίζονται 
στη Διακήρυξη. 

 
1. Το κατ’ αποκοπή τίµηµα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται σε σύνολα εργασιών, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, τα οποία θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Το 
κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνει 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, από το κατ΄αποκοπή τίµηµα 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. Στο 
κατ΄αποκοπή τίµηµα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

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. 

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

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

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

 
1.3 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 
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3 
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. 

1.4 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. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

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

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά 
µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

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. 

1.8 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.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες 
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον 
χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο. 
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Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται 
σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

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 

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

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

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

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

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

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

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, 

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, 
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 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. 

1.13 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. 
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υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), 

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. 

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

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

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 
όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 

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

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. 

1.20 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. 

1.21 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. 

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

1.23 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. 
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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. 

1.25 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. 

1.26 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. 

1.27 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. 

Tο κατ΄αποκοπή τίµηµα του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνεται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως 
δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες 
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και 
το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(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. 
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(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 
(13) Διάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα 
οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των 
εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες 
νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο 
αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 
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ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ (ΑΡΘΡΟ Α) 
 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των οικοδοµικών εργασιών και 
των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του έργου δηλαδή όλων των 
εργασιών του κτιρίου του  έργου, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες αρχιτεκτονική,    
φέροντος    οργανισµού,    ηλεκτροµηχανολογικών     εγκαταστάσεων (σχέδια, λεπτοµέρειες, 
τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, κ.λπ.). 
Στο κατ΄αποκοπή τίµηµα του παρόντος τιµολογίου περιλαµβάνεται και η δαπάνη για την εκτέλεση 
κάθε εργασίας, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ή περιγράφεται ρητώς στο παρόν τιµολόγιο, άλλα 
προκύπτει η συµβατική υποχρέωση εκτελέσεως της από τα υπόλοιπα τεύχη του έργου και τα σχέδια 
της µελέτης εφαρµογής, που αλληλοσυµπληρώνονται. 
Περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω ενότητες και φάσεις εργασιών: 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Πλήρης κατασκευή  και  αποπεράτωση  της  υποδοµής  (δηλαδή  γενικές  εκσκαφές  από  την  
στάθµη  του  φυσικού  εδάφους  µέχρι  την  υπόβαση  δαπέδου  ισογείου-υπογείου  ή   επίχωση 
πάνω από την στάθµη του φυσικού εδάφους που κρίνεται κατάλληλη µέχρι την υπόβαση των 
δαπέδων, εκσκαφές θεµελίων πάσης φύσεως, επιχώσεις, πλήρης κατασκευή θεµελίων, κ.λ.π.), όλων 
των κτιρίων σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική και στατική µελέτη του έργου. 
Οι εργασίες της πλήρους κατασκευής της υποδοµής των κτιρίων είναι οι πιο κάτω αναλυτικά 
περιγραφόµενες. 

1. Ο καθαρισµός της επιφάνειας των εκσκαφών του κτιρίου, από φυτικές γαίες, µπάζα, διάφορα 
άλλα υλικά, κλπ. 

2. Οι πάσης φύσεως εκσκαφές (γενικές, υπογείων χώρων, τάφρων ή θεµελίων κ.λ.π.) που θα 
γίνουν σε οποιοδήποτε έδαφος, (γαιώδες, ηµιβραχώδες, βραχώδες, κροκαλοπαγές, γρανιτικό, 
κ.λ.π.), ανεξάρτητα από το βάθος εκσκαφής, καθώς καθαρισµός οικοπέδου από φυτικές γαίες, 
µπάζα, κλπ. 

3. Η εκθάµνωση και όλα αυτά των παραγράφων (1,2,) µε οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα, 
µε τα χέρια ή µε συνδυασµό τους) από την στάθµη του φυσικού εδάφους µέχρι τη στάθµη θε- 
µελίωσης που ορίζονται στη στατική µελέτη του έργου. Το περίγραµµα των εκσκαφών 
(γενικών για την δηµιουργία υπογείων ή ισογείων χώρων και θεµελίων ) και το πλάτος του 
σκάµµατος πέραν από το περίγραµµα της ανωδοµής του κτιρίου καθορίζεται από τα σχέδια 
εκσκαφών και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει το εύρος που απαιτείται για την ασφάλεια 
των εργαζοµένων, έστω και αν αυτό δεν προβλέπεται στα σχέδια των εκσκαφών. 

4. Οι αντλήσεις (εφάπαξ ή συνέχεια) σε περίπτωση εκσκαφών µέσα στο νερό βάθους το πολύ 
0,50 µ. από την ηρεµούσα στάθµη του. 

5. Οι πάσης φύσεως µεταφορές των προϊόντων εκσκαφών σε µέρη που επιτρέπουν οι αρχές εφ’ 
όσον αυτά δεν είναι απαραίτητα για τις επιχώσεις εντός των κτιρίων, των σκαµµάτων γύρω 
από τα κτίρια ή για τη διαµόρφωση των επιπέδων του αυλείου χώρου. 

6. Η δαπάνη για την εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων σε εγκεκριµένο από 
τις Αρχές χώρο απόθεσης. 

7. Η οποιαδήποτε εξυγίανση του εδάφους (3Α, σκύρα οδοστρ., λίθοι κ.λ.π.) σε όλη την 
επιφάνεια του σκάµµατος που προβλέπεται και σηµειώνεται στα σχέδια της µελέτης, η  
οποία θα κατασκευασθεί σε στρώσεις και σε συνολικό πάχος, µε τον τρόπο που καθορίζεται 
στη µελέτη ή την εδαφοτεχνική έρευνα. 

8. Οι πάσης φύσεως φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των απαραίτητων προϊόντων για τις 
επιχώσεις εντός των κτιρίων και των τάφρων περιµετρικά των κτιρίων σε κάθε σηµείο και µε 
οποιοδήποτε τρόπο. 

9. Οι επιχώσεις των θεµελίων ή των βάσεων των κτιρίων λόγω υπερύψωσης του δαπέδου των 
ισογείων και των υπογείων  θα  γίνουν  µε  κατάλληλα  δάνεια  χώµατα  όπως  
προβλέπονται αυτά από την µελέτη και από την Τεχνική Περιγραφή 
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Η επίχωση θα γίνει σε στρώσεις των 30 cm, θα γίνεται συνεχώς κατάβρεγµα και συµπύκνωση 
κάθε στρώσης και του συνόλου, µε  οποιαδήποτε  κατάλληλα µέσα (δονητική πλάκα, κ.λ.π.)  
σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 95% της µεγίστης ξηρής πυκνότητας που λαµβάνεται 
εργαστηριακά µε την πρότυπη µέθοδο προσδιορισµού της σχέσης υγρασίας-πυκνότητας 
AASHO T-180/D (τροποποιηµένη µέθοδος AHSHO) αφού η εργαστηριακή µεγίστη πυκνότητα 
διορθωθεί για το επί % ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται στο κόσκινο ¾’’ 
(19.1 mm) µε βάση τον τύπο της παρ. 2.10.2 της πρότυπης τεχνικής περιγραφής του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Οι επιχώσεις περιµετρικά του κτιρίου και όσο είναι το όριο της εκσκαφής (σύµφωνα µε τις 
κλίσεις πρανούς της µελέτης), γύρω από τα τοιχία του υπογείου του κτιρίου µέχρι τα 
απαιτούµενα από την µελέτη και κατά περιοχή υψόµετρα του σχεδίου διαµόρφωσης του 
αυλείου χώρου περιλαµβάνονται στο παρόν κατ΄αποκοπήν τίµηµα και θα γίνουν αποκλειστικά 
µε χαλίκι και σκύρα όπως προβλέπεται από την µελέτη. 
Οι τελικές επιστρώσεις και υποβάσεις των κατασκευών επιστρώσεων του περιβάλλοντος 
χώρου, από την προαναφερθείσα επίχωση µε σκύρα και πάνω, περιλαµβάνονται στις 
εργασίες του περιβάλλοντος χώρου που αναφέρονται σε επόµενη ενότητα. Για την κατασκευή 
αυτών των επιστρώσεων πάνω από τα σκύρα τοποθετείται φύλλο πολυαιθυλενίου στις 
περιοχές µε σκυρόδεµα - πλακόστρωση και γαιωύφασµα στις περιοχές µε κηπόχωµα. 
Οι πάσης φύσεως αποζηµιώσεις των γενικών εκσκαφών και εκσκαφών θεµελίων ή τάφρων για 
κάθε ζώνη πάχους 2,00 Μ, πέραν του αρχικού βάθους που ορίζεται από τα εγκεκριµένα ενιαία 
τιµολόγια για τις εκσκαφές. 

10. Η δαπάνη για τυχόν απαραίτητες υποθεµελιώσεις (ντουλάπια) για όµορα κτίσµατα ή τοίχους 
περίφραξης ή λοιπές κατασκευές. 
Επίσης ο ανάδοχος αναλαµβάνει όλες τις προβλεπόµενες από την εγκεκριµένη µελέτη και τις 
απαιτούµενες από τους κανόνες ασφαλείας - τέχνης και επιστήµης διαδικασίες και ενέργειες 
για συνεχή παρακολούθηση σκάµµατος µε την διάθεση όλου του απαιτούµενου  
επιστηµονικού προσωπικού και µέσων προφύλαξης, επιτήρησης, ασφαλούς περίφραξης, 
κ.λπ. 

 
11. Το σκυρόδεµα καθαριότητος (στις προβλεπόµενες από την µελέτη στρώσεις) κατηγορίας 

C12/15 των 200 χγρ. τσιµέντου τουλάχιστον, που προβλέπεται προτού τη κατασκευή των 
θεµελίων στις διαστάσεις και το πάχος που ορίζουν τα σχέδια της µελέτης, σε όλη την 
επιφάνεια του σκάµµατος. 

12. Το σκυρόδεµα κατηγορίας σύµφωνα µε την στατική µελέτη, για την κατασκευή των κάθε  
είδους θεµελίων (µεµονωµένων, θεµελιοδοκών ή πλακών θεµελιώσεων), των περιµετρικών 
τοιχίων εγκιβωτισµού, οι προβλέψεις διελεύσεων σωληνώσεων και για τις Η/Μ εγκαταστάσεις 
και κάθε   άλλης φέρουσας κατασκευής που προβλέπεται στην στατική µελέτη θεµελίωσης.   
Οι διαστάσεις όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την θεµελίωση λαµβάνονται από την 
στατική µελέτη του έργου. 
Περιλαµβάνονται επίσης και ο ρευστοποιητής µάζης (πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού 

τσιµέντου) του σκυροδέµατος και το στεγανωποιητικό µάζης (στα τµήµατα της κατασκευής 
που αυτό προβλέπεται από την µελέτη). 

13. Οι πάσης φύσεως ξυλότυποι οποιασδήποτε κατηγορίας (χυτών τοίχων, συνήθων χυτών 
κατασκευών, κ.α.) από οποιοδήποτε υλικό (ξύλο, µέταλλο, πλαστικό) και οποιοδήποτε 
ικρίωµα, (ξύλινο, µεταλλικό κ.λ.π.) σε οποιοδήποτε βάθος από την στάθµη του εδάφους κατά 
την κατασκευή του έργου. 

14. Οι πάσης φύσεως σιδηροί οπλισµοί οποιουδήποτε είδους Β500Α (S220s), B500C (S500s), 
οποιασδήποτε διαµέτρου έτοιµοι επί οιωνδήποτε τµηµάτων του έργου, συµπεριλαµβανοµένων 
και των απαιτουµένων αποστατών του σιδηροπλισµού του σκυροδέµατος (µεταξύ οπλισµού 
και ξυλοτύπου και µεταξύ gross beton και οπλισµού των παντός είδους θεµελιώσεων). 

15. Διευκρινίζεται επίσης ότι από τα προϊόντα εκσκαφών που θα περισσέψουν µετά τις 
οποιεσδήποτε επιχώσεις των κτιρίων, δεν θα γίνουν επιχώσεις. 
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΔΑΠΕΔΑ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ 
Πλήρης κατασκευή των οικοδοµικών εργασιών των κτιρίων και των στεγασµένων χώρων του 
έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα του παρόντος. 

1. Δηλαδή περιλαµβάνεται η κατά τρόπο πλήρη, άρτιο, έντεχνο και σύµφωνα µε τα σχέδια της 
εγκεκριµένης µελέτης και τα συµβατικά τεύχη µελέτης και δηµοπράτησης, εκτέλεση του 
συνόλου των οικοδοµικών εργασιών (εκτός των ρητώς εξαιρουµένων) που απαιτούνται για την 
κατασκευή και πλήρη αποπεράτωση όλων των κτιρίων και των πάσης φύσεως στεγασµένων 
χώρων, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των λειτουργικών ή αρχιτεκτονικών προεξοχών 
(προεκτάσεων) τους είτε οι τελευταίες εδράζονται επί του εδάφους, είτε διαµορφώνονται σε 
πρόβολο, ανεξάρτητα από την στάθµη κατασκευή τους. 

Τέτοιες προεξοχές είναι οι παρακάτω και οποιαδήποτε άλλη απαιτηθεί σύµφωνα µε την µελέτη 
για την πλήρη αποπεράτωση του έργου: 

1.1. Οι ακάλυπτες (µη στεγασµένες) κλίµακες (ή βαθµίδες) καθώς και τα ακάλυπτα τµήµατα 
κλιµάκων (ή βαθµίδων) και ραµπών, ανόδου ή καθόδου από οποιαδήποτε στάθµη αυλείου 
χώρου προς το κτίριο, συµπεριλαµβανοµένων και των πλατυσκάλων τους. 

1.2. Οι ακάλυπτοι (µη στεγασµένοι) εξώστες (ή βεράντες), καθώς και τα ακάλυπτα τµήµατα 
εξωστών (ή βεραντών) κατ΄ επέκταση ισογείων, συµπεριλαµβανοµένων και των κλιµάκων 
ανόδου ή καθόδου από αύλειο χώρο σ’ αυτούς (ή σ’ αυτές), καθώς και των κατ’ επέκταση τους 
ή µεταξύ τους ζαρντινιερών κ.λ.π. 

1.3. Η COUR ANGLAISES φωτισµού ή αερισµού υπογείων χώρων και η παραπλεύρως αυτής 
κλίµακα καθόδου στους υπόγειους χώρους. 

1.4. Οι πάσης φύσεως εξώστες, βεράντες, µαρκίζες, πέργκολες, ζαρντινιέρες, οικοδοµές 
προεξοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως σκιάστρα, τα προεξέχοντα στηθαία δωµάτων, οι 
προεξοχές της στέγης, οι προεξοχές της βάσης των κτιρίων, τα προεξέχοντα στοιχεία 
σκυροδέµατος (πλάκες, δοκοί, κολώνες, πρόβολοι κ.λ.π.) οι αρχιτεκτονικές προεξοχές, τα 
στέγαστρα κ.λ.π. 

2. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στο κατ’ αποκοπή τίµηµα του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται 
όλες οι εργασίες κατασκευής και πλήρους αποπεράτωσης. 

2.1. Όλων των οικοδοµικών εργασιών, του συνόλου του κτιρίου και των πάσης φύσεως 
στεγασµένων χώρων συµπεριλαµβανοµένων και όλων των οικοδοµικών εργασιών: 
Όλων των υποδοµών (π.χ. θεµελίων, τοιχωµάτων, µονώσεων κ.λ.π.) των επί τους εδάφους, 
εδραζοµένων πάσης φύσεως προεξοχών (προεκτάσεων) κτιρίων και στεγασµένων χώρων 
(π.χ. εξωστών, βεραντών, κλιµάκων, ραµπών, COUR ANGLAISES κ.λ.π.), µετά των έπ’ 
αυτών υπερκατασκευών (π.χ. στηθαίων, κιγκλιδωµάτων, επενδύσεων, καλύψεων, 
κρασπέδων, πάγκων, ζαρντινιερών, περγκόλων κ.λ.π.). 
Δηλαδή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την πλήρη κατασκευή των παραπάνω 
προεξοχών, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των απαιτούµενων εργασιών της θεµελίωσης 
τους επί του εδάφους. 

2.2. Όλων των καλύψεων (π.χ. επιχρισµάτων, ειδικών θερµοµονώσεων µόνωσης εξωτερικής 
τοιχοποιίας και του µπετόν, µετά των προβλεποµένων σκοτιών). 
Όλων των παντός είδους επιστρώσεων δαπέδων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης και 
µε τα προβλεπόµενα σχέδια και µοτίβα δαπέδων. 
Λοιπών επενδύσεων, επενδύσεων µε εµφανές τούβλο επί ειδικού µεταλλικού σκελετού 

στήριξης και στερέωσης από ανοξείδωτο χάλυβα, χρωµατισµών, µονώσεων κ.λ.π. των 
επιφανειών ανεπίχριστου σκυροδέµατος, των αρµοκαλύπτρων, των αρµών των όψεων και 
των αρµών διαστολής µεταξύ των κτιρίων και στεγασµένων χώρων (µετά του υλικού 
πλήρωσης και επικάλυψης), ανεξάρτητα από την στάθµη κατασκευής τους ως και των εγκαρ- 
σίως των συνδετηρίων δοκών σωλήνων. 

2.3 Όλων των διακοσµητικών γεωµετρικών  παραστάσεων  σε  όψεις  κτιρίων,  βάσει 
αποχρώσεων που θα δοθούν από την Υπηρεσία. 
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2.4 Η προσθήκη ρευστοποιητή µάζης (πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού – τσιµέντου) στο 
σκυρόδεµα του φέροντα οργανισµού και στεγανοποιητικού µάζης (στα τµήµατα της κατασκευ- 
ής που αυτό προβλέπεται από την µελέτη), καθώς και οι αποστάτες µεταξύ του σιδηροπλι- 
σµού και του ξυλοτύπου. 

2.5 Όλων των κάθε είδους µονώσεων (θερµοµονώσεων, υγροµονώσεων), τοίχων, τοιχίων, των 
πολλαπλών µονωτικών στρώσεων όλων των τοιχίων υπογείων (στο διαµορφωµένο και στο 
αδιαµόρφωτο τµήµα) (σύµφωνα µε την µελέτη, τις ειδικές λεπτοµέρειες των ΚΕΝΑΚ και την 
Τεχνική Περιγραφή, την λεπτοµέρεια Λ.Μ.ΤΟΜ), δαπέδων κλειστών χώρων και ηµιϋπαίθριων 
κ.λπ., συµπεριλαµβανοµένων και των µονώσεων δωµάτων, στεγών και δαπέδων ισογείων και 
υπογείων επί του εδάφους. 

2.6 Όλων των κάθε είδους σταθερών στοιχείων και ακλόνητα στερεωµένων επί των δοµικών 
στοιχείων του κτιρίου (εκτός κινητών επίπλων, εδρών διδασκαλίας και θρανίων) σύµφωνα µε τα 
σχέδια και τις λεπτοµέρειες της µελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, δηλαδή: 

 

2.6.1 Κουρτινών συσκότισης (Λ.04.09) σε όλα τα ανοίγµατα του χώρου ύπνου και στα 
ανοίγµατα του γραφείου νηπιαγωγών. 

2.6.2 Πάγκων και ερµαρίων (επίτοιχων και επιδαπέδιων) κουζίνας και ρολού πάγκου 
σερβιρίσµατος (Λ.Τ. ΚΟΥΖ. Ν/Γ). 

2.6.3 Ερµαρίων αποθηκευτικού χώρου κουζίνας (Λ.Τ.ΚΟΥΖ). 
2.6.4 Έπιπλο ντουλαπιών και βιβλιοθήκης νηπίων (Λ.Τ.ΝΤ) στους χώρους των δύο 

αιθουσών, µε πόµολο, περιστροφικό σύρτη για ασφάλιση σε κλειστή θέση και 
υποδοχή (θήκη) και κάρτα ονόµατος. 

2.6.5 Ερµαρία γραφείου νηπιαγωγού (χ1, χ2, ψ2) της (Λ.Τ. 15.01). 
2.6.6 Έπιπλο επίτοιχων, επιδαπέδιων και βιβλιοθήκης, πάγκων, ραφιών, συρταριών, κ.λπ. 

(Λ.Τ.ΕΒ) στους χώρους των δύο αιθουσών. 
2.6.7 Ερµαρίου χώρου ξεκούρασης νηπίων (Λ.Τ.ΝΤ). 
2.6.8 Ξύλινων πάγκων χώρου αναµονής στον πολυδύναµο χώρο (Λ.Τ.ΠΑ1). 
2.6.9 Ερµαρίου χώρου WC νηπίων (Λ.Τ.ΝΤ wc). 
2.6.10 Επιφανειών ανάρτησης σχεδίων στις αίθουσες 1 & 2 στην απαιτούµενη επιφάνεια που 

αναφέρεται στο σχέδιο λεπτοµέρειας Λ.Τ.ΕΒ και κατασκευής σύµφωνα µε την λεπτο- 
µέρεια Λ.15.02. 

2.6.11 Κρεµαστρών νηπιαγωγείου (σέτ τριών κρεµαστρών – Λ.15.07) ( δυο– 2 – σετ) και 
cellotex Λ.15.02 ( επτά– 7 – σετ). 

 
2.7 Η προµήθεια, η µεταφορά και η εργασία τοποθέτησης και στερέωσης των θυρών, 

πυροπροστασίας, των φεγγιτών και υαλοστασίων πυροπροστασίας, σύµφωνα µε την µελέτη 
εφαρµογής του έργου. Οι θύρες, οι φεγγίτες και τα υαλοστάσια πυροπροστασίας θα είναι 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή. Στο παρόν κατ’ αποκοπή τίµηµα 
περιλαµβάνεται και κάθε εργασία που θα προκύψει από την τοποθέτηση και στερέωση των 
θυρών, φεγγιτών και υαλοστασίων πυροπροστασίας. 
Όλων των κάθε είδος κουφωµάτων (ξύλινων, σιδηρών, αλουµινίου µε θερµοδιακοπή), 
σύµφωνα µε την µελέτη ενεργειακής απόδοσης και το ΚΕΝΑΚ, µετά των κατά περίπτωση 
προβλεπόµενων υαλοπινάκων τους, οι οποίοι θα είναι ενεργειακοί και laminated, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στα λοιπά στοιχεία της µελέτης και στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής - 
Προδιαγραφών Οικοδοµικών Εργασιών. 

2.8 Η δαπάνη των ελεγκτών δόµησης (αρχική, τελική) και παράδοση του πιστοποιητικού. 
2.9 H δαπάνη για έκδοση και παράδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων του έργου. 
2.10 Η κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων του έργου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 36 

της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
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3 Αναλυτικότερα στο παρόν κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνεται η πλήρης κατασκευή, 
αποπεράτωση και ο εξοπλισµός: 

3.1 Των κλειστών χώρων και ηµιϋπαίθριων κλιµακοστασίων, περιλαµβανοµένων των χώρων 
κλιµακοστασίων υπογείου. 
Σε όλα τα µαρµάρινα πατήµατα κλιµακοστασίων θα δηµιουργείται η προβλεπόµενη στο 
Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής – προδιαγραφών Οικοδοµικών Εργασιών ειδική αντιολίσθηση 
µε δηµιουργία δύο καναλιών και πλήρωση µε εποξικό συγκολλητικό και τραχείς κόκκους 
ειδικών σκληρών προσµίξεων. 

3.2 Των βοηθητικών κλειστών χώρων υπογείου. 
3.3 Των ηµιϋπαιθρίων στεγασµένων χώρων. 
3.4 Των ακαλύπτων προεξοχών κτιρίων και στεγασµένων χώρων επί του εδάφους, κλιµάκων, 

βαθµίδων, πλατύσκαλων, εξωστών, βεραντών. ραµπών, ζαρντινιέρων (COUR ANGLAISES 
κ.λ.π.). 

3.5 Των πάσης φύσεως προεξοχών (π.χ. µαρκιζών, προεξοχών στεγών, δωµάτων και δοκών, 
προστεγασµάτων κ.λ.π.). 

3.6 Οι επιφάνειες των πιο πάνω χώρων προκύπτουν από τα σχέδια της µελέτης. 
3.7 Οι στάθµες δαπέδων, οι επιφάνειες και τα ύψη όλων των παραπάνω κατασκευών που 

αποτιµώνται µε το κατ’ αποκοπή τίµηµα φαίνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.  
Όπου παραπάνω αναφέρονται ισόγεια ή υπόγεια εννοούνται και τα υπερυψωµένα ισόγεια ή 
ηµιυπόγεια αντίστοιχα. 

3.8 Διευκρινίζεται προς αποφυγή παρερµηνειών, ότι οι ακάλυπτες κλίµακες και ράµπες ανόδου 
από την αυλή προς τα κτίρια, τα πλαϊνά τοιχία αυτών των κλιµάκων και ραµπών 
περιλαµβάνονται στο κατ’ αποκοπή τίµηµα. 

3.9 Επίσης αναφέρεται διευκρινιστικά ότι περιλαµβάνονται στο κατ΄αποκοπή τίµηµα: 
 Η ανεµόσκαλα πρόσβασης στα δώµατα (Λ.Τ.ΑΝ) 

3.10 Τα κιγκλιδώµατα ασφαλείας των παραθύρων ισογείου ή άλλων χώρων, που πιθανόν να 
κατασκευασθούν ύστερα από εντολή της υπηρεσίας ενώ δεν προβλέπονται από τη µελέτη θα 
αποτιµηθούν µε τιµές µονάδος. 

 
4. Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση δαπέδων κλειστών  και  στεγασµένων  εν  γένει 

χώρων, ισογείων ή υπογείων και λοιπών χώρων που περιλαµβάνονται στο  
κατ΄αποκοπήν τίµηµα, επί του εδάφους µετά όλων των υποβάσεων αυτών, σύµφωνα και µε 
την λεπτοµέρεια Λ.Μ.ΤΟΜ και στο διαµορφωµένο και στο αδιαµόρφωτο τµήµα του υπογείου. 
Περιλαµβάνεται το σύνολο των υλικών επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής των 
παραπάνω δαπέδων και υποβάσεων αυτών. 

Τα δάπεδα επί εδάφους των κτιρίων θα είναι οπλισµένα, σύµφωνα µε τα σχέδια  των  
ξυλοτύπων της στατικής µελέτης των δαπέδων υπογείων & ισογείων και θα αποτελούνται από 
σκυρόδεµα C20/25 ή ανώτερης ποιότητας σύµφωνα µε την µελέτη, πάχους σύµφωνα µε την 
στατική µελέτη, µε κύριο και δευτερεύοντα οπλισµό S500, µετά του απαιτουµένου ξυλοτύπου και 
αποστατών σιδηρού οπλισµού. 

Περιλαµβάνεται, και η κατασκευή των κατά περίπτωση υποβάσεων και µονώσεων των πιο πάνω 
δαπέδων, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης και τις αρχιτεκτονικές 
λεπτοµέρειες των ΚΕΝΑΚ για δάπεδα επί εδάφους και την λεπτοµέρεια Λ.Μ.ΤΟΜ.. 
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5. Πλήρης  κατασκευή  και  αποπεράτωση  των  δωµάτων  και  στεγών  και  θερµοϋγροµόνωσης  
των κτιρίων του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής και τις αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες 
των δωµάτων και στεγών, την τεχνική περιγραφή και όπως πιο κάτω περιγράφεται. 

5.1  Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση στρώµατος ρύσεων, θερµοµόνωσης και υγροµόνωσης 
λοιπών στρώσεων και τελικής επίστρωσης µε πλάκες, βατού δώµατος, σύµφωνα  µε  την 
Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια των ΚΕΝΑΚ που προβλέπει στεγάνωση µε διπλές ελαστοµερείς 
ασφαλτικές στεγανωτικές µεµβράνες, βάρους 4 χγρ./µ2, οπλισµένες µε πολυεστέρα υψηλής στα- 
θερότητας & υψηλών αντοχών. 

Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνεται το σύνολο της εργασίας και των υλικών και την παρα- 
πάνω κατασκευή, µε τους αρµούς, τα λούκια και τα µεταλλικά περιµετρικά καλύµµατα και 
σφραγίσεις αυτών σε όλα τα απαιτούµενα από την µελέτη επίπεδα και αρµούς των κτιρίων του 
έργου. 

5.2. Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση της θερµοϋγροµόνωσης και επικεράµωσης 
κεκλιµένων στεγών από οπλισµένο σκυρόδεµα, που περιλαµβάνει την υγροµόνωση, 
θερµοµόνωση, τον ξύλινο σκελετό της στέγης και την επικεράµωση µε κεραµίδια δετά, κλπ, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης εφαρµογής και την τεχνική περιγραφή. 

Στο παρόν κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνεται το σύνολο των υλικών και µικροϋλικών επί 
τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής για την παραπάνω κατασκευή, σύµφωνα 
µε τα σχέδια της µελέτης εφαρµογής, τις λεπτοµέρειες των ΚΕΝΑΚ, την τεχνική περιγραφή και 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατασκευή της τσιµεντοκονίας επίστεψης στηθαίων µε την προσθήκη των 
αναγκαίων πρόσµικτων ενίσχυσης και στεγάνωσης του κονιάµατος και της αναγκαίας κατεργασίας και διαβροχής 
για την αποφυγή δηµιουργίας ρηγµατώσεων και εισόδου οµβρίων. 

Επισηµαίνεται ότι όλες οι υποδοµές στερεώσεων και βάσεων οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών 
στα δώµατα και τις στέγες του κτιρίου θα πρέπει να κατασκευαστούν έγκαιρα και έντεχνα για την αποφυγή 
προβληµάτων στεγανότητας. 

Δεν επιτρέπεται καµία διάτρηση υγροµονωτικών στρώσεων δωµάτων και στεγών. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών 
(Η/Μ) εγκαταστάσεων του έργου (ήτοι: εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων 
ύδρευσης, άδρευσης, αποχέτευσης, οµβρίων , κεντρικής θέρµανσης, καυσίµου αερί- 
ου, ηλεκτρικών (ισχυρά, ασθενή και εξωτερικές εγκαταστάσεις), αλεξικέραυνου, ενερ- 
γητική πυροπροστασία (πυρανίχνευση & πυρόσβεση), κλιµατισµού-αερισµού, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική περι- γραφή και τις προδιαγραφές 
Η/Μ εγκαταστάσεων. 
Ειδικότερα περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι Η/Μ εγκαταστάσεις του παρόντος 
είναι: 
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων 
(ύδρευση-αποχέτευση-όµβρια) του έργου. που αναφέρεται στην επικεφαλί- δα. σύµφωνα 
µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές 
προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. Περιγραφικά (και όχι περιοριστι- κά) οι 
εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι : 
Πλήρη δίκτυα ύδρευσης, απορροής oµβρίων, άδρευσης αυλής, αποχέτευσης, εξαερισµού , 
µε τους υδραυλικούς υποδοχείς και τα εξαρτήµατα τους (νιπτήρες, λεκάνες ευρωπαϊκού 
τύπου µε τα καζανάκια ή τα φλουσόµετρα σύµφωνα µε την µελέτη, νεροχύτες , µπαταρίες ή 
αυτοκλειόµενες αναµικτικές µπαταρίες µε προρρυθµισµένο χρόνο ροής, δοχεία διαστολής και 
πιεστικά δοχεία, κάνουλες, σιφώνια κάθε τύπου, βαλβίδες, καθίσµατα λεκανών, εταζέρες, 
καθρέπτες, χαρτοθήκες. σαπουνοθήκες, κ.λ.π.), τις απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικοί 
σωλήνες από PVC 6at ή πολυπροπυλένιο , χαρακτηριστικών όπως η τεχνική περιγραφή και 
οι προδιαγραφές ορίζουν), σφαιρικές βαλβίδες, δίκτυα άρδευσης ,ηλεκτροβάνες άρδρευσης 
µε  τα  φρεάτια,  τους  πλαστικούς  και  σταλακτηφόρους  σωλήνες  άρδευσης  ,  σωλήνες και 
µικροσωλήνες, ball valve, βαλβίδες ανεπίστροφης , βαλβίδες διακόπτης κάθε τύπου, δίκτυα 
νερού  από  ευθύγραµµο  χαλκοσωλήνα  και  από  εύκαµπτο  επενδεδυµένο  χαλκοσωλήνα 
µεµονωµένων λήψεων λεκα- νών και νιπτήρων µε τα ερµάρια εντοιχισµού, συλλέκτες, τα 
ρακόρ, τους διακόπτες και µικροδιακόπτες σφαιρικούς κ.λ.π., µονώσεις σωλήνων των 
προδιαγραφών της µελέτης, θερµαντήρες νερού µε ρύθµιση θερµοκρασίας προσαγωγής 
ζεστού νερού , φίλτρα νερού, τυχόν µανόµετρα µε κρουνό, συλλέκτες κάθε τύπου, αυτόµατα 
εξαεριστικά, κρουνοί εκροής, σωληνώσεις, εξαρτήµατα και µικρουλικά από σκληρό PVC-6 
atm, καλύµµατα φρεατίων χυτοσιδηρά διπλά βαρέως τύπου, δίδυµο αντλητικό συγκρότηµα 
(ανύψωσης) αποστράγγι- σης υπογείου µετά των αυτοµατισµών λειτουργίας και εναλλαγής , 
γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες υπέρβαρου τύπου (πράσινη ετικέτα) ή βαρέως τύπου , τα 
διάφορα εξαρτήµατα και µέσα σύνδεσης ( γωνίες, ταυ, µούφες, καπέλα εξαερισµού, 
διακόπτες,),οχετοί και κανάλια, εσχάρες όµβριων, στόµια απορροής οµβρίων στο δώµα , WC 
ΑΜΕΑ µε τον ειδικό εξοπλισµό του, εκσκαφές, θερµική µόνωση σωλήνων και επένδυση µε 
γυψοσανίδες όπου και όπως από την µελέτη ,την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές 
προδιαγραφές   προβλέπεται,   τους   χρωµατισµούς   και   κάθε   άλλη   εργασία,   υλικά  και 
µικροϋλικά όπως απεικονίζονται στα σχέδια της µελέτης και περιγράφονται στα συµβατικά 
τεύχη του έργου. 
Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνεται η πλήρης κατασκευή των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων, των οµβρίων και της άρδευσης αυλής του έργου ( τοποθέτηση, πλήρης 
κατασκευή και σύνδεση των δικτύων, εξαρτηµάτων ,υδραυλικών υποδοχέων), εσωτερικές και 
εξωτερικές (της αυλής) εγκαταστάσεις, οι δοκιµές των εγκαταστάσεων και η σύνδεση των 
δικτύων µε τα δίκτυα Πόλης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Τηλ.: 213 2023609 Fax: 2132023626 



15 
 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων κεντρικής 
θέρµανσης και διανοµής καυσίµου αερίου των κτιρίων του έργου. που αναφέρεται 
στην επικεφαλίδα σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης , την τεχνική 
περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. 
Περιγραφικά (και όχι πε- ριοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου 
είναι : 

Πλήρης κατασκευή λεβητοστασίων (λέβητες, καυστήρες , κυκλοφορητές, καπναγωγοί , κα- 
πνοδόχοι ,δοχεία διαστολής και αυτόµατοι πλήρωσης, βαλβίδες ασφαλείας, υδροστάτες, 
εµ- βαπτιζόµενοι θερµοστάτες, όργανα αυτοµατισµού και ασφαλείας, συλλέκτες, βάνες,, 
σωλη- νώσεις, εγκατάσταση θερµικής αντιστάθµισης (ηλεκτρονική συσκευή, θερµοστάτες 
χώρου,   αισθητήρες,   θερµοστάτες   επαφής,   τρίοδες   Η/Β,   απαραίτητες   καλωδιώσεις, 
µικρουλικά και ε- ξαρτήµατα) ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θέρµανσης κ.λ.π.) , δίκτυα από 
χαλκοσωλήνες  (  βα-  ρέως  τύπου  ,  πάχους  τοιχώµατος  1  χιλ.  ή  µεγαλύτερο),  δίκτυα 
µονοσωληνίου από εύκα- µπτους χαλκοσωλήνες (όπως η µελέτη , τεχνική περιγραφή και οι 
προδιαγραφές ορίζουν), θερµική µόνωση και επένδυση µε γυψοσανίδες σωλήνων όπου και 
όπως η µελέτη προβλέπει, σφαιρικές βαλβίδες ball valve, βαλβίδες αντεπιστροφής, 
ρυθµιστικές βάνες εξισορρόπη- σης δικτύων, µανόµετρα µε κρουνό, φίλτρα νερού, φίλτρα 
ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου , δίοδος ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες πετρελαίου, 
θερµόµετρα εµβαπτιζόµενα, θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου panel, ρυθµιστικές 
βαλβίδες εξωτερικού βρόγχου θερµαντικών σώµατων, βαλβίδες εξαερισµού θερµαντικών 
σωµάτων και δικτύων , οποιαδήποτε υλικά και µικροϋλικά πλήρους κατασκευής της 
κεντρικής θέρµανσης όπως απεικονίζονται στα σχέδια της µελέτης και περιγράφονται στα 
συµβατικά τεύχη του έργου. 
Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων καυσίµου αερίου δηλαδή κατασκευή του δικτύου, 
τις σφαιροβάνες αερίου, συνδέσµους και γενικά πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων 
διανο- µής καυσίµου αερίου κάθε κτιρίου σύµφωνα µε την µελέτη ,τις τεχνικές 
προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή του έργου 
Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνονται η πλήρης κατασκευή των παραπάνω εγκαταστά- 
σεων, η βαφή µε χρώµα φωτιάς του µεταλλικού δικτύου θέρµανσης και µε ηλεκτροστατική 
βαφή των θερµαντικών σωµάτων, οι διάφορες συνδέσεις, οι µονώσεις, οι δοκιµές της εγκα- 
τάστασης και τα νόµιµα πιστοποιητικά, η δαπάνη των καυσίµων για τις δοκιµές, κάθε άλλη 
εργασία, υλικά και µικροϋλικά, όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα σχέδια της µελέ- 
της και τα συµβατικά τεύχη του έργου, καθώς και οι απαραίτητες οικοδοµικές και χωµατουρ- 
γικές εργασίες. 

 
 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
(ισχυρά και ασθενή ρεύµατα ) του έργου. σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκρι- µένης 
µελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του 
έργου. Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος 
άρθρου είναι : 
Πλήρης κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων (χωνευτοί ή επίτοιχοι) τύπου STAB 
ή παρεµφερούς (µετά των απαραιτήτων διακοπτών, ασφαλειών, ασφαλειοδιακοπτών, ρελέ 
διαφυγής, θυρών, ενδεικτικών λυχνιών , ΙΡ25 ( ή υψηλότερη ) και γενικά όλων των ορ- γάνων 
λειτουργίας και χειρισµού σύµφωνα µε την µελέτη), πλήρης κατασκευή δικτύων κάθε κτιρίου 
(ισχυρά και ασθενή ρεύµατα) σωληνώσεων και καλωδιώσεων, κουτιά διακλαδώσεων, 
εξαρτήµατα σύνδεσης, διακόπτες, φωτιστικά σώµατα φθορισµού κάθε κατηγορίας µε ή χωρίς 
κάλυµµα για εγκατάσταση επί οροφής ή ψευδοροφής, µε ηλεκτρονικό εκκινητή και λυχνίες 
κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α, φωτιστικά µε λυχνίες FLC οροφής ή ψευδοροφής στεγανά 
ή µη, φωτιστικά Downlight µε ανταυγαστήρα, φωτιστικοί προβολείς LED (προστασίας ΙΡ65), 
φωτιστικά σώµατα επίτοιχα LED ή χελώνες µε λαµπτήρες οικονοµίας, ανιχνευτές κίνησης 
χώρου στάθµευσης, κανάλια καλωδίων , κανάλι διανοµής πλαστικά (τύπου DLP), κουτιά µε 
ρευµατοδότες Shucko, προβολείς περιµετρικού φωτισµού κτιρίων στεγανοί µε λαµπτήρες , 
ανιχνευτές κίνησης εσωτερικού χώρου, πληκτρολόγια προγραµµατισµού χειρισµών, ηλε- 
κτρονικές σειρήνες σήµανσης συναγερµού(µε φάρο), µαγνητικές επαφές συστηµάτων ασφα- 
λείας, πίνακες συναγερµού και γενικά πλήρη συστήµατα συναγερµού όπως προβλέπει η µε- 
λέτη, τηλεφωνικοί κατανεµητές ,ερµάρια µικτονόµησης, πεδία βυσµατικής διαχείρισης (patch 
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panel) ,πρίζες DATA VOICE , πλήρες δίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης (UTP/CAT.6) , ηλεκτρι- 
κά κουδούνια, χειριστήρια ηλεκτρικών κουδουνιών, εγκατάσταση πλήρης θυροτηλεφώνων ή 
θυροτηλεόρασης σύµφωνα µε την µελέτη, µεγάφωνα ενηµέρωσης µαθητών ,ηχεία Α.Π.Χ., 
αγορά και πλήρης εγκατάσταση της µεγαφωνικής-ηλεκτρακουστικής εγκατάστασης της 
Α.Π.Χ., σύστηµα κλήσης βοηθείας WC ΑΜΕΑ µε κορδόνι που προβλέπει η µελέτη και γενικά 
πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ) όπως απεικονίζο- 
νται και περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στα σχέδια της µελέτης για κάθε κτίριο του 
έργου. 

Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνονται η πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών (ισχυρά και 
ασθενή ρεύµατα), εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις, οι συνδέσεις, οι δοκιµές των 
εγκαταστάσεων και οι απαραίτητες οικοδοµικές και χωµατουργικές εργασίες. Σηµειώνεται ότι η 
υποχρέωση του εργολάβου περιλαµβάνει την πλήρη κατασκευή από τη θέση όπου θα γίνει η 
σύνδεση µε το δίκτυο της ΔΕΗ. 
Πλήρης κατασκευή και παράδοση έτοιµου για ασφαλή αντικεραυνική προστασία του 
αλεξικεραύνου του έργου. που αναφέρεται στην επικεφαλίδα σύµφωνα µε τα σχέδια της 
εγκεκριµένης µελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προ- διαγραφές Η/Μ 
εγκαταστάσεων του έργου. Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εγκατα- στάσεις της 
κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι : 
Εργασία πλήρους κατασκευής αλεξικέραυνου, αγωγοί συλλεκτήριου συστήµατος στο δώµα 
(αγωγοί Φ8 ή Φ10 mm από Cu ή St/tZn ή ΑlMgSi ή χάλκινοι ηλεκτρολυτικοί αγωγοί όπως 
προβλέπει η µελέτη), αγωγοί καθόδου (όπως προβλέπει η µελέτη) , σύστηµα γείωσης του 
κτιρίου (θεµελιακή γείωση ) µε ταινία 30Χ3,5 mm St/tZn (500 gr/m2) και κατάλληλα 
στηρίγµατα, ειδικά στηρίγµατα γυµνού αγωγού αλεξικέραυνου, κολάρα γεφύρωσης κάθε 
τύπου, εξαρτήµατα συνδέσεως, επέκτασης, διασταύρωσης, διακλάδωσης, ισοδυναµικές 
γέφυρες, ισοδυναµικοί ζυγοί και γείωση µέσω αυτών των προβλεποµένων υπολοίπων Η/Μ 
εγκαταστάσεων, εξισωτής δυναµικού, διακό- πτες κρουστικών υπερτάσεων κάθε τύπου για 
εγκαταστάσεις και καταναλώσεις ισχυρών και ασθενών ρευµάτων όπως η µελέτη οι τεχνικές 
προδιαγραφές και η τεχνική περιγραφή του έργου προβλέπουν, ρυθµιζόµενα κολάρα, 
σφικτήρες, ακίδες προστασίας, εξαρτήµατα απορ- ρόφησης συστολών-διαστολών κ.λ.π., και 
κάθε άλλη εργασία, υλικά και µικροϋλικά, σύµφω- να µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική 
περιγραφή και τα συµβατικά τεύχη του έργου. Η εγκατάσταση της θεµελιακής, το  
συλλεκτήριο σύστηµα συνολικά και οι οδεύσεις των καθόδων θα πραγµατοποιηθούν όπως 
από την µελέτη προβλέπεται. Η κατασκευή του αλεξικέραυνου και τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν καλύπτουν τα εθνικά (ΕΛΟΤ 1412,1197 ) και διεθνή (ΕΝ 50164-1, 50164- 
2, DIN57185, VDE 185 ) πρότυπα. 

Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνονται η πλήρης κατασκευή, οι συνδέσεις, οι δοκιµές και 
µετρήσεις των εγκαταστάσεων και όλες οι απαραίτητες χωµατουργικές και οικοδοµικές 
εργασίες. 

 
 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργητικής 
πυροπροστασίας των κτιρίων του έργου. που αναφέρονται στην επικεφαλίδα σύµ- φωνα 
µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές 
προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι ε- 
γκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι : 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία του φωτισµού ασφαλείας και σήµανση 
οδεύσεων, χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού, αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης 
(διευθυνσιοδοτούµενος πίνακας πυρανίχνευσης µε κυκλώµατα βρόγχων και αυτόµατη 
ειδοποίηση της πυροσβεστικής, διευθυνσιοδοτούµενοι πυρανιχνευτές και σειρήνες 
συναγερµού κ.λ.π.), κοµβία συναγερµού πυρανίχνευσης, φάροι πυρανίχνευσης καθώς και 
κάθε άλλη εργασία, υλικά και µικροϋλικά (καλώδια-όργανα ελέγχου και προστασίας κ.λ.π.) 
πυρανίχνευσης όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στα σχέδια 
της µελέτης του έργου. 
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Οι πυροσβεστικές λήψεις (φωλιές) , στους προβλεπόµενους από την µελέτη χώρους, 
πυροσβεστήρες κάθε κατηγορίας φορητοί ή οροφής αυτόµατοι σύµφωνα µε την µελέτη και 
κάθε άλλη εργασία, υλικά και µικροϋλικά (όργανα ελέγχου, επιτήρησης, δοκιµών κ.λ.π.) 
πυρόσβεσης όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στα σχέδια της 
µελέτης του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την περαίωση των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης να υποβάλλει την αναγκαία κατά νόµο δήλωση την αρµόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη για 
την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών – βεβαιώσεων πυροπροστασίας. 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των συστηµάτων κλιµατισµού και 
αερισµού των κτιρίων του έργου του έργου που αναφέρονται στην επικεφαλίδα 
σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις 
τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. Περιγραφικά (και όχι 
περιοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι : 

Προµήθεια και κατασκευή πλήρους δικτύου σωληνώσεων, οι κλιµατιστικές µονάδες της 
µελέτης, στόµια κάθε τύπου (προσαγωγής ή απαγωγής αέρα οροφής ή ψευδοροφής ή  
τοίχου ή δαπέδου, µε τα προβλεπόµενα πτερύγια και µορφές διατοµής της µελέτης), 
δισκοβαλβίδες εξαερισµού, ανεµιστήρες εξαερισµού, δίκτυα αεραγωγών εξαερισµού , 
φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες προσαγωγής και απόρριψης αέρα, αισθητήρες, βαλβίδες, 
συστήµατα ελέγχου, χειριστήρια κλιµατισµού, αυτοµατισµοί ασφαλείας και γενικά όλα τα 
υλικά , εξαρτήµατα και µηχανήµατα τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή και ασφαλή 
λειτουργία των συστηµάτων κλιµατισµού και αερισµού του έργου όπως αυτά καθορίζεται  
από τα σχέδια της µελέτης. 

Επίσης στο κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδοµικές και 
χωµατουργικές  εργασίες  που  θα  προκύψουν  για  την  τοποθέτηση  των  µηχανηµάτων,  
τη διέλευση των αεραγωγών και σωλήνων ,στοµίων, κλπ. καθώς και οι δοκιµές που θα 
πιστοποιήσουν την ορθή λειτουργία του συστήµατος. 

Επίσης στο κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδοµικές και 
χωµατουργικές εργασίες. 

Επισηµαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση της κατηγορίας του παρόντος άρθρου- ακόµη 
και αν δεν περιγράφεται παραπάνω – αλλά εµπεριέχεται στην εγκεκριµένη µελέτη, τις 
τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή του έργου, συµπεριλαµβάνεται στο παρόν. 

 
 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία του Αυτόµατου Ποτίσµατος των αυλείων 
χώρων του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα σύµφωνα µε τα σχέδια της 
εγκεκριµένης µελέτης , την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ 
εγκαταστάσεων του έργου. 

Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου 
είναι: 

Πλήρη δίκτυα άρδευσης αυλής σύµφωνα µε την µελέτη, σωλήνες άρδευσης 
πολυαιθυλενίου, φίλτρα, ηλεκτροβάνες, φρεάτια, υπόγειοι αυτοανυψούµενοι εκτο- ξευτήρες 
pop-up, περιστροφικοί µε ρυθµιζόµενη γωνία διαβροχής και ακτίνας, σταλάκτες στα- θερής 
παροχής , µικροσωλήνες και σταλακτηφόροι σωλήνες , αισθητήρες βροχής, υλικά συν- 
δεσµολογίας , ηλεκτρικές γραµµές λειτουργίας Η/Β, πίνακες προγραµµατισµού αυτοµάτου 
πο- τίσµατος (µε ενδεικτικές λυχνίες ενεργών Η/Β ) κάθε αυλής, εκσκαφές και επιχώσεις και 
κάθε άλλη εργασία, υλικά και µικροϋλικά όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα 
συµβατικά τεύχη, στα σχέδια της µελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές 
προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου. 
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
Πλήρης κατασκευή όλων των οικοδοµικών εργασιών του περιβάλλοντος χώρου, σύµφωνα µε τις 
εγκεκριµένες µελέτες, τις προδιαγραφές, τα τεύχη δηµοπράτησης και της οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Οι οικοδοµικές εργασίες πλήρους ολοκλήρωσης του περιβάλλοντος χώρου είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι παρακάτω: 

1. Ο καθαρισµός της επιφάνειας διαµόρφωσης της αυλής (πέραν της επιφάνειας της εκσκαφής 
υποδοµής των κτιρίων) από φυτικές γαίες, µπάζα, διάφορα υλικά, απορρίµµατα κ.λπ. 

2. Οι πάσης φύσεως γενικές εκσκαφές για την διαµόρφωση όλων των περιοχών  
(πλακοστρώσεις, φυτεύσεις, επιστρώσεις µε σκυρόδεµα, σκαλοπάτια, διάδροµοι, ράµπες, 
περιοχές παιχνιδιών, κ.λπ.) του αυλείου χώρου, σε οποιαδήποτε έδαφος (γαιώδες, ηµιβρα- 
χώδες, βραχώδες, κροκαλοπαγές, γρανιιτκό κ.λπ) ανεξάρτητα από το βάθος εκσκαφής µε την 
χρήση κάθε απαιτούµενου µηχανήµατος και µέσου. 

3. Οι αντλήσεις (εφ’ άπαξ ή συνέχεια) σε περίπτωση εκσκαφών µέσα σε νερό µέγιστου βάθους 
0,50m από την στάθµη ηρεµίας του. 

4. Οι πάσης φύσεως εκσκαφές θεµελίων-τάφρων, µετά της τυχόν απαιτούµενης αντιστήριξης των 
παρειών, για την θεµελίωση των διαφόρων κατασκευών του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. 
πεζούλια, διαχωριστικά τοιχεία επιπέδων αυλείου χώρου, τοιχεία περίφραξης, 
στέγαστρα,κράσπεδα, κατασκευές κάλυψης διαδρόµων, κλίµακες, ζαρντινιέρες, καθιστικοί 
πάγκοί, ράµπες παντός είδους κ.λπ.) σε οποιαδήποτε έδαφος (γαιώδες, ηµιβραχώδες, βρα- 
χώδες, κροκαλοπαγές, γρανιιτκό κ.λπ) ανεξάρτητα από το βάθος εκσκαφής µε την χρήση κάθε 
απαιτούµενου µέσου (χειροκίνητου ή µηχανικού). 

5. Οι πάσης φύσεως επιχώσεις θεµελίων ή επιχώσεις για την υπερύψωση διαφόρων περιοχών 
του περιβάλλοντος χώρου, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-02-02 «Επανεπιχώσεις σκαµµάτων 
θεµελίων τεχνικών έργων» και την µελέτη του έργου, µε υγιή προϊόντα εκσκαφών (κατόπιν 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας) ή µε δάνεια χώµατα. 

6. Στην περίπτωση χρήσης δάνειων χωµάτων περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά τους 
στον τόπο του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα και µε την ΕΤΕΠ 02-06-00-00 
και: 
 οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή δανειοθαλάµου 
 η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων 
 οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από ο- 

ποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου 
 οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων. 

7. Η επίχωση γίνεται σε στρώσεις των 30cm, µε συνεχές κατάβρεγµα και συµπύκνωση κάθε 
στρώσης και του συνόλου µε οποιαδήποτε κατάλληλα µέσα (χειροκίνητα ή µηχανικά µε δο- 
νητική πλάκα κ.λπ) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 95% της µέγιστης ξηρής πυκνότητας 
που λαµβάνεται εργαστηριακά µε την πρότυπη µέθοδο προσδιορισµού της σχέσης υγρασίας 
πυκνότητας AASHO-T-180/D (τροποποιηµένη µέθοδος AASHO) αφού η εργαστηριακή µέγι- 
στη πυκνότητα διορθωθεί για το επί % ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού που συγκρατείται 
στο κόσκινο 3/4'’ (19,1mm) µε βάση του τύπο της παρ.2.10.2 της πρότυπης τεχνικής περι- 
γραφής του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 

8. Η συσσώρευση, διακίνηση, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκ- 
σκαφών (γενικών και θεµελίων) και όλων των υλικών καθαρισµού-αποξηλώσεων των επιφα- 
νειών µε κάθε µέσο (χειροκίνητο ή µηχανικό) σε αποδεκτούς χώρους ΑΕΚΚ, συµπεριλαµβα- 
νοµένου στο συµβατικό αντικείµενο, του κόστους εναπόθεσης τους. 

9. Η εκθάµνωση του εδάφους από παντός είδους θάµνους, φυτά και δενδρύλια, σύµφωνα και µε 
την ΕΤΕΠ 02-01-00 ΄΄Καθαρισµός και εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στην ζώνη εκτέλεσης των 
εργασιών΄΄. 

Η κοπή – εκρίζωση των προβλεποµένων από την µελέτη δένδρων, ανεξαρτήτως ύψους ή 
διαµέτρου κορµού (ενδεικτικά αναφέρεται περίµετρος κορµού από 0,30m µέχρι και µεγαλύ- 
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τερη του 1,5m), σύµφωνα και µε τις ΕΤΕΠ 10-06-04-01 και ΕΤΕΠ 10-07-01-00, από 
οποιαδήποτε θέση του γηπέδου του έργου, µε την απασχόληση όλου του απαιτούµενου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων. 

Η εκρίζωση του υπογείου τµήµατος των µεγάλων δένδρων πραγµατοποιείται µε εκσκαφέα, 
αφού έχει πραγµατοποιηθεί η κοπή. 

Περιλαµβάνεται ο αναγκαίος τεµαχισµός των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης, η διακίνηση, 
συσσώρευση, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά απόρριψη σε οποιαδήποτε απόσταση και σε 
θέσεις που επιτρέπεται από τις αρχές. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά κατά την εκτέλεση όλων των παραπάνω 
εργασιών εκθαµνώσεων και κοπής – εκρίζωσης των προβλεποµένων δένδρων όλες τις 
κείµενες περί ασφαλείας διατάξεις και τις υποδείξεις και εντολές της επίβλεψης και αποτελεί 
προϋπόθεση πριν την σύνταξη της προσφοράς του να έχει επισκεφθεί την τοποθεσία του 
έργου και να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και των µεγεθών των προβλεποµένων για 
κοπή δένδρων. 
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα όλων αυτών είναι ο µόνος υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα που 
µπορεί          να          προκληθεί         από         τις προαναφερόµενες εργασίες. 
Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών. 

10. Το σκυρόδεµα καθαριότητας κατηγορίας C12/15 που προβλέπεται σε πάχος 10cm ,πριν την 
κατασκευή των θεµελίων των διαφόρων κατασκευών του αυλείου χώρου (π.χ. πεζούλια, δια- 
χωριστικά τοιχεία επιπέδων περιβάλλοντος χώρου, τοιχεία περίφραξης, κράσπε- 
δα,στέγαστρα, κατασκευές κάλυψης διαδρόµων, κλίµακες, ζαρντινιέρες, καθιστικοί πάγκοι, 
ράµπες παντός είδους κ.λπ.), σε όλη την επιφάνεια του πυθµένα του σκάµµατος θεµελίωσης 
των ανωτέρω κατασεκυών. 

11. Το σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 όλων των δαπέδων περιβάλλοντος χώρου χώρου που 
προβλέπεται να επιστρωθούν µε οποιαδήποτε είδος επίστρωσης (πλακοστρώσεις, µαρµα- 
ροστρώσεις) (εκτός ασφαλτοτάπητα) σε πάχος τουλάχιστον 12cm εκτός αν σε ορισµένες κα- 
τασκευές ορίζεται από την µελέτη µεγαλύτερο πάχος, µε οπλισµό δοµικού πλέγµατος Τ131 
µετά της απαιτούµενης αλληλοεπικάλυψης των φύλλων των πλεγµάτων και των απαιτούµε- 
νων ξυλοτύπων χυτών µικροκατασκευών και των αναγκαίων πρόσµικτων µείωσης λόγου νε- 
ρού-τσιµέντου και των προβλεπόµενων αρµών. 

12. Το σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 και όλες οι απαιτούµενες εργασίες και κατεργασίες τελικής 
επιφάνειας, σε πάχος τουλάχιστον 12cm εκτός αν σε ορισµένες κατασκευές ορίζεται από την 
µελέτη µεγαλύτερο πάχος, που θα µείνουν ανεπίστρωτα, µε ειδική κατεργασία της επιφά- νειας 
τους, σύµφωνα µε την µελέτη (σκουπιστή, σταµπωτή, έγχρωµη κ.λπ.) µε οπλισµό δο- µικού 
πλέγµατος Τ131 µετά της απαιτούµενης αλληλοεπικάλυψης των φύλλων των πλεγµά- των και 
των απαιτούµενων ξυλοτύπων χυτών µικροκατασκευών και των αναγκαίων πρόσµι- κτων 
µείωσης λόγου νερού-τσιµέντου και των προβλεπόµενων αρµών. 

13. Το σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (ή ανώτερης κατηγορίας C20/25 αν προβλέπεται ιδιαίτε- ρα 
για ορισµένες κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου – στέγαστρο εισόδου και στέγαστρο 
βρυσών) για την κατασκευή όλων των στοιχείων αναδοµών, τοιχείων και λοιπών κατασκευ- ών 
στις διαστάσεις που προβλέπεται από την µελέτη (π.χ. πεζούλια, διαχωριστικά τοιχεία ε- 
πιπέδων αντιστήριξης, τοιχεία περίφραξης, κράσπεδα, κτίσµατα και υπόστεγα εισόδων, κα- 
τασκευές κάλυψης διαδρόµων, κλίµακες, ζαρντινιέρες, καθιστικών πάγκων, ράµπες παντός 
είδους, καθιστικοί πάγκοι, κ.λπ.) µετά των απαιτούµενων αρµών και των απαιτούµενων 
πρόσµικτων µείωσης λόγου νερού-τσιµέντου. 

14. Οι πάσης φύσεως ξυλότυποι οποιαδήποτε κατηγορίας (χυτών τοίχων, συνήθων χυτών κα- 
τασκευών, χυτών µικροκατασκευών κ.λπ) ευθύγραµµοι και καµπύλοι από οποιαδήποτε υλικό 
και οποιαδήποτε ικρίωµα σε οποιοδήποτε βάθος ή ύψος από την στάθµη του εδάφους όλων 
των κατασκευών της αυλής ως ανωτέρω περιγράφονται (παρ.13), σύµφωνα και µε την Ε- ΤΕΠ 
01-04-00-00 «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα-τύποι». 

15. Οι πάσης φύσεως ξυλότυποι των ανεπίχριστων επιφανειών σκυροδέµατος όλων των εµφα- 
νών τµηµάτων των ανωτέρω κατασκευών της παρ.15, σύµφωνα και µε τα ειδικώς προβλε- 
πόµενα στην παρ.3.6 του τεύχους της «Τεχνικής Περιγραφής-Προδιαγραφών Οικοδοµικών 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Τηλ.: 213 2023609 Fax: 2132023626 



20 
 
 

Εργασιών». Περιλαµβάνεται επίσης η διαµόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, αρ- 
µών, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 «Κα- 
λούπια εµφανούς-ανεπίχριστου-έγχυτου σκυροδέµατος» µε χρήση ξύλινων ή πλαστικών πη- 
χίσκων, κατάλληλης κατά περίπτωση διατοµής, οι οποίοι στερεώνονται στους ξυλότυπους. 
Ακόµα περιλαµβάνεται η αποκατάσταση τοπικών φθορών που τυχόν προκληθούν κατά την 
αφαίρεση των ξυλότυπων µε χρήση ειδικού επισκευαστικού κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504-3, η επάλειψη των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση πλα- 
στικών παρεµβληµάτων σε δεσίµατα του ξυλοτύπου και η υδατοστεγής σφράγιση των αρµών 
του ξυλοτύπου. 

16. Οι πάσης φύσεως σιδηροί οπλισµοί οποιουδήποτε είδος και οποιασδήποτε διαµέτρου σε ό- 
λες τις κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου, σύµφωνα µε την µελέτη, τις περιγραφές του 
άρθρου 38.20 του εγκεκριµένου Ενιαίου Τιµολογίου Οικοδοµικών Εργασιών και της οδηγίες της 
υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων και των αποστατών του σιδηροπλισµού του σκυρο- 
δέµατος µεταξύ οπλισµού και ξυλοτύπου και µεταξύ gross beton πυθµένα θεµελίων και ο- 
πλισµού θεµελίων. 

17. Οι πάσης φύσεως κατασκευές βρυσών από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
και τις λεπτοµέρειες (Λ.Μ.ΒΡ.), από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 που περιλαµ- 
βάνει την κατασκευή τους από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, πάσης φύσεως 
εκσκαφές-επιχώσεις και µεταφορές αχρήστων υλικών, ξυλότυπους, αποστάτες σιδηροπλι- 
σµού σκυροδεµάτων, σιδηρούς οπλισµούς, την επεξεργασία σανιδώµατος ξυλοτύπων για την 
δηµιουργία εµφανών επιφανειών σκυροδέµατος, τον χρωµατισµό των εµφανών επιφα- νειών 
σκυροδέµατος µε αστάρι και τσιµεντόχρωµα της επένδυσης της βρύσης και της γούρ- νας µε 
προβλεπόµενα από τις µελέτες υλικά. 

18. Πλήρης κατασκευή των πρόχυτων κράσπεδων από σκυρόδεµα, µε την βάση τους και το 
ρείθρο. Τα προκατασκευασµένα κράσπεδα κατασκευάζονται (σε βιοµηχανική εγκατάσταση όχι 
επί τόπου του έργου) από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 διατοµής πλάτους 0,15m και ύψους 
0,25m έως 0,30m, σύµφωνα και µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµη- ση 
ευθύγραµµων ή καµπύλων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 και την ΕΤΕΠ 05-02-041-00 «Κράσπε- δα, 
ρείθρα και τάφροι όµβριων καταστρώµατος οδών υπενδεδυµένες µε σκυρόδεµα». Η το- 
ποθέτηση τους πρέπει να γίνεται ευθύγραµµα ή καµπύλα, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέ- της 
και τις επί τόπου οδηγίες της Υπηρεσίας, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 
0,50m, µε λεία επιφάνεια και η στερέωση των κρασπέδων γίνεται στην πίσω πλευρά µε σκυ- 
ρόδεµα πρισµατικής διατοµής τουλάχιστον 0,10x0,20m από σκυρόδεµα C8/10 και ο εγκιβω- 
τισµός και η αρµολόγηση τους µε τσιµεντοκονία 650kg τσιµέντου ανά ένα κυβικό άµµου. Το 
ρείθρο κατασκευάζεται σύµφωνα µε την µελέτη από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 µε δια- 
στάσεις ενδεικτικές 35-50cm πλάτους και 25-35cm ύψους, σύµφωνα και µε τα σχέδια λεπτο- 
µερειών της µελέτης. 

19. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση των ξύλινων σκελετών και λοιπών ξύλινων στοιχείων των 
υποστέγων αυλής (πέργκολα βρυσών) (Λ14.18β και Λ ΒΡ) που κατασκευάζονται από 
ξυλοδοκούς κάθε τύπου και οποιουδήποτε ύψους πλευράς, οποιονδήποτε λοιπών 
διαστάσεων, κάθε σχεδίου και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο 
εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από 
ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων σύµφωνα µε την µελέτη και 
έδρασή τους επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µε 
συρρικνούµενου κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). Περιλαµβάνονται και όλα 
τα ειδικά εξαρτήµατα µεταλλικών πασσάλων για την κατασκευή κεφαλών, κ.λπ., αγκυρίων. 
Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτούµενων ανυψωτικών µέσων. 
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20. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση των σιδηρών κιγκλιδωµάτων περίφραξης ή διαχωρισµού 
εσωτερικών περιοχών περιβάλλοντος χώρου, οποιουδήποτε σχεδίου και σύνθεσης διατοµών, 
σύµφωνα µε τα σχέδια, µε την λεπτοµέρεια (Λ.Κ.ΠΕ.) και τις περιγραφές της µελέτης, πλήρως 
χρωµατισµένα ή πλήρως γαλβανισµένα, ως κατωτέρω. 

Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος µεταλλικής περίφραξης περιβάλλοντος χώ- 
ρου, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την αρχιτεκτονική λεπτοµέρεια 
Λ.ΚΠΕ και περιλαµβάνει. 
α) Ορθοστάτες στερέωσης επί των των στηθαίων περίφραξης από κοιλοδοκούς διατοµής 
50Χ50Χ3mm ανά 1,05 µ το πολύ αξονικά (σύµφωνα µε την πυκνότητα που αναφέρεται στο 
σχέδιο Α10 – όψεις περίφραξης), ύψους 0,08µ. από την στέψη του τοιχίου περίφραξης, 
πακτωµένοι σε αυτό κατά 0,20µ. τουλάχιστον. 
β) Επί των ορθοστατών τοποθετούνται τελάρα (κουτιά), µήκους σύµφωνα µε τα σχέδια και 
ύψους 1,47µ., µε περιµετρικό πλαίσιο από κοιλοδοκό διατοµής 50Χ50Χ3 mm. 
Η κατά µήκος συνένωση των τελάρων του  κιγκλιδώµατος  γίνεται  µε  δύο  τεµάχια 
κοιλοδοκού διατοµής 50Χ50Χ3mm, το µήκος και οι θέσεις των οποίων καθορίζεται στην λε- 
πτοµέρεια Λ.ΚΠΕ ή θα υποδειχθούν από την υπηρεσία σε ορισµένες περιοχές αναγκαίων ενι- 
σχύσεων στερέωσης. 
γ) Σε όλη την επιφάνεια των κενών (φατνώµατα) που δηµιουργούνται  µεταξύ  των  
κοιλοδοκών του (παρ. β΄) τοποθετούνται πανέλα από γαλβανισµένη διάτρητη λαµαρίνα (πά- 
χους 3mm µε στρογγυλές οπές διάτρησης Φ6mm σε τριγωνική διάταξη και µε αξονική 
απόσταση οπών 10mm) που στερεώνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση σε όλο το µήκος της  
ένωσης µε το τελάρο και µε τις κατακόρυφες τραβέρσες. 
Επισηµαίνεται ότι η διάτρηση της λαµαρίνας θα πρέπει να έχει  προηγηθεί  του  
γαλβανίσµατός της για την αποφυγή δηµιουργίας ευπαθών στην οξείδωση σηµείων στα 
΄΄σόκορα΄΄ των οπών.  
Στο κατ΄αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνεται: 
  το γαλβάνισµα εν θερµώ (ΕΤΕΠ 03-10-03-00) όλων των µεταλλικών στοιχείων του 

κιγκλιδώµατος της διάτρητης λαµαρίνας (παρ. γ΄) 
  η εφαρµογή υποστρώµατος χρωµατισµού της ανωτέρω γαλβανισµένης λαµαρίνας µε ειδι- 

κό υπόστρωµα (αστάρι) χρωµατισµού επιφανειών γαλβανισµένων στοιχείων µε βάση 
εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή µε βαση το φωσφορικό οξύ (Etch Primer) σύµ- 
φωνα και µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 77.31 του ισχύοντος ενιαίου τιµολογίου οικοδο- 
µικών εργασιών και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00. 

  Η εφαρµογή επί των επιφανειών όλων των υπολοίπων µεταλλικών επιφανειών του κιγκλι- 
δώµατος (πλην της γαλβανισµένης λαµαρίνας) αντισκωριακού υποστρώµατος (αστάρι) 
δύο ή τριών συστατικών διαλύτου µε βάση εποξειδικό , πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυρι- 
τικό ψευδάργυρο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 77.20.02 του ενιαίου τιµολογί- 
ου οικοδοµικών εργασιών και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ΄΄Αντισκωριακή προστασία και χρω- 
µατισµός σιδηρών επιφανειών΄΄. 

  Η εφαρµογή επί όλων των επιφανειών του κιγκλιδώµατος (πλαίσια, ορθοστάτες, 
λαµαρίνες, συνδέσεις, κ.λπ.) τελικού αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή α- 
κρυλικού χρώµατος σε δύο ή περισσότερες στρώσεις (απόχρωσης επιλογής της υπηρεσί- 
ας), σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 77.20.04 του ισχύοντος ενιαίου τιµολο- 
γίου οικοδοµικών εργασιών και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ΄΄Αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών΄΄. 

 
Σηµειώνεται ότι µετά από τις όποιες ηλεκτροσυγκολλήσεις στις ραφές που θα γίνουν για την 
κατασκευή του κιγκλιδώµατος, θα γίνει καθαρισµός στις ενώσεις από τα υαλώδη 
υπολείµµατα των ηλεκτροδίων και κατόπιν επάλειψη σε δύο στρώσεις µε ψυχρό 
γαλβάνισα. 
Περιλαµβάνονται το σύνολο των υλικών, µικροϋλικών και εργασία ηλεκτροσυγκολλήσεων, 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και γαλβανίσµατος, σύµφωνα µε τα σχέδια 
της µελέτης, την τεχνική περιγραφή, την αρχιτεκτονική λεπτοµέρεια Λ.ΚΠΕ, το σχέδιο όψεων 
περίφραξης Α10 και τις οδηγίες της επίβλεψης 
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21. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικών θυρών περιβάλλοντος χώρου παντός τύπου 
(ανοιγόµενες – συρόµενες) και παντός σχεδίου και σύνθεσης διατοµών, σύµφωνα µε τα σχέδια 
και µε τις λεπτοµέρειες (Λ.Τ.ΑΠΕ1 και ΛΤ.ΑΠΕ2) και τις περιγραφές της µελέτης, πλή- ρως 
χρωµατισµένες ή πλήρως γαλβανισµένες, ως κατωτέρω. 

Θύρες µεταλλικές δίφυλλες περίφραξης αυλείου χώρου, µε ή χωρίς παράπλευρα σταθερά 
τµήµατα κατασκευής και σύνθεσης ανάλογης µε αυτή των θυρών. 
Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις 
αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες ΛΤ.ΑΠΕ1 και ΛΤ.ΑΠΕ2, εξ ολοκλήρου µε γαλβανισµένα 
΄΄εν θερµώ΄΄ στοιχεία και περιλαµβάνουν: 
α) Τα θυρόφυλλα, το κάθε ένα µε περιµετρικο πλαίσιο από στραντζαριστή διατοµή 
80Χ50Χ3mm και τέσσερις ενδιάµεσες τραβέρσες από κοιλοδοκό 50Χ50Χ3mm.. 
Επί των δύο πλαισίων κάθε φύλλου που δηµιουργούνται από τις ενδιάµεσες κοιλοδοκούς 
(τραβέρσες) τοποθετούνται φύλλα (πανέλα) από γαλβανισµένη διάτρητη λαµαρίνα (πάχους 
3mm µε στρογγυλές οπές διάτρησης Φ6mm σε τριγωνική διάταξη και µε αξονική απόσταση 
οπών 10mm) που στερεώνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση σε όλο το µήκος της ένωσης µε το τε- 
λάρο. 
β) Τους ορθοστάτες από κοιλοδοκό ενισχυµένης διατοµής 80Χ80Χ4mm (για την ασφαλή στε- 
ρέωση των µεντεσέδων). Το πάνω άκρο κάθε ορθοστάτη καλύπτεται µε ΄΄τάπα΄΄ από γαλβα- 
νισµένη στραντζαριστή πάχους 3mm. Οι ορθοστάτες πακτώνονται ακλόνητα στα διπλανά τοι- 
χία της περίφραξης και στο δάπεδο και  επ΄  αυτών  στερεώνονται  τα  θυρόφυλλα  µε  
τέσσερις (4) ισχυρούς µεντεσέδες (βαρέως τύπου) το κάθε ένα. 
γ) Το αρµοκάλυπτρο των θυρόφυλλων (µπινί) από λάµα διατοµής 40Χ5 mm. 
δ) Τους µεντεσέδες ανάρτησης των θυρόφυλλων, χειρολαβών, κλειδαριών, λάµων, stop, συρ- 
τών, κλπ, σύµφωνα µε την µελέτη, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης για . 
ε)  Στην  τιµή  του  παρόντος  άρθρου  περιλαµβάνεται  και  το  γαλβάνισµα   εν   θερµώ 
(ΕΤΕΠ 03-10-03-00) όλων των µεταλλικών στοιχείων των θυρών (σταθερά και ανοιγόµενα) 
και οι εργασίες χρωµατισµού τους που περιλαµβάνουν: 

 εφαρµογή υποστρώµατος χρωµατισµού µε ειδικό υπόστρωµα (αστάρι) χρωµατισµού 
επιφανειών γαλβανισµένων στοιχείων  µε  βάση  εποξειδικές,  πολυουρεθανικές  
ρητίνες ή µε βάση το φωσφορικό οξύ (Etch Primer) σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 77.31 του ισχύοντος ενιαίου τιµολογίου οικοδοµικών εργασιών και την Ε- 
ΤΕΠ 03-10-03-00. 

 εφαρµογή τελικού αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού  
χρώµατος σε δύο ή περισσότερες στρώσεις (απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας), 
σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 77.20.04 του ισχύοντος  ενιαίου  
τιµολογίου οικοδοµικών εργασιών και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ΄΄Αντισκωριακή 
προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών΄΄. 

Σηµειώνεται ότι µετά από τις όποιες ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα γίνουν για την κατασκευή 
της θύρας, θα γίνει καθαρισµός στις ενώσεις από τα υαλώδη υπολείµµατα των ηλεκτροδίων 
και κατόπιν επάλειψη σε δύο στρώσεις µε ψυχρό γαλβάνισµα. 
Περιλαµβάνονται το σύνολο των υλικών, µικροϋλικών και εργασία ηλεκτροσυγκολλήσεων, 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, και σε λειτουργία, καθώς και του 
γαλβανίσµατος και του χρωµατισµού, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική περι- 
γραφή, τις αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες ΛΤ.ΑΠΕ1 και ΛΤ.ΑΠΕ2 και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

22.  Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρων (κουπαστή) (στηθαίων κλιµάκων, κερκί- 
δων, ράµπα εισόδου, κλίµακα εισόδου δυτικής πλευράς, τοιχείο couranglaise, κλπ.) 
αυλείου χώρου από σιδηροσωλήνες Φ 50mm γαλβανισµένους, στερουµένων µε άριστη ηλε- 
κτροσυγκόλληση σε σιδηροσωλήνες Φ 30mm γαλβανισµένους, που πακτώνονται στο στηθαίο 
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ή σε τοιχείο, σύµφωνα µε το σχέδια και τις λεπτοµέρειες της µελέτης και τις οδηγίες της Υπη- 
ρεσίας, µε την διαµόρφωση σε περίπτωση στηθαίου της στέψης του. Σηµειώνεται ότι όλα τα 
µεταλλικά στοιχεία να είναι γαλβανισµένα και µετά από τις όποιες ηλεκτροσυγκολλήσεις που 
θα γίνουν για την κατασκευή του χειρολησθήρα, θα γίνει καθαρισµός στις ενώσεις από τα υα- 
λώδη υπολείµµατα των ηλεκτροδίων και κατόπιν επάλειψη σε δύο στρώσεις µε ψυχρό γαλβά- 
νισµα. Περιλαµβάνεται και η εργασία διαµόρφωσης της στέψης του στηθαίου. 

23.  Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώµατος εξόδων περιβάλλοντος 
χώρου (τέσσερα τεµάχια, δηλ. δύο τεµ. σε κάθε έξοδο), σύµφωνα µε το σχέδιο 
λεπτοµερειών της µελέτης Λ.11.08 αποτελούµενο από πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ 2 1/2", 
ολικού µήκους περίπου 2,30 m. Το πλαίσιο στηρίζεται σε δύο κατακόρυφους ορθοστάτες από 
σιδηροσωλήνα Φ 2 1/2". Στο παραπάνω πλαίσιο τοποθετείται πλέγµα “οντουλέ”, βροχίδες 
διαστάσεων 50/50 mm και διάµετρο σύρµατος Φ 5 mm. Στην εργασία περιλαµβάνονται όλα τα 
υλικά, µικρούλικα και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και πάκτωση. Επίσης 
περιλαµβάνεται ο χρωµατισµός µε µία στρώση µίνιου και διπλή στρώση ελαιοχρώµατος 
(ΕΤΕΠ 03-10-03-00), όλων των επιφανειών της κατασκευής. 

24. Πλήρης κατασκευή και εγκατάσταση ιστού σηµαίας, (2 τεµ.), συνολικού ύψους 5,50 m., αποτε- 
λούµενος από δύο σωλήνες τύπου Μάνεσµαν. Ο πρώτος σωλήνας έχει µήκος 3,00 µ. και δια- 
τοµή Φ 95/102 και ο δεύτερος µήκους 2,50 µ. έχει διατοµή Φ 68/76. Η σύνδεση των δύο σω- 
λήνων και η στερέωση του ιστού µέσα σε βάση από σκυρόδεµα των 300 χλγ. γίνεται σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα γιά τους ορθοστάτες του γηπέδου, βόλεϋ σύµφωνα µε την Τεχνική Περι- 
γραφή και το σχέδιο Π-2/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. Συµπεριλαµβάνεται και η εργασία κατασκευής και το- 
ποθέτησης του µηχανισµού ανάρτησης της σηµαίας. Δηλαδή υλικά, µικροϋλικά επί τόπου του 
έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και χρωµατισµού, ο χρω- 
µατισµός των µεταλλικών στοιχείων µε δύο στρώσεις αντισκωριακού µινίου και δύο στρώσεις 
χρώµατος ντούκο (µε πιστολέτο ή πινέλο) και σύµφωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες της επί- 
βλεψης (ΕΤΕΠ 03-10-03-00). 

25. Πλήρης κατασκευή των πλακοστρώσεων µε παντός είδους πλάκες (εκτός µαρµάρινων) (κερα- 
µικά πλακίδια group IV στην περιοχή της δυτικής εισόδου, δάπεδο υποστέγου χώρου, κ.λπ.), 
σύµφωνα µε τα σχέδια, τις λεπτοµέρειες και τις περιγραφές της µελέτης µε τις απαιτούµενες 
κατά περίπτωση διαστάσεις, το απαιτούµενο υπόστρωµα τσιµεντοκονιάµατος, την δηµιουργία 
αρµών και το απαιτούµενο αρµολόγηµα, σύµφωνα και µε τα κατωτέρω: 
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 30x30 
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, 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 ειδικό 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. 

 
26.  Πλήρης κατασκευή των  παντός  είδους  επιστρώσεων  επιφανειών  µε  σκυρόδεµα  

(ραµπών, σκουπιστό, χτενιστό, σταµπωτό, κ.λπ.) σύµφωνα µε τα σχέδια, τις λεπτοµέρειες και 
τις περιγραφές µε την απαιτούµενη κατά περίπτωση κατεργασία της τελικής επιφανείας 
δηλαδή κατασκευάζονται: 

Οι προβλεπόµενες από την µελέτη ΄΄σκουπιστές΄΄ επιφάνειες σκυροδέµατος δαπέδων µε επί- 
παση τσιµέντου σε ποσότητα 500gr/m2, όσο το σκυρόδεµα είναι ακόµα νωπό, στην συνέχεια 
σκουπίζεται µε πλατιά σκούπα από νάϋλον, όπου τα σκουπίσµατα γίνονται µε κινήσεις πα- 
ράλληλες και κάθετες προς τον άξονα µήκους της επιφανείας, σύµφωνα µε την Τεχνική Περι- 
γραφή και τις επί τόπου οδηγίες της υπηρεσίας. 

Οι προβλεπόµενες από την µελέτη επιφάνειες ΄΄σταµπωτού΄΄ δαπέδου από σκυρόδεµα που 
κατασκευάζεται ως κατωτέρω: 
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Σταµπωτό δάπεδο από σκυρόδεµα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, µε δοµικό πλέγµα Τ131 
ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωµο, µε επίπαση 
σκληρυντικού χρώµατος, και χρώµατος αρµών, σταµπαρισµένο µε ειδικά καλούπια, σε 
συνδυασµό µε κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε σχεδίου, µε 
οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρµογής µε κυβολίθους 10x10x10 cm, στερεωµένους µε κονία- 
µα των 450 kg τσιµέντου στην υπάρχουσα υποδοµή, σε γραµµικό σχέδιο. 
Πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς 
παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος, τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και την 
αρχιτεκτονική µελέτη. 
Στην εργασία περιλαµβάνονται: 
 η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και τυχόν 

άλλες κατασκευές), 
 η επίπαση στο νωπό σκυρόδεµα του σκληρυντικού χρώµατος (σε σκόνη) σε δύο στρώσεις 

κάθετες µεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της προκύπτουσας επι- 
φάνειας. 

 η αποτύπωση του επιλεγµένου σχεδίου µε την εισπίεση των ειδικών καλουπιών στην επι- 
φάνεια του σκυροδέµατος. 

 η κοπή των αρµών διαστολής σε κάναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύµφωνα µε την αρχιτεκτο- 
νική µελέτη, µετά την πάροδο 12 ωρών 

 η πλύση µε νερό και διάλυµα οξέων για την αποµάκρυνση του πλεονάζοντος χρώµατος 
αρµών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας. 

 η προστασία της τελικής επιφάνειας µε µία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι (sealer) 
µε ανάλωση 200 ml/m2. 

 
27.  Πλήρης κατασκευή των επιστρώσεων µε πλάκες µαρµάρου και λοιπές µαρµάρινες 

επιστρώσεις στις προβλεπόµενες από την µελέτη περιοχές (π.χ. ανατολική είσοδος), µετά των 
απαιτουµένων από την µελέτη εργασιών λειότριψης, αδροποίησης, γλυφών, µπιζουταρίσµα- 
τος, κ.λπ. (πλάκες, κατώφλια, περιζώµατα, µπορντούρες, σοβατεπιά, στηθαία, σκαλοµέρια, 
ποδιές, κ.λπ.) στο απαιτούµενο από την µελέτη πάχος και διαστάσεις και χρώµα και ποιότητα, 
σύµφωνα και µε την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 «Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους». 

Επίσης κατασκευάζονται οι επενδύσεις βαθµίδων (ευθείες ή λοξές) στις περιοχές των κλιµά- 
κων προσβάσεων (π.χ. σκαλοπάτια δυτικής εισόδου), σύµφωνα µε την µελέτη (πάχος 3/2cm 
βατήρων/µετώπων) µετά της απαιτουµένης λειότριψης και αδροποίησης. 

 
28. Πλήρης κατασκευή των επιστρώσεων µε: 

 γεωύφασµα των 155gr/m2 πάνω από την περιµετρική επίχωση του σκάµατος του κτιρίου 
µε σκύρα στις περιοχές της αυλής µε κηπόχωµα 

 φύλλο πολυαιθυλενίου (νάυλον) πάχους 0,40mm πάνω από την περιµετρική επίχωση του 
σκάµµατος του κτιρίου µε σκύρα στις περιοχές της αυλής µε σκυρόδεµα/πλακόστρωση 

29. Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων parkin πλάτους 15 εκ. ή σε οποιοδήποτε άλλο τµή- 
µα του έργου προβλέπεται από την µελέτη, µε ανεξίτηλο χρώµα θερµοπλαστικό ή ψυχροπλα- 
στικό υλικό λευκό ή οποιασδήποτε άλλης απόχρωσης. Η χάραξη και η γραµµογράφηση θα γί- 
νει σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης του έργου και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια 
σήµανση οδών’’. Στην εργασία περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 

προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 
- η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των 

εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 
- ο καθαρισµός του χώρου parkin από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 

σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
- η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα) 
- η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 

χρησιµοποιουµένου υλικούη λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης 
µέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους. 
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30.  Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα που 
περιλαµβάνει αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή 
κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας 
µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της 
επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα, µε χρήση κάθε 
µέσου και εργαλείου µηχανικού και χειρονακτικού. 

31. Προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σε όλους τους χώρους 
πρασίνους µε πάχος διάστρωσης τουλάχιστον 40 εκ., σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
02-07-05-00. Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους 
σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από 
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή το- 
ξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. Περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση και διάστρωση 
του κηπευτικού χώµατος µέσα σε παρτέρια ή ζαρντινιέρες αυλείου χώρου ή σε οποιαδήποτε 
άλλη θέση του αυλείου χώρου προβλέπει η µελέτη, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 02- 
07-05-00. Περιλαµβάνονται επίσης οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των υλι- 
κών, η σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας υποδο- 
χής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης του κηπευτικού χώµατος και η συ- 
ντήρησή τους µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η δια- 
τήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντή- 
ρησης), µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και 
του κηπευτικού χώµατος. 

 
 

32.  ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, σε ποσότητα σύµφωνα µε την µελέτη (25 τεµ.), που ευδοκιµούν στην 
περιοχή την κατάλληλη περίοδο και σύµφωνα µε τη µελέτη φύτευσης, το υπόµνηµα φύτευσης 
και τις υποδείξεις του γεωπόνου του Οργανισµού, µε χρήση κάθε µέσου και εργαλείου µηχα- 
νικού και χειρονακτικού και των σκευασµάτων. Περιλαµβάνονται: 
1. Η προµήθεια του δένδρου κατηγορίας Δ3 : Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δα- 
πάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρι- 
νής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν 
απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων 
σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
2. Το άνοιγµα λάκκου διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m. (Ε1.2): Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρό 
έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών 
και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων 
και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
3. Η φύτευση του δένδρου µε µπάλα χώµατος 4,50 µέχρι 12,00 lt.(λίτρα) (Ε9.5): Φύτευση φυ- 
τών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυ- 
τού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.Περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος 
και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύ- 
τευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
4. Η υποστύλωση του δένδρου, µε την αξία του πασάλου (Ε11.1.1): Yποστύλωση δέντρου µε 
την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισ- 
σαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Περιλαµβάνονται η αξία και µεταφορά 
επί τόπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και 
των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε 
οποιοδήποτε είδος εδάφους, και µε οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ 
αυτόν µε κατάλληλο µέσον. 
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5. Η 3µηνη συντήρηση του δένδρου µετά την προσωρινή παραλαβή του έργου, προκειµένου 
να αναπτυχθεί και να γίνει εύρωστο και θαλερό. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρε- 
ούται να το αντικαταστήσει µε άλλο δένδρο της ίδιας κατηγορίας. Η συντήρηση περιλαµβάνει : 
5.1. Τον σχηµατισµό λεκάνης άρδευσης διαµέτρου από 0,41 έως 0,60 m (ΣΤ1.1) : Σχηµατι- 
σµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, µε εκσκαφή του εδάφους γύρω 
από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και αποµάκρυνση τυχόν ζιζανίων και 
κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνο- 
νται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων. 
5.2. Την άρδευση του δένδρου (µε υπόγειο η επίγειο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα άρδευσης) 
(ΣΤ2.1.5): Άρδευση φυτού µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης (αυτοµατοποιηµένο), σύµ- 
φωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος του 
ποτίσµατος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, για 45 πο- 
τίσµατα (αρδεύσεις) στην τρίµηνη συντήρηση. 
5.3. Τη λίπανση του δένδρου (ΣΤ3.1): Λίπανση φυτών µε τα χέρια, σύµφωνα µε την φυτοτε- 
χνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Περιλαµβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσµατος και την 
εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού, για τρείς λιπάνσεις στην τρίµηνη συντήρηση του 
δένδρου. 
5.4. Τη φυτοπροστασία του δένδρου ύψους µέχρι 4 m (ΣΤ5.1): Καταπολέµηση ασθενειών µε 
προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή εγκεκριµένων χηµικών ή βιολογικών µυκητοκτόνων, ή 
άλλων σκευασµάτων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00 

 
 

33. ΦΥΤΕΥΣΗ ΘΑΜΝΩΝ, ποσότητα σύµφωνα µε την µελέτη (15 τεµ.), που ευδοκιµούν στην 
περιοχή, την κατάλληλη περίοδο και σύµφωνα µε τη µελέτη φύτευσης, το υπόµνηµα φύτευσης 
και τις υποδείξεις του γεωπόνου του Οργανισµού µε χρήση κάθε µέσου και εργαλείου µηχανι- 
κού και χειρονακτικού και των σκευασµάτων. 

Περιλαµβάνονται: 
1. Η προµήθεια του θάµνου κατηγορίας Θ3: Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπά- 
νες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρι- 
νής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν 
απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που 
θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων 
σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
2. Το άνοιγµα λάκκου διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m. (Ε1.2): Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό 
έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών 
και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλεί- 
ων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
3. Η φύτευση του θάµνου µε µπάλα χώµατος από 4,50 µέχρι 12,00 lt.(λίτρα) (Ε9.4): Φύτευση 
φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδά- 
φους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης 
άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.Περιλαµβάνονται η αξία του 
λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύ- 
ψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
4. Η 3µηνη συντήρηση του θάµνου µετά την προσωρινή παραλαβή του έργου, προκειµένου 
να αναπτυχθεί και να γίνει εύρωστο και θαλερό. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρε- 
ούται να το αντικαταστήσει µε άλλο δένδρο της ίδιας κατηγορίας. Η συντήρησηπεριλαµβάνει: 
4.1. Τον σχηµατισµό λεκάνης άρδευσης διαµέτρου από 0,41 έως 0,60 m (ΣΤ1.1): Σχηµατι- 
σµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, µε εκσκαφή του εδάφους γύρω 
από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και αποµάκρυνση τυχόν ζιζανίων και 
κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβά- 
νονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού και µέ- 
σων. 
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4.2. Την άρδευση του θάµνου (µε υπόγειο η επίγειο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα άρδευσης) 
(ΣΤ2.1.5):Άρδευση φυτού µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης (αυτοµατοποιηµένο), 
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνεται ο έλεγχος 
του ποτίσµατος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, για 
45 ποτίσµατα (αρδεύσεις) στην τρίµηνη συντήρηση. 
4.3. Τη λίπανση του θάµνου (ΣΤ3.1):Λίπανση φυτών µε τα χέρια, σύµφωνα µε την φυτοτε- 
χνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Περιλαµβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσµατος και την 
εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού, για τρείς λιπάνσεις στην τρίµηνη συντήρηση 
του δένδρου. 
4.4. Τη φυτοπροστασία του θάµνου (ΣΤ5.1):Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θε- 
ραπευτική εφαρµογή εγκεκριµένων χηµικών ή βιολογικών µυκητοκτόνων, ή άλλων σκευα- 
σµάτων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνονται οι 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και των σκευ- 
ασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν 

 
 

34. Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά: Το αντικείµενο εγκατάστασης χλοοτάπητα µε σπορά µε 
χρήση κάθε µέσου και εργαλείου µηχανικού και χειρονακτικού περιλαµβάνει και τα ακόλουθα: 
1. Την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψι- 
λοχωµατισµό του εδάφους. 
2. Την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης τύρφης, περλίτη, 
χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος 10-12 cm 
3.Την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η 
κατάλληλη σποροκλίνη. 
4.Την προµήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιηµένου, πρόσφατης εσοδεί- 
ας, συσκευασµένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του µίγµατος και τον οίκο 
παραγωγής και τη σπορά µε την προβλεπόµενη ποσότητα, ανάλογα µε το είδος του σπόρου. 
5.Την κάλυψη του σπόρου, την οµοιόµορφη κατανοµή µικτού λιπάσµατος µε ιχνοστοιχεία και 
το κυλίνδρισµα της επιφάνειας. 
6. Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο σκεύασµα. 
7.Την λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 
8. Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση 
του χλοοτάπητα. 
9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µέσω 
του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των αγριόχορτων που 
τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του προ- 
κύψει αραιό ή ανεπαρκές. 
10. Το πρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm. Οι 
εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 
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Άρθρο 1. Αντικείµενο της εργολαβίας 
 

 Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: «12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» οι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, σύµφωνα µε τις  µελέτες, όπως θα εγκριθούν από την 
υπηρεσία και τους όρους των εγκεκριµένων συµβατικών τευχών της δηµοπράτησής του. 

 
 Τα είδη και οι ποσότητες όλων εργασιών του έργου εµπεριέχονται στον προϋπολογισµό µελέτης που 

ανέρχεται στο ποσό των 990.000,00 € µε τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση, τα απολογιστικά και τον 
Φ.Π.Α. 

 
Άρθρο 2. Αρχική συµβατική χρηµατική αξία - Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 

 
 Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού 

προσφοράς του αναδόχου (Σ.Π.), προσαυξηµένο κατά το ποσό των Γενικών Εξόδων και 
Οφέλους Εργολάβου και κατά το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επί του προϋπολογισµού 
προσφοράς. 

 Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι: 
• το κατ΄αποκοπήν τίµηµα που περιέχεται στο τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

 
Άρθρο 3. Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της µελέτης – Φάκελοι σχεδίων 

 

 Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της µελέτης και δηµοπράτησης αλληλοσυµπληρώνονται, είναι δε κατά 
σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω: 
(όπως αναφέρονται και στο άρθρο 5.2 της διακήρυξης). 

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη Δηµοπρασίας. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά (τιµολόγιο προσφοράς εργασιών που αποτιµώνται µε κατ' 

αποκοπή τίµηµα και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς της ηλεκτρονικής πλατφόρµας). 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης (όµοιο µε το τιµολόγιο προσφοράς και συµπληρωµένη την δαπάνη 

του έργου από την υπηρεσία). 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Περιγραφή(Τ.Π.) ΟΙΚ και ΗΜ. 
7. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
8. Οι εγκεκριµένες µελέτες, (ΟΙΚ και Η/Μ εγκαταστάσεων - Οι τεχνικές περιγραφές και 

προδιαγραφές οικοδοµικών εργασιών & Η/Μ εγκαταστάσεων – οι τυποποιηµένες 
λεπτοµέρειες - Οι τεχνικές µελέτες (σχέδια &κλπ) των οικοδοµικών εργασιών και των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων  του έργου - κλπ), που θα αναρτηθούν από τον 
Δήµο Αγίων Αναργύρων – Καµατερού στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού. 

9. Το Χρονοδιάγραµµα/ Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. 

10. Το Τ.Ε.Υ.Δ. 
 
 

 Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο: 
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια Αριθµ. Αποφ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 – ΦΕΚ1746Β, 

19.05.2017 όπως αυτά θα ισχύουν κατά την δηµοπράτηση του έργου,   , σύµφωνα και   
µε την Εγκύκλιο 11/19-06-2017 ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466 Υπουργείου Υποδοµών 
&Μεταφορών. 

(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) ΟιΠρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές(Π.Τ.Π.)τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.(ή του τ.Υ.Δ.Ε.). 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
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Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία, η 
τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί χωρίς 
αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση από 
αυτήν την αιτία. 

 
 Ο ανάδοχος µε την υπογραφή της σύµβασης, οφείλει να χρησιµοποιήσει οτιδήποτε έχει αναρτηθεί 

στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού. 
 

Άρθρο 4. Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 
 

 Η υποβολή προσφοράς στην δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο ανάδοχος: 
 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαµόρφωση και την φύση του εδάφους του γηπέδου 

του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής 
τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις πηγές προµήθειας των υλικών, τη µεταφορά τους στο χώρο του 
έργου, την αποθήκευση των υλικών, τη συγκέντρωση - απόθεση και αποµάκρυνση των 
αχρήστων υλικών εκσκαφών, καθαιρέσεων – αποξηλώσεων, κοπής δένδρων, εκ θάµνωσης, 
κ.λπ. σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές – τηρουµένων και των ισχυουσών διατάξεων για 
διαχείριση και απόρριψη αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης σε µονάδες ΑΕΚΚ (Απόβλητα 
Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων) ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010, εγκύκλιος ΥΠΟΜΕΔΙ 12/27-
03-2013, εγκύκλιος µε αρ. πρωτ. 4834/25-01-2013 του ΥΠΕΚΑ κ.λπ. όπως ισχύουν. 

Συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη των λοιπών τελών εναπόθεσης (κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 
χώρους ΑΕΚΚ), επεξεργασίας κ.λπ, στο συµβατικό αντικείµενο, για τα οποία έχει προηγηθεί σχετική 
έρευνα από τον Ανάδοχο πριν την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς του. 
Περιλαµβάνεται επίσης η εξασφάλιση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
απαραίτητων µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τις µεταφορικές δυνατότητες για την  προσπέλαση στο 
χώρο του έργου, των καιρικών συνθηκών της περιοχής κ.λπ.. 

 
 Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή, όλα τα στοιχεία της εγκεκριµένης µελέτης και τα τεύχη 

δηµοπράτησης του έργου και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των 
εργασιών. 

 Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές 
συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για 
την πλήρη συµµόρφωση του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί 
µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση µε τις συνθήκες 
κατασκευής του έργου γενικά. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει έγκαιρα (τουλάχιστον δέκα ηµέρες) πριν την έναρξη 
των εργασιών εκσκαφών την αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών (Τµήµα Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων, Αρχαιολογικής Έρευνας και Μουσείων) προκειµένου οι 
εργασίες αυτές να γίνουν µε την παρακολούθηση υπαλλήλου της. 

  Επίσης ο ανάδοχος αναλαµβάνει όλες τις προβλεπόµενες από την εγκεκριµένη µελέτη και τις 
απαιτούµενες από τους κανόνες ασφαλείας - τέχνης και επιστήµης διαδικασίες και ενέργειες για 
συνεχή παρακολούθηση του σκάµµατος µε την διάθεση όλου του απαιτούµενου επιστηµονικού 
προσωπικού και µέσων προφύλαξης, επιτήρησης. 

 
 

Άρθρο 5. Σύµβαση έργου 
 

 Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
105 και 135 του Ν. 4412/2016 από τον Δήµαρχο του Δήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού, και 
τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της Αναδόχου του έργου εταιρείας. Η σύµβαση συνάπτεται µε 
βάση την εγκριτική απόφαση και τα τεύχη και σχέδια µε τα οποία διενεργήθηκε η δηµοπρασία. 
Το έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. 

 Για την υπογραφή της σύµβασης καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δηµαρχείο του Δήµου 
Αγίων Αναργύρων – Καµατερού, Λ. Δηµοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, σύµφωνα  µε τις 
διατάξεις τουάρθρου105 παρ. 4 του Ν.4412/2016 µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται µαζί µε την κοινοποίηση της εγκριτικής 
απόφασης. Μέσα στην ίδια προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τις 
απαιτούµενες εγγυητικές καλής εκτελέσεως 
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 Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 

ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την 
περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 τουΝ.4412/2016. 

 Κατά την υπογραφή του εγγράφου συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή 
διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή των 
στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. 
Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, 
επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει 
εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων, εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, κάτοικο της 
έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση 
του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτηµένου προσώπου ότι αποδέχεται τον 
γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. 
Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. 
Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 
Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση του, αν αυτός αρνηθεί 
την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. 
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

 
 Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής έργου, επαναϋπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την έκπτωση, 

οι προβλεπόµενες δαπάνες για την αναθεώρηση και το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) και γενικά 
οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου. 

 
Άρθρο 6. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για την υπογραφή της σύµβασης, την 

πιστή εφαρµογή των όρων της και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που 
προκύπτει ένεκα του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, , 
όπως προβλέπονται στην παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Όλες οι πληρωµές που 
γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε βάση τις πιστοποιήσεις 
αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται µετά 
την οριστική παραλαβή. Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι 
οποίες ανέρχονται σε πέντε επί τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά 
της αναλογούσας αναθεώρησης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που 
περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στιςεργασίες. 

 Γενικά, για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, αρχική και συµπληρωµατική, για την συµπλήρωση τους µε 
τις κρατήσεις που γίνονται στις πληρωµές του αναδόχου, τις µειώσεις αυτών, την επιστροφή τους 
καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο παρέχονται αυτές, έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν 4412/2016. 

 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ και οι ειδικές ρυθµίσεις τωνάρθρων 
167 και 140 του Ν.4412/2016, που αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των 
κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, στο διορισµό εκπροσώπου και αναπληρωτού 
αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των 
εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός ή περισσοτέρων µελών της κοινοπραξίας κ.λ.π. 

 
Άρθρο 7. Προθεσµίες 

 

 Για την αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται προθεσµία έντεκα (11) συνολικά ηµερολογιακών 
µηνών. Για τις κατωτέρω αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες ο µήνας ορίζεται ως µήνας 
τριάντα ηµερών, συνολικά δηλαδή τριακοσίων τριάντα (330) ηµερολογιακών ηµερών. 
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Ορίζεται αποκλειστική τµηµατική προθεσµία ίση µε το 0,95 της συνολικής προθεσµίας, δηλαδή 
τριακοσίων δεκατεσσάρων (314) ηµερολογιακών ηµερών, που θα αρχίζει από την υπογραφή της 
σύµβασης µέσα στην οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες όλων των κτιρίων. 
Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται παρά µόνο για λόγους ευθύνης του 
εργοδότη. Γενικά αν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί παράταση, αυτή χορηγείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 147 παρ.10 του Ν.4412/2016. 
Οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και παράτασης της 
προθεσµίας περαιώσεως του έργου, µόνο κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας. 

 Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία µε απόλυτη ακρίβεια Για το 
σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν 
η κανονική βάρδια δεν επαρκέσει, µε ή χωρίς υπερωρίες και τη δυνατότητα εργασίας σε ηµέρες 
αργιών και εορτών. Η οποιαδήποτε επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή 
εργασία θα βαρύνει τον ίδιο και δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωµα για καταβολή οποιασδήποτε 
αποζηµίωσης. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση προσωπικού , 
θα εκδοθούν µε µέριµνα του αναδόχου. Η Υπηρεσία, αν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρµόδιες 
κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. 

 Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσµίας ορίζονται οι παρακάτω ενδεικτικές 
τµηµατικές προθεσµίες (στάδια) που όλες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης και µέσα 
στις οποίες πρέπει να αποπερατωθούν τουλάχιστον οι σε κάθε παρακάτω στάδιο αναφερόµενες 
κυριότερες εργασίες. 

 
 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ : 0,182 Χ Π ηµερολογιακές ηµέρες 

(όπου Π η συνολική προθεσµία περαίωσης. του όλου έργου) 
 

 Σύνταξη χωροσταθµικού του οικοπέδου σε κάναβο 5Χ5, το οποίο θα υποβληθεί στην Υπηρεσία για 
έλεγχο και έγκριση 

 Καθαιρέσεις πάσης φύσεως κατασκευών, (κτιρίου, µανδροτοίχων κ.λ.π.) και καθαρισµός του 
οικοπέδου. 

 Εκσκαφές των πάσης φύσεως εδαφών (γενικές, γηπέδων, µόρφωσης υπογείων, θεµελίων κ.λ.π.) για 
τη θεµελίωση κτιρίου και στεγασµένων χώρων. 

 Κατασκευή όλων των εργασιών αντιστήριξης των εκσκαφών. 
 Θεµελιώσεις (πάσης φύσεως) των κτιρίων έως στάθµη δαπέδου ισογείου, κατασκευή θεµελιακής 

γείωσης. 
 Επιχώσεις θεµελίων, υποβάσεις και µονώσεις 

  
 

 ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ : 0,364 Χ Π ηµερολογιακές ηµέρες 
 

 Υποβάσεις και µονώσεις υπογείων και ισογείων δαπέδων 
 Η/Μ εγκαταστάσεις εγκιβωτισµένες σε υποβάσεις και δάπεδα ισογείου και υπογείων. 
 Φέρων οργανισµός κτιρίου και στεγασµένων χώρων 
 Τοιχοδοµές (πάσης φύσεως) κτιρίου και στεγασµένων χώρων 
 Κάσσες και ψευτόκασσες κουφωµάτων κτιρίου και στεγασµένων χώρων 

  
 

 ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ : 0,545 Χ Π ηµερολογιακές ηµέρες 
 

 Μόνωση, επίστρωση κλπ. δωµάτων, κατασκευή στεγών, µόνωση επιφάνειας υποκειµένων πλακών, 
επικάλυψη στεγών 

 Δίκτυα σωληνώσεων κ.λ.π. ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου και στεγασµένων χώρων 
(εκτός Κ.Θ.), ταρατσοµόλυβα, καπνοδόχος 

 Κατασκευή αγωγών για σύνδεση µε δίκτυο αποχέτευσης 
 Μαρµαρικές εργασίες, προηγούµενες κατασκευές επιχρισµάτων 
 Επιχρίσµατα εσωτερικά (πάσης φύσεως) κτιρίου 
 Υπόλοιπες χωµατουργικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου στον περιβάλλοντα χώρο 

(εκσκαφές γενικές και θεµελίων, επιχώσεις και συµπυκνώσεις) 
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 Κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης, τοίχων για την µόρφωση επιπέδων και των τοιχίων περίφραξης 
 
 

 ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ : 0,950 Χ Π ηµερολογιακές ηµέρες (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΠΡΟΘΕΣΜΙΑ) 
 

 Εξωτερικά επιχρίσµατα κτιρίου και στεγασµένων χώρων 
 Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης. 
 Συρµατώσεις   ηλεκτρικές   κ.λ.π.   Ηλεκτρικοί   πίνακες.,   ηλεκτρικά όργανα, µηχανήµατα ΗΜ 

εγκαταστάσεων, κλιµατισµός. 
 Επιστρώσεις δαπέδων και επενδύσεις βαθµίδων (πάσης φύσεως)του κτιρίου και στεγασµένων 

χώρων (και των προεξοχών τους επί του εδάφους) 
 Κάθε είδους επενδύσεις τοίχων  (διακοσµητικές, ηχοαπορροφητικές,  λειτουργικές κ.λ.π.), 

συµπεριλαµβανοµένων και των επενδύσεων. 
 Λοιπές µαρµαρικές εργασίες κτιρίου και στεγασµένων χώρων (και των προεξοχών τους επί του 

εδάφους) 
 Κουφώµατα και ερµάρια πάσης φύσεως κτιρίου και στεγασµένων χώρων 
 Κιγκλιδώµατα - κουπαστές κλιµάκων και πλατύσκαλων κτιρίου, στεγασµένων χώρων και αύλειου 

χώρου 
 Εγκατάσταση αλεξικέραυνου( εγκατάσταση αγωγών προστασίας και καθόδων ). 
 Κράσπεδα, κρασπεδόρειθρα, τοιχίσκοι, τοίχοι, κλίµακες αυλείου χώρου 
 Προετοιµασίες χρωµατισµών (ασταρώµατα, µινιαρίσµατα, σπατουλαρίσµατα, βελατούρεςκ.λ.π.) 

 
 Είδη υγιεινής, εξαρτήµατα - επενδύσεις τοίχων πάσης φύσεως (πλακίδια, µάρµαρα), 

κάθε είδους χρωµατισµοί 
 Υαλοπίνακες κουφωµάτων 
 Τελική κατεργασία δαπέδων και µαρµάρινων επιφανειών (στίλβωση κ.λ.π.)-αποπεράτωση όλων 

των χρωµατισµών του κτιρίου 
 Ηλεκτρικά εξαρτήµατα, φωτιστικά και λαµπτήρες κτιρίου και στεγασµένων χώρων 
 Πλήρης αποπεράτωση ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρανίχνευση- πυρόσβεση), εξοπλισµοί 

και µηχανήµατα κλιµατισµού πλήρης αποπεράτωση, δοκιµές και ρυθµίσεις 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου και των στεγασµένων χώρων. 

 Πλήρης αποπεράτωση όλων του κτιρίου, των στεγασµένων χώρων και των Η/Μ εγκαταστάσεων. 
 

 ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΑΔΙΟ : 1,000 Χ Π ηµερολογιακές ηµέρες 
 

 Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού αυλείου χώρου 
 Επιχρίσµατα (πάσης φύσεως) στον περιβάλλοντα χώρο 
 Κιγκλιδώµατα περίφραξης και αυλόπορτες 
 Επιστρώσεις δαπέδων και πεζοδροµίων αυλής, πεζοδρόµια έξω από το κτίρι0 
 Σύνδεση µε κεντρικά δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης και Αποχέτευσης (µε κάθε δυνατή φροντίδα 

του αναδόχου) 
 Πλήρης αποπεράτωση, αυτόµατου ποτίσµατος χώρων φύτευσης. 
 Έκδοση και παράδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 
 Λοιπές εργασίες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 
 Φωτιστικά και λαµπτήρες αυλείου χώρου (ολοκλήρωση όλων των κατ' αποκοπή τιµηµάτων).. 
 Πλήρης αποπεράτωση όλου του έργου και παράδοση του έτοιµου για λειτουργία και πλήρης 

καθαρισµός όλων των χώρων και της αυλής 
  Προµήθεια, παράδοση, παραλαβή, επίδειξη, εκπαίδευση χρηστών για το σύνολο του κινητού 

εξοπλισµού του έργου. 
 Αποπεράτωση, δοκιµές και ρυθµίσεις ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων αυλείου χώρου 

 Αποκοµιδή αχρήστων ή και χρησίµων υλικών που πλεονάζουν, καθώς και τυχόν υπολοίπων προϊόντων 
εκσκαφών 

Η προθεσµία του πέµπτου σταδίου δεν είναι ενδεικτική τµηµατική, αλλά η συνολική προθεσµία, 
δεδοµένου ότι µε την ολοκλήρωση των εργασιών του σταδίου αυτού περαιώνεται πλήρως το 
έργο. 

7.4 
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Μετά την περαίωση κάθε ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας ο ανάδοχος θα υποβάλει στην 
Υπηρεσία αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών του αντίστοιχου 
σταδίου. Το ίδιο ισχύει (χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών) και για την αποκλειστική 
τµηµατική προθεσµία και για την ολική προθεσµία του όλου έργου. Η µη ύπαρξη κάθε παραπάνω 
βεβαίωσης επιφέρει αυτόµατα την επιβολή της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 
 

Άρθρο 8. Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 
 

 Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 148 
τουΝ.4412/2016. 

 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής 
προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και 
επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη 
σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε 
είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το 
πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν 
συµπληρωµατικών συµβάσεων χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική 
προθεσµία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής 
προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού 
ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ( άρθρο 148 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 

 Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, κάθε τµηµατικής 
προθεσµίας, ενδεικτικής και αποκλειστικής, του άρθρου 7 της παρούσης, επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 0,00010 Χ Σ , για το χρονικό διάστηµα των πρώτων 15 ηµερολογιακών ηµερών και 
0,00020 Χ Σ ., για το χρονικό διάστηµα των εποµένων 15 ηµερολογιακών ηµερών, όπου Σ η 
συνολική κατά την σύµβαση δαπάνη του όλου έργου, χωρίς ΦΠΑ. Το συνολικό ποσό της 
ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε 
ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύµβασης, χωρίςΦ.Π.Α.. 

 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Με ίδια απόφαση 
ανακαλούνται υποχρεωτικά οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες , αν το έργο 
περατωθεί µέσα στην συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες γενικές παρατάσεις της , ενώ η 
ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσµία και τις αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες είναι 
ανέκκλητη. (άρθρο 148 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

 Για τις περιπτώσεις εκπρόθεσµης παράδοσης, απόρριψης συµβατικών ειδών, επιβολής ρητρών κ.λ.π., 
για τα προµηθευόµενα είδη του κινητού εξοπλισµού, ισχύουν οι προβλέψεις των σχετικών 
άρθρων του Π.Δ.118/2007. 

 
Άρθρο 9. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου - Μηχανικός Εξοπλισµός 

 
 Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος µε βάση 

την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το 
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 παρ. 1 του 
Ν.4412/2016. 

 Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να 
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής  των 
έργων, ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα όρια των 
συµβατικών προθεσµιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. Το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος 
εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη 
των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα 
(30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση της ανωτέρω προθεσµίας µε 
υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών 
κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου. 

 Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το 
χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες  

7.5 
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που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού 
πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα 
εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισµού 
άνω του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000,00) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών η 
διαγραµµάτων σύµφωνα µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (παρ.3 άρθρο 145, Ν.4412/2016). O 
ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε έναν (1) µήνα από την υπογραφή της 
σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται 
λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η 
εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του 
χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει, στην περίπτωση που κάπου ξέφυγε από αυτό, ούτως 
ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου. 

 Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου, θα παρακολουθείται αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο 
ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το έργο 
Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 10. Προσωπικό αναδόχου – Διοίκηση έργου από πλευρά αναδόχου 

 

10.1. Το έργο διευθύνεται εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο της, 
αποδεκτό από την Υπηρεσία που πρέπει να είναι διπλωµατούχος πολιτικός ή αρχιτέκτων µηχανικός 
ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης. 

 Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, εκτός από πολιτικό ή αρχιτέκτονα µηχανικό υποχρεούται 
να διαθέσει κατ' ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, ένα διπλωµατούχο µηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο 
ή ηλεκτρολόγο-µηχανολόγο µηχανικό, καθώς και τους αναγκαίους υποµηχανικούς, εργοδηγούς 
και λοιπούς τεχνικούς και δ/κους - οικονοµικούς υπαλλήλους. 

 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 
απασχολουµένου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτελόγο. 

 Ο ανάδοχος για το προσωπικό του που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση υποχρεούται να 
προσκοµίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην 
οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 139 του 
Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 11. Φόροι, Δασµοί, κρατήσεις, εργολαβικά ποσοστά κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 

 

Για την Δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του έργου εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016 « Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών». 

 
 Το εργολαβικό αντάλλαγµα υπόκειται σε προείσπραξη του Φόρου Εισοδήµατος. 

 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για τα κάθε είδους µεταφορικά του µέσα που θα 
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος από τον ειδικό 
φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 για τα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια 
κ.λ.π. καθώς και από τους αναφερόµενους φόρους κ.λ.π., σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν, 
όπως αυτές του Ν.Δ. 4486/66 ΦΕΚ 131 τεύχος Α και 4535/66 ΦΕΚ 16 τεύχος Α, περί τροποποιήσεως 
φορολογικώνδιατάξεων. 

Επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα 
υπέρ του Δηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν όπως αυτές 
των Ν. 2366/.53 (ΦΕΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27-12-71) και893/79. 

 Το έργο επιβαρύνεται: α) µε κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων 
Συµβάσεων που ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (204 Α’) όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016 (147 Α’) και β) µε 
κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) όπως 
ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 (147 Α’) και η Κ.Υ.Α 1191/2017 (969 Β’). Οι 
εν λόγω κρατήσεις υπολογίζονται επί της αξίας κάθε πληρωµής (προ φόρων και κρατήσεων) 
της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. 
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 Κατά την είσπραξη των ανωτέρω κρατήσεων (11.3 και 11.4) επιβάλλεται χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ επί 
χαρτοσήµου 20% (άρθρο 10 παρ. 1 Ν.187/1943). 

 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας του τιµήµατος του έργου που 
εκτελείται και αποτιµάται µε τιµές µονάδας. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει απολογιστικά την εικαστική µελέτη του έργου και την 
υλοποίηση αυτής καθώς και τυχόν άλλες αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, και λοιπές εργασίες,  
όταν του δοθεί ειδική εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται 
στον ανάδοχο, και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα 
µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών (άρθρο 154 τουΝ.4412/2016). 

Επί της δαπάνης κάθε απολογιστικής εργασίας καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18%, µειωµένο 
σύµφωνα µε την µειοδοσία στο ποσοστό οφέλους σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, για τις 
απολογιστικές εργασίες του έργου (άρθρο 154, παρ. 3-4, του Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισµός της Υπηρεσίας δεν περιλαµβάνει εργασίες µε απολογιστικό 
σύστηµα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, όταν 
του δοθεί ειδική εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία Επί της δαπάνης κάθε απολογιστικής 
εργασίας καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18%, µειωµένο σύµφωνα µε την µέση τεκµαρτή 
έκπτωση της δηµοπρασίας (άρθρο 154, παρ. 10, τουΝ.4412/2016). 

Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται 
εργολαβικό ποσοστό. 

 Η δαπάνη σύνδεσης του σχολείου µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κλπ.) καταβάλλεται από τον 
ανάδοχο µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν του λογαριασµού της 
αντιστοίχου δηµόσιας επιχείρησης και αποδίδεται σ' αυτόν από τον εργοδότη σε επόµενο 
λογαριασµό, µετά τη προσκόµιση πάντοτε των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων και λοιπών 
νοµίµων εγγράφων χωρίς να δικαιούται καµιάς επιπλέον επιβαρύνσεως. 

 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας βαρύνει την Υπηρεσία. 
 
 

Άρθρο 12. Επιµέτρηση εργασιών 
 Εργασιών µε τιµές µονάδος. 

 Για την επιµέτρηση των εργασιών µε τιµές µονάδος, που ενδεχοµένως προκύψουν στην πορεία του 
έργου, ισχύουν τα οριζόµενα στα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια  Αριθµ.Αποφ. 
ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 – ΦΕΚ1746Β, 19.05.2017 όπως αυτά θα ισχύουν κατά την δηµοπράτηση 
του έργου, σύµφωνα και µε την Εγκύκλιο 11/19-06-2017 ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466 Υπουργείου 
Υποδοµών & Μεταφορών. 

 Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, θα επιµετρείται 
και θα πληρώνεται µε βάση τις πραγµατικά και µόνον εκτελεσθείσες µονάδες. 

 Θα εφαρµόζεται γενικά το άρθρο 151 τουΝ.4412/2016. 

 Εργασιών αποτιµωµένων µε κατ’ αποκοπή τίµηµα. 
 Για τον τρόπο επιµέτρησης των εργασιών αυτών που συνιστούν ένα σύνολο ισχύει η µονάδα, τεµ.1. 

 Προσωρινή επιµέτρηση για τµήµα του όλου έργου που κατασκευάζεται και αποτιµάται µε κατ’ 
αποκοπή τίµηµα, θα γίνεται σε ποσοστό της µονάδας, τεµ. 1 που καθορίζονται στον παρακάτω 
πίνακα Α για κάθε είδος και φάση εργασιών, ανάλογα µε την πρόοδο του αντίστοιχου τµήµατος 
του κατ’ αποκοπήντιµήµατος. 

Με βάση την προσωρινή αυτή επιµέτρηση θα γίνονται τµηµατικές πληρωµές του κατ΄αποκοπήν 
τιµήµατος. Οι τµηµατικές αυτές πληρωµές δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατική δαπάνη για την 
κατασκευή του αντίστοιχου ποσοστού του τµήµατος ή της φάσης του έργου που αποτιµάται µε κατ’ 
αποκοπή τίµηµα αλλά είναι συµβατικός τρόπος πληρωµής που ο ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα µε την συµµετοχή του στην Δηµοπρασία. 
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12.2.3 Σε περίπτωση που υπάρξει τροποποίηση της µελέτης της εγκεκριµένης κατά την δηµοπράτηση του 

κτιρίου που θα επιφέρει αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών, τότε ο υπολογισµός της προσαύξησης 
ή µείωσης του κατ’ αποκοπή τιµήµατος θα υπολογισθεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα για το έργο 
εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια. 

Οι κωδικοί των άρθρων ΑΤΟΕ που περιλαµβάνονται στον πίνακα θα χρησιµοποιηθούν για τον 
υπολογισµό του συντελεστή σ= Α/Β του άρθρου 156 παρ.6 του Ν.4412/2016, ο οποίος αφορά στον 
τρόπο αναγωγής των νέων τιµών µονάδος στο επίπεδο των τιµών της προσφοράς του αναδόχου, 
τηρουµένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του άρθρου 23.8 της παρούσας. 

Κατόπιν θα προστίθεται το εργολαβικό όφελος 18% και θα εφαρµόζεται η µέση τεκµαρτή έκπτωση 
των κατ αποκοπή τιµηµάτων. Η δαπάνη σε περίπτωση αύξησης του αντικειµένου όπως πιο 
παραπάνω αναφέρεται θα αποδοθεί µε συµπληρωµατική σύµβαση (ΣΣΕ). 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Α1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Α/Α Περιγραφή εργασιών Ποσοστά Ενδεικτικά άρθρα 
αναθεώρησης 

 
 
 

1 

 
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
• Καθαρισµοί - Εκσκαφές 
• Φορτοεκφορτώσεις - µεταφορές 
• Επιχώσεις 

 
 

0.034 

ΟΙΚ 2112 
50% 

ΟΙΚ 2171 
10% 

ΟΙΚ 2162 
40% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
• Ξυλότυποι, σιδηρούς οπλισµός και παρελκόµενα 
• Προµήθεια, µεταφορά, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος (όλων των κατηγοριών) 

• Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα µε τη βάση τους 
και λοιπές κατασκευές 

• Μονώσεις υπογείων 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,394 

ΟΙΚ 3212 
5% 

ΟΙΚ 3214 
25% 

ΟΙΚ 3213 
10% 

ΟΙΚ 3816 
5% 

ΟΙΚ 3873 
35% 

ΟΙΚ 3801 
5% 

ΟΙΚ 3841 
5% 

ΟΙΚ 7912 
5% 

ΟΙΚ 7934 
5% 

100% 
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3 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ–ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ –ΜΟΝΩΣΕΙΣ - 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 
• Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας 
• Επίστρωση δαπέδου µε linoleum σε ρολό 
θερµοσυγκολληµένο (πάχους 2mm) 

• Επίστρωση δαπέδου µε πλάκες µαρµάρου 
• Κατασκευή πάγκου corian 
• Επίστρωση δαπέδου  
• Επένδυση τοίχων  
• Επιστρώσεις περιβάλλοντος χώρου µε αδροποιηµένα 

µάρµαρα, µε κυβόλιθους και πλάκες πεζοδροµίου 
διαφόρων τύπων 

• Διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, κηποχώµατα, 
φύτευση 

 
 
 
 
 
 

0,029 

 
ΟΙΚ 7316 
20% 
ΟΙΚ 7452 
10% 
ΟΙΚ 7462 
15% 
ΟΙΚ 7331 
25% 
ΟΙΚ 7335 
20% 
ΟΙΚ 7326.1 
10% 

100% 

 
 
 

4 

 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
• Οπτοπλινθοδοµές µε διάκενους οπτόπλινθους 
• Γραµµικά διαζώµατα 
• Επιχρίσµατα 
• Σκοτίες αλουµινίου 

 
 
 

0,063 

ΟΙΚ 4662 
20% 
ΟΙΚ 4642 
20% 
ΟΙΚ 3213 
10% 
ΟΙΚ 7131 
40% 
ΟΙΚ 6543 
10% 
100% 

 
 

5 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 
• Ολοκληρωµένο σύστηµα θερµοπρόσοψης 
• Σύστηµα ανεστραµµένης θερµοµόνωσης βατών και 
επισκέψιµων δωµάτων 

 
 

0,086 

  ΟΙΚ 7181  
  60% 
ΟΙΚ 7932  
40% 

 100% 
 
 
 
 
 

6 

 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΞΥΛΙΝΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, 
ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ) - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
• Κουφώµατα αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής 
• Ξύλινα πρεσαριστά κουφώµατα µε επένδυση 
φορµάικας 

• Διπλοί υαλοπίνακες 
• Πυράντοχες µεταλλικές θύρες 
• Γαλβανισµένες κάσσες ανάρτησης θυρόφυλλων 

 
 
 
 
 

0,065 

ΟΙΚ 6501 
40% 

ΟΙΚ 5468.1 
10% 

ΟΙΚ 7609.2 
            20% 

ΟΙΚ 6236 
20% 

ΟΙΚ 6239 
10% 

            100% 
 
 
 

7 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
• Σιδηρά προστατευτικά κιγκλιδώµατα 
• Κουπαστές, χειρολισθήρες 
• Μεταλλικά κιγκλιδώµατα και θύρες αύλειου χώρου 
και λοιπές γαλβανιζέ κατασκευές. 

 
 
 

0,044 

ΟΙΚ 6401 
5% 

ΟΙΚ 6402 
90% 

ΟΙΚ 6428 
5% 

            100% 
 
 

8 

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ – ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ 
• Ψευδοροφές γυψοσανίδας διαφόρων τύπων (διάτρητες, 
ανθυγρές, κοινές) 

• Γυψότοιχοι και λοιπές διακοσµητικές κατασκευές 

 
 

0,009 

ΟΙΚ 7809 
90% 

ΟΙΚ 6118 
10% 

100% 
 
 

9 

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
• Μαρµαροποδιές, µπαλκονοποδιές, κατώφλια 
• Επενδύσεις βαθµίδων – σκαλοµέρια 
• Μαρµάρινοι πάγκοι και λοιπές κατασκευές 

 
 

0,007 

ΟΙΚ 7532 
60% 

ΟΙΚ 7541 40% 
100% 
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10 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
• Υποστρώµατα τσιµεντοχρωµάτων 
• Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος 
• Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών µε ή χωρίς 
σπατουλάρισµα 

• Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών 
• Υποστρώµατα και χρωµατισµοί γαλβανισµένων και 
λοιπών µεταλλικών κατασκευών 

 
 
 
 

0,034 

ΟΙΚ 7785.1 
30% 

ΟΙΚ 7786.1 
40% 

ΟΙΚ 7735 
10% 

ΟΙΚ 7725 
20% 

100% 
 
 
 
 

11 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
• Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, τοίχου, συρτάρια και 
πάγκοι 

• Ερµάρια µεγάλου ύψους 
• Σύνθεση επίπλων αίθουσας εργασίας Ν/Γ 
• Εσωτερικά πετάσµατα ηλιοπροστασίας και συσκότισης 
• Εξωτερικά συστήµατα σκίασης 
• Πίνακες αιθουσών διδασκαλίας και κρεµάστρες 
• Καφασωτά και λοιπές διακοσµητικές κατασκευές 
• Ξύλινες πέργκολες αύλειου χώρου 

 
 
 
 

0,027 

ΟΙΚ 7809 
15% 

ΟΙΚ 7818 
15% 

ΟΙΚ 5613.1 
50% 

ΟΙΚ 5621 
15% 

ΟΙΚ 5104 
5% 

100% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 0,792  

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

  ΟΙΚ. 2123 20 % 
2.1.1.Αποπεράτωση δικτύων σωληνώσεων  ΗΛΜ 7 50 % 
υδρεύσεων. 0,007 ΗΛΜ 11   30 %  
    100 % 

  ΟΙΚ. 2123 20 % 
  ΟΙΚ. 3213 25 % 
2.1.2.Αποπεράτωση δικτύων σωληνώσεων  ΗΛΜ 8 35 % 
αποχετεύσεων και οµβρίων του κτιρίου. 0,013 ΗΛΜ 5    20 % 
    100 % 

  ΗΛΜ 14 40 % 
2.1.3.Τοποθέτηση και σύνδεση ειδών υγιεινής,  ΗΛΜ 17 30 % 
ηλιακών συλλεκτών, αντλιών, σχάρες, φρεάτια. 0,011 ΗΛΜ 15    30 % 
    100 % 

  ΟΙΚ: 3213 20 % 
2.1.4.Πλήρης αποπεράτωση εγκαταστάσεων ύδρευσης,  ΗΛΜ 15 10 % 
αποχέτευσης, οµβρίων του κτιρίου  ΗΛΜ 13 10 % 
Παράδοση εγκαταστάσεων σε πλήρη λειτουργία  ΗΛΜ 8 20 % 
ύστερα από επιτυχείς δοκιµές  ΗΛΜ 2 20 % 
. 0,007 ΗΛΜ 5    20 % 
    100 % 

2.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ     

2.2.1.Αποπεράτωση δικτύου σωληνώσεων 
κεντρικής θέρµανσης και καυσίµου αερίου του κτιρίου. 

 
0,008 

 
ΗΛΜ 

 
7 

 
100 % 

2.2.2.Αποπεράτωση εξοπλισµού λεβητοστασίου  ΗΛΜ 7 10 % 
εξοπλισµοί αντιστάθµισης Αποπεράτωση καπνοδόχου 0,012 ΗΛΜ 28 50 % 
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Αποπεράτωση σωληνώσεων τροφοδοσίας µετά των φρεατίων  ΗΛΜ 29 40 % 
 
. 

   100 % 

2.2.3Προσωρινή εγκατάσταση θερµαντικών σω- 
µάτων κάθε εγκατάστασης. 

 
0,009 

 
ΗΛΜ 

 
26 

 
100 % 

 
2.2.4.Οριστική τοποθέτηση θερµαντικών σωµάτων. 

  
ΗΛΜ 

 
4 

 
60 % 

Πλήρης αποπεράτωση των εγκαταστάσεων κεντρικής 0,005 ΗΛΜ 26 40 % 
θέρµανσης, και καυσίµου αερίου , χρωµατισµοί. 
Παράδοση σε πλήρη λειτουργία ύστερα από επιτυχείς δοκιµές. 

   100 % 

 
2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΙΣΧΥΡΑ-ΑΣΘΕΝΗ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

    

2.3.1.Αποπεράτωση σωληνώσεων όλων των  ΗΛΜ 41 50 % 
Εγκαταστάσεων (ισχυρά & ασθενή) µε τα κουτιά διακλα 0,014 ΗΛΜ 42 35 % 
δώσεως και τα κουτιά πινάκων και  ΗΛΜ 52   15 %  
λοιπών οργάνων του κτιρίου.    100 % 

2.3.2.Αποπεράτωση συρµάτωσης και γείωσης  ΗΛΜ 43 50 % 
όλων των εγκαταστάσεων. 0,010 ΗΛΜ 46    50 % 
    100 % 

  ΗΛΜ 50 20 % 
2.3.3.Εξοπλισµός πινάκων , τοποθέτηση.  ΗΛΜ 52 30 % 
λοιπών ηλεκτρικών οργάνων. 0,010 ΗΛΜ 54 30 % 

  ΗΛΜ 55    20 % 
    100 % 

2.3.4.Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων 
και ηλεκτρικών εξαρτηµάτων εγκατάσταση συναγερµών, 

  
ΗΛΜ 

 
59 

 
20 % 

µεγαφωνικό-ηλεκτρακουστικό ΑΠΧ . 0,013 ΗΛΜ 60 60 % 
Πλήρης κατασκευή ηλεκτρικών(ισχυρά &ασθενή)  ΗΛΜ 61 10 % 
δοκιµές,  ΗΛΜ 49 10 % 
πλήρης αποπεράτωση των ηλεκτρικών του κτιρίου.    100 % 

2.4 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ      

 
2.4.1.Πλήρης αποπεράτωση της θεµελιακής 

  
ΗΛΜ 

 
45 

 
80 % 

εγκατάστασης του αλεξικέραυνου του κτιρίου. 0,003 ΗΛΜ 5     20 % 
    100 % 

  ΟΙΚ. 2123 10 % 
2.4.2.Πλήρης αποπεράτωση συλλεκτήριων συστηµάτων, των  ΗΛΜ 45 80 % 
καθόδων, Ισοδυναµικές συνδέσεις, προστασία κρουστικών 0,005 ΗΛΜ 5     10 % 
υπερτάσεων και πλήρης ολοκλήρωση αλεξικεραύνου.    100 % 

2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΥΛΗΣ     

 ΟΙΚ. 2123 15 % 
2.5.1.Αποπεράτωση καναλιών, φρεατίων, 0,004 ΗΛΜ 1 15 % 
σωληνώσεων, καλωδιώσεων, τοποθέτηση ΗΛΜ 6 30 % 
κουτιών πινάκων. ΗΛΜ 47 40 % 
 
2.5.2.Τοποθέτηση ιστών και ασφαλειοδια- 

  100 % 

κοπτών τους. αποπεράτωση πινάκων, ΗΛΜ 103 40 % 
Φωτιστικά, ΗΛΜ 52 5 % 
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συνδέσεις, ρυθµίσεις, δοκιµές, πλήρης λειτουργία. 0,005 ΗΛΜ 100 55 % 
   100 % 

 
2.6 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΑΥΛΩΝ 

   

 ΟΙΚ. 2123 20 % 
2.6.1.Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση ΗΛΜ 5 60 % 
ύδρευσης αυλής. 0,004 ΗΛΜ 11   20 %  

   100 % 
ΟΙΚ. 2123 20 % 
ΟΙΚ. 3213 25 % 

2.6.2.Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση  ΗΛΜ 2 45 % 
αποχέτευσης και οµβρίων της αυλής του κτιρίου. 0,005 ΗΛΜ 5 10 % 
   100% 

 
2.7 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

   

 
2.7.1.1.Πλήρης κατασκευή πυρανίχνευσης και φωτισµού 
ασφαλείας 

   

 0,014 ΗΛΜ 59 
ΗΛΜ 62 

50% 
50% 

2.7.1.2. Πλήρης προµήθεια και 
τοποθέτηση      όλων των 
πυροσβεστήρων. 

 

 
0,006 

 
ΗΛΜ 19 

 
100% 

 
2.8 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

   

 
Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της 

   

εγκατάστασης αυτοµάτου ποτίσµατος της αυλής  ΟΙΚ. 2123 20% 
σύµφωνα µε την µελέτη 0.003 ΟΙΚ. 3213 10% 
τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή του έργου.  ΗΛΜ.08 10% 

  ΗΛΜ. 11 20% 
  ΗΛΜ. 22 20% 
  ΗΛΜ. 23 20% 
   100% 

2.9 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ    

2.9.1.Αγορά προσκόµιση και προσωρινή εγκατάσταση  ΗΛΜ 37 40 % 
µονάδων VRV πλήρους ,µονάδων αερισµού, εναλλακτών,  ΗΛΜ 32 30 % 
αεραγωγών, στοµίων, εσωτερικών µονάδων VRV, 0,029 ΗΛΜ 34 30 % 
ανεµιστήρων, εγκαταστάσεων εξαερισµού υπογείου,   100% 
αυτοµατισµών ,σωληνώσεων και µονώσεων.    

2.9.2.Οριστική τοποθέτηση µονάδων του κτιρίου,    

πλήρης αποπεράτωση των    
εγκαταστάσεων κλιµατισµού-αερισµού,    
πολυδιαιρούµενες µονάδες κλιµατισµού, παράδοση    
σε πλήρη λειτουργία ύστερα από επιτυχείς δοκιµές. 0,011 ΗΛΜ 37 100 % 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 0,208 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗΝ 1.000 
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Άρθρο 13. Βλάβες στα έργα. Αναγνώριση αποζηµιώσεων 
 

 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 ζηµιά 
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.4412/2016. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του 
δαπάνες. 

 Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε 
αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου. Αν το έργο 
παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται 
σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού. 

 Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο του 
έργου που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωµα αποζηµίωσης 
ανάλογης µε τη ζηµία, το ποσό της οποίας καθορίζεται µε συνεκτίµηση του είδους και της έκτασης 
των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Για την αναγνώριση 
αποζηµίωσης πρέπει να ακολουθηθεί επακριβώς η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 157 
του Ν.4412/2016. Για την αποκατάσταση βλαβών ή ζηµιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
εκτελέσει τις εργασίες για τις οποίες θα του δοθεί εντολή και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην 
παρ. 7 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των 
βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των 
εργασιών για εύλογο χρονικό διάστηµα 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε οριζόµενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη 
προθεσµία τα ελαττώµατα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και 
µέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του 
έργου µπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την 
επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν 
είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική µείωση του 
εργολαβικού ανταλλάγµατος. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του 
έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και 
γενικά για οποιαδήποτε ζηµία 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. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του 
δαπάνες. 

 Γενικά για τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζηµιώσεων έχουν εφαρµογή όλες οι 
προβλεπόµενες διατάξεις του άρθρου 157 τουΝ.4412/2016. 

 
Άρθρο 14. Πιστοποιήσεις - εντολές πληρωµών – επιµετρήσεις – τελικός λογαριασµός 

 

 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελουµένων έργων θα γίνονται µε 
τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, τους όρους της εργολαβικής σύµβασης και της 
παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Οι πιστοποιήσεις µε ευθύνη του αναδόχου, 
υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία, στα απαιτούµενα αντίτυπα, ανά 
µηνιαία χρονικά διαστήµατα. 

 Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε είδους που 
έχουν εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν µέσω της εργολαβίας και 
κάθε άλλη εγκεκριµένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Από τους λογαριασµούς 
αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, 
περικοπές τιµών των άρθρων 159 και 170 του Ν.4412/2016, συµπληρωµατική κράτηση 
εγγύησης, αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική µνεία, 
απόσβεση προκαταβολών,  παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που 
έγιναν σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που 
δεν έχει ικανοποιηθεί µε άλλον τρόπο. 

 Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται µόνο από 
ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, 
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τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα της αναθεώρησης 
και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. 

 Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
- τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία, 
- βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, 
- βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
- γραµµάτιο είσπραξης της υπέρ του Δηµοσίου προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος που 

αντιστοιχεί στην πιστοποίηση. 
 Ο τελικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής 

εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα δικαιολογητικά για την έκδοση του 
εξοφλητικού λογαριασµού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σ’ αυτόν. Πριν από τη 
θεώρηση του τελικού λογαριασµού καθώς και όλων των ενδιάµεσων λογαριασµών, ο ανάδοχος 
πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµοδίου υποκαταστήµατος του ΙΚΑ και λοιπών Ταµείων  ότι 
εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. 

 Γενικά για όλες τις διαδικασίες υποβολής, προώθησης και πληρωµής του εργολαβικού ανταλλάγµατος έχουν 
ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 15. Αρτιότητα των κατασκευών - µελέτη του έργου - τροποποιήσεις µελέτης 

 

 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. 

 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 εµφάνιση του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεση του µε τα υπόλοιπα 
(εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου. 

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

 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. 

 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. 

 
Άρθρο 16. Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων- 

ελαττώµατα-παράλειψη συντήρησης 
 

 Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς 
βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. 

 Επίσης όλα τα υλικά και οι εργασίες για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα 
συµβατικά δεδοµένα, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4412/2016 των 
ισχύοντων κανονισµών και των Εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π), καθώς επίσης και 
µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας , αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του 
αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 
ποιότητα, την εµφάνισηκ.λ.π. 

 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 επί της αξίας τους, ούτε 
αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικώναυτών. 
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 Ο εργολάβος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που 
παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

 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. 

 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη συντήρησης του έργου, 
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 159 τουΝ.4412/2016. 

 Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή 
ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που 
ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής ανακοινώνεται στην 
προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο της 
επιτροπής. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για τον 
επανέλεγχο της παραλαβής υλικών και να διατάσσει τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε 
περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση 
λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή 
υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής. 

 Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν 
χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα 
εργαστήρια της Γ.Γ.Δ.Ε. ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα κρατικά εργαστήρια. Η δαπάνη για τις 
εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η 
ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και 
αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου. 

 Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει 
ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώµατα και τάσσει εύλογη 
προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνεται η 
καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το 
ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική 
διαταγή καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. 

 Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος 
ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή της. Με την 
εµπρόθεσµη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών µέχρις ότου εκδοθεί 
απόφαση της προϊσταµένης αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν 
επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει µε διαταγή του 
το ελάττωµα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για την άρση του ελαττώµατος ή οι 
εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται αµέσως από τον 
ανάδοχο. Η προϊσταµένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την 
απόφασή της µπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το 
κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς την απόφασηαυτή. 

 Γενικά έχουν εφαρµογή όλες οι διατάξεις του άρθρου159 του Ν.4412/2016, καθώς και του άρθρου 
170 του Ν.4412/2016, που προβλέπουν τις διαδικασίες αποκατάστασης ελαττωµάτων στα έργα. 

 
Άρθρο 17. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένο 
προσωπικό, κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, τους όρους της σύµβασης και τις εντολές των αρµοδίων οργάνων της 
επίβλεψης του έργου. 

 Το Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε), (άρθρο 158 του Ν.4412/2016) που θα υποβάλει ο 
ανάδοχος µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης και το οποίο θα πρέπει να 
συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β΄), 
ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β΄), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β΄) του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και των αποφάσεων: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 
(ΦΕΚ 94 Β΄), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, καθώς και γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β΄) του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, θα αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο 
του έργου και θα παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των 
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στοιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. Σηµειώνεται 
ότι για τα έργα των οποίων ο προϋπολογισµός είναι µικρότερος του 1.500.000,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α., δεν απαιτείται πρόγραµµα ποιότητας έργου. 

 Το Π.Π.Ε. θα ενσωµατώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, θα 
περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, σε πλήρη 
εναρµόνιση µε το χρονοδιάγραµµα του έργου και θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και 
διοίκησης του έργου καθώς και τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης 
των στοιχείων κατά την κατασκευή. 

 
Άρθρο 18. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης τουέργου 

 

 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και τη 
συντήρηση του κτιρίου για τους επόµενους δεκαπέντε (15) µήνες από τη ηµεροµηνία της 
βεβαιωµένης περάτωσής του , σύµφωνα µε το άρθρο 171 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016. Μετά 
την πάροδο του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος διενεργείται η οριστική παραλαβή. 

 Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο 
εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε 
τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. Κατά τα λοιπά ισχύει το σχετικό 
άρθρο 171 του Ν.4412/2016. 

 
 

Άρθρο 19. Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις – Αφανείς εργασίες 
 

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του 
Ν.4412/2016. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. 

 Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλει για 
έλεγχο, λεπτοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηµατική τοµή, όπως 
εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουµένων 
τµηµάτων, είτε είναι εµφανή είτε αφανή. 

 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο εκτέλεσης τους και 
ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, άρθρο 151 και 136 παρ. 2 του Ν.4412/2016, 
όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτη, αλλιώς 
θα θεωρούνται άκυρες και οι εργασίες ότι δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν δύνανται να 
πιστοποιηθούν. 

 
Άρθρο 20. Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του έργου 

 

 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 τόσο για την 
εφαρµογή της µελέτης όσο , και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων , µόνος υπεύθυνος 
είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών την 
χρησιµοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών 
τευχών και σχεδίων. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση 
διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή µόνο οι σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία επίλυσης 
διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας – δικαστική επίλυση διαφορών). 

 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για µεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή 
και οι οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη του έργου, ακόµη και αν οι µεταβολές αυτές 
καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη µορφή του. (άρθρο 138 παρ. 3 του Ν.4412/2016). 

 Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή από την οποία επήλθε µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, 
καταβάλλεται στον ανάδοχο µόνο η δαπάνη των εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς  
να αποκλείεται η εφαρµογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών. 
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 Σε περίπτωση που δίνεται προφορική εντολή τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων στον τόπο του έργου, λόγω 
επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να καταχωρείται στο ηµερολόγιο του έργου άρθρο 138 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016 και να επακολουθεί η διαδικασία του άρθρου 155 τουΝ.4412/2016. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες συµπληρώσεις ή 
τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής µελέτης του έργου, (άρθρο 138 του Ν.4412/2016). 
διατηρώντας τα δικαιώµατά του, που αναφέρονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016, λόγω 
τροποποίησης του αρχικού συµβατικού χρηµατικού αντικειµένου, 

 Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το 
νόµο για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών, σύµφωνα µε το ΠΔ 778/1980 (ΦΕΚ 193Α /26-8-80) περί µέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση εργασιών και το ΠΔ 1073/1981 (ΦΕΚ 260Α /16-9-81) «περί µέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας πολιτικού 
µηχανικού», του ΠΔ 305/96 και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου. 

 Σε περίπτωση που ο εργοδότης χορηγήσει στον ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση των έργων, ο 
εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας των, 
ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξής τους. 

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

 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή 
τους αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη ζηµιά ή απώλεια που ενδεχοµένως επέλθει 
σ’αυτά. 

 Πριν από κάθε παραγγελία το υλικό ή µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία ως εξής: 
Αν πρόκειται για υλικό «σειράς» βιοµηχανικής παραγωγής θα προσκοµίζεται στην υπηρεσία 
εγχειρίδιο (προσπέκτους) και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής καθώς και δείγµατα (εάν 
δεν πρόκειται για ογκώδες µηχάνηµα). 
Αν πρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα 
προσκοµίζονται στην υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα. 
Τα παραπάνω δείγµατα κλπ. που θα εγκρίνονται από την υπηρεσία θα φυλάσσονται από αυτήν 
µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του εργολάβου λόγω επιλογής. Η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή που 
δεν θα είναι σύµφωνο µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. Όλα τα µηχανήµατα και 
συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή. Η Υπηρεσία έχει 
το δικαίωµα να παραπέµπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, συσκευών κλπ. να 
υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, 
γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της 
Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή εργοτάξια παραγωγής υλικών. 

 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν την έναρξη των εργασιών να φροντίσει για την έκδοση κάθε άδειας, 
που απαιτείται σύµφωνα µε τους νόµους, είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την εκτέλεση των εργασιών. 

 Η αναγραφή της επωνυµίας της εργοληπτικής επιχείρησης και του γραφείου των µελετητών στα 
σχέδια της µελέτης και κάθε άλλου στοιχείου αυτής είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. 

 Σε όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των χώρων του εργοταξίου, 
την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, αχρήστων υλικών κλπ. και τη µεταφορά τους σε 
τοποθεσίες καθορισµένες από τις Δηµόσιες Αρχές. 

 Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και 
εγκαταστάσεις, στο χώρο του εργοταξίου, που θα οφείλονται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα 
που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου και θα πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα µέτρα και 
να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζηµιάς ή φθοράς. 
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Άρθρο 21. Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) 
 Κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, 
διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας 
αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

 Σύστηµα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ). Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
εφαρµόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως 
ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 
σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα 
παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, 
καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
(Ν-1568/85, ΠΔ-17/96, ΠΔ-305/96, ΠΔ-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού 
ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας 
γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του 
ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή 
ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο 
ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (ΠΔ- 
95/99, ΠΔ-17/96 ) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης 
του Επαγγελµατικού Κινδύνου(ΕΞΥΠΠ). 

 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 

 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

αναφορά ατυχήµατος, διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, 
αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, 
ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 

 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, 
των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη 
νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη 
λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι 
επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 

 Άλλες προβλέψεις 
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο 'Έργο προς το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ 
του ΣΕΠΕ 
Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ 
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 
Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους 
υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου 
υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της 
Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ, 
τον οποίο παραδίδει σε δύο αντίγραφα σε έντυπη µορφή υπογεγραµµένα και θεωρηµένα 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου και τα αντίστοιχα  δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική 
µορφή σε αρχείο (pdf). 
Η παράδοση της µελέτης του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου στον Ανάδοχο 
θα γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή σε δύο (2) φάσεις ως εξής: 
α) Κατ’ αρχήν µε την υπογραφή της Συµβάσεως θα δίδεται σε κλειδωµένη ηλεκτρονική 
µορφή µόνο για ανάγνωση (pdf). 
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β) προκειµένου να απεικονιστούν οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα σχέδια σύµφωνα 
µε την κατασκευή τους (as built), θα δίδονται στον Ανάδοχο σε ηλεκτρονική µορφή µόνο 
τα σχέδια που αφορούν τις τροποποιήσεις. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 
εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 'Έργου (και σε 
ηλεκτρονική µορφή) στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου ή στη Δ/νση του σχολείου για το 
αρχείο τους, ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό 
κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον 
Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το 
Δηµόσιο. 

 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

 Γενικά 
Είδος έργου και χρήση αυτού 
Σύντοµη περιγραφή του έργου 
Ακριβής διεύθυνση του έργου 
Στοιχεία του κυρίου του έργου 
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 

 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 

 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις πχ ειδικοί τύποι 
ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση 
κατά την εργασία σε ύψος. 

 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης τουέργου. 

 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της  εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε 
φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότηταςπχ 
Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 

 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη 
του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του Αρθ-
12 τουΠΔ-305/96). 

Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

21.2.9.α Α. Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, αριθµό αδείας, στοιχεία του 
κυρίου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

21.2.9.β Β. Στοιχεία από το µητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές µελέτης,  τα  
σχέδια "ως κατεσκευάσθη" (2 σε έντυπη µορφή και 2 σε ηλεκτρονική µορφή). 

21.2.9.γ Γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 
του έργου, πχ εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. 
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Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 
διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 

21.2.9.δ Δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 

Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου 
από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν 
στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε 
περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου πχ οδηγίες 
χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 

Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική 
συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του 
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται 
να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ -ΦΑΥ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη 
τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

 
21.3. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 
απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από 
αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 22. Ασφαλίσεις 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει – µε µέριµνα και δαπάνη του να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να καλύπτουν 
κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης ) που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια προσκοµίζονται κατά την υπογραφή της σύµβασης του έργου. 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 Κατά την σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται 

µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των 
ασφαλιστικών συµβάσεων. 

 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και να 
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 400/1970. οι 
αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές 
ως ασφαλιστήρια του Έργου. 

 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 
400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.Δ. 118/1985. 

 Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις 
και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από την σύµβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 
προνόµια, περιορισµούς κλπ. Και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο 
πάνω ασφαλιστηρίων. 
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 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 
θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. 
Θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, 
της υπολοίπου Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών. 
Θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. 

Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι όροι των 
ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και 
των λοιπών όρων της Σ.Υ. 

 Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί Ασφαλιστικό βάρος και που 
είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την 
έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόµο 487 / 76 και το 
Π.Δ. 237 / 86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η  οποία παραµένει αλώβητη  από τους 
όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

 Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρες µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να 
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. 

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, ο  δε 
Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. 
Οπωσδήποτε, µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται ενηµερωτικό 
φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα που να 
αναφέρει παρεµφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

 α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε στοιχείο από την Τεχνική 
Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΚτΕ, 
υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες που εκτέλεσε-
συνέταξε ως Ανάδοχος 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ.  
από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από 
οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον 
ΚτΕ όσο και τους ασφαλιστές του. 

β) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 
-να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές 
-να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 
-να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για 
οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 

γ) Κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέ- 
πει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του 
παρόντος άρθρου της Σ.Υ. περί « Ασφαλίσεων » και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται 
πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο της Σ.Υ. 
Διαφορετικά ο ΚτΕ χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε 
ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής του στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του 
Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν 
πληρεξούσιος. 

 Επισύρετε η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 

α) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται 
υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που 
έρχεται σε αντίθετη προς κανόνα Δηµοσίας Τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400 / 1970 
είναι άκυρο. 
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β) Aντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί 
από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

γ) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρείας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και 
εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορα εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. 
Το ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο 
του τόπου. 

 
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΤΟΥ 
 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης, ή 

αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται σε 15 ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του 
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από το ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις 
αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του 
Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ες) σύµβαση(εις) στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί 
µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές 
δαπάνες σύναψης της(των) σύµβαση(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 
ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης 
καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει 
τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: 

-να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον 
Ανάδοχο, αν υπάρχει. 
-ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 
εγγυήσεις που έχει στα χέρια του 

-ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες 
είσπραξης οφειλής προς το Δηµόσιο. 

Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 

-για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και 

-για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόµενων 
ποσών . 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό 
των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται 
να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, 
µετά την προηγούµενη ειδοποίησή του. 

Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που 
κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ.12.2.1. 
Οι τόκοι υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν µπορεί να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. σύµφωνα µε τους όρους 
των ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 

-να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 

-ή να εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του 

 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβαση, 
παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ., για οποιαδήποτε 
λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάστασή της µη 
εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της 
Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό 
και θα το συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. Εάν δεν προβλέπεται 
προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα 
χέρια του. 
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 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο, σε 
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από 
τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συµβάσεων, των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την 

υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης, θα γίνει σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή πλήρων των 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων (εντός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης). 

 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω παραγράφων21.5.1, 
21.5.2 και 21.5.3. 

 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά: 
-την φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών 
-την συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Σ.Υ. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) 
ηµερών, να προσκοµίσει απαραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» (Cover Note), όπου να 
αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 
τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΕΡΓΟΥ 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το προσωπικό 

που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων 
σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε 
διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως 
συνεργάτες του Αναδόχου. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό. 

 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.22.4.1 και 22.4.2, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να 
παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία γι την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 

 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του έργου. 

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣΚΙΝΔΥΝΟΥ» 
 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 
  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως ¨κατά παντός κινδύνου¨ και σύµφωνα µε τους 

όρους των Συµβατικών Τευχών του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική 
αξία του υπό κατασκευή Έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω 
αναπροσαρµογές του αρχικού συµβατικού ποσού. 

 Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας, ή καταστροφής, µερικής ή 
ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές 
ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασµένη µελέτη ή/και 
κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο 
λάθος κλπ), λανθασµένη εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. 

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 
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-Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 
σπάνιας εµφάνισης. 

-Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα 
συµβάντα. 

Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από την παραλαβή τους 
µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο Έργο. 

  Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η διάρκεια 
της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή του 
Έργου. 

  Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες εξαιρούνται 
διεθνώς) προκαλούµενες από τις ακόλουθες –και µόνο αυτές-αιτίες. 

α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή 
κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας. 

β. ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση 
πυρηνικού καυσίµου. 

γ. ωστικά κύµατα προσκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε 
ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την αναπροσαρµογή του 
ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την πραγµατική αξία του Έργου, 
λαµβανόµενης υπόψη και της Αναθεώρησης. 

 Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της 
υπασφάλισης. 

 Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται κατά παντός κινδύνου και οι µόνιµες ή/και προσωρινές 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν ¨παρακείµενη περιουσία¨ καθώς επίσης και ο πάσης 
φύσεως εξοπλισµός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιµοποιηθεί για το Έργο, σύµφωνα µε τη 
σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 

 
 
 

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΤΡΙΤΩΝ 
 Αντικείµενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ¨ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ¨ του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι 
ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή 
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και 
ζώα, που προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών και Περιόδου 
Συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών 
του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται 
στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείµενο της ασφάλισης 
περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους µη εφαρµογής των Περιβαλλοντικών 
Όρων και πρόκλησης υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/εγκαταστάσεις 

 Διάρκεια της Ασφάλισης 

Ή ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µες την Οριστική 
Παραλαβή του Έργου. 

 Όρια Αποζηµίωσης 

(1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση Αστικής 
Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα: 

α Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό 
των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων 
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295.000,00 € 

β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων 

κατά άτοµο 295.000,00 € 

γ. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον 
αριθµό των παθόντων ............................... 1.450.000,00 € 

δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά τη περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι 
κατ΄ελάχιστον 2.940.000,00€ 

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την 
περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα 
ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του 
Έργου. 

(3) Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι του 
απασχολούµενου στο έργο του εργατοτεχνικού προσωπικού για την περίπτωση ατυχήµατος 
(ευθύνη εργοδότου). Τα προβλεπόµενα ελάχιστα όρια αποζηµιώσεων (πέραν των 
αποζηµιώσεων της βασικής κοινωνικής ασφάλισης, π.χ. Ι.Κ.Α.) θα είναι 88.050,00 Ευρώ ανά 
άτοµο και ατύχηµα, 450.000,00 Ευρώ σε περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος και 880.000,00 
Ευρώ αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής 
κάλυψης. 

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ¨ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣΚΙΝΔΥΝΟΥ¨ 
  Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ¨κατά παντός κινδύνου θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός 

(Ειδικός και Συνήθης ¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί 
στην κατασκευή του Έργου. 

 Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των 
αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες 
αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας 
δυναµικότητας. 

  Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς 
(εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή/και ηλεκτρολογικών βλαβών), που 
οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαίαπεριστατικά. 

  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ 
αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την περίπτωση 
ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις τηςπαρ.22.5.1.4. 

 Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και τους αναγκαίους ελιγµούς 
όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Ή ευθύνη των ασφαλιστών 
εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την 
αποµάκρυνσή τους από αυτό. 

 Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται µε ανεξάρτητο ενιαίο 
ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόµενα να διατηρεί σε ισχύ για µέρος ή το σύνολο του 
µηχανικού εξοπλισµού του. 

Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει σχετική 
βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήµατα τα οποία θα χρησιµοποιήσει στο 
συγκεκριµένο  έργο  «καλύπτονται  για  τις  ίδιες  ζηµιές  τους   µε   το   Ασφαλιστήριο   
υπ΄αριθµ… ..................... το οποίο είναι σε ισχύ και ανανεώνεται κανονικά». 

Οι όροι ασφάλισης και οι αποζηµιώσεις στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να µην είναι 
κατώτεροι από τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ(Μ.Ε.) 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων που προορίζονται για τις 
ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
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 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο 
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στη Επίβλεψη για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

 Ή σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα 
µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 

 Διευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση µε βάση τον 
αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους. Ως αυτοκινούµενα µηχανήµατα 
έργων , που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε. σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενηµέρωση του 
σχετικού πίνακα από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα αναφερόµενα παρακάτω: 

Φορτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας-φορτωτής, τρακτέρ-κοµπρεσέρ, φορτωτής-κοµπρεσέρ, 
προωθητής, ισοπεδωτής, γερανός, αντλία σκυροδέµατος, µπετονιέρα αυτοφορτωνόµενη, 
γεωτρύπανο, σφύρα, υδραυλική, µηχάνηµα επούλωσης λάκκων, εκχιονιστικό, γοµωτής, 
καδοφόρο, κόσκινο µηχανικό, εργοταξιακό αυτοκίνητο (τάµπερ), χιονοδιαστρωτήρας, 
κλιµακοφόρο, αναβατόριο, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αλατοδιανοµέας, εκτοξευτής 
ασβεστοκονιάµατος, αµµοβολιστικό, µεταφορική ταινία, κλιµατιστικό, παρασκευαστής µπετόν, 
λιπαντής, µετατοπιστικό βαρέων αντικειµένων, επεξεργαστής απορριµµάτων. Πρέσα 
απορριµµάτων, πυροσβεστικό, σπαστήρας ελαστικών-πλαστικών, σταθµός βάσης και 
καταβρεκτήρας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα απαιτείται για την έντεχνη και ασφαλή 
εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας. 

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ.22.5 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι 
ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό που 
ασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου 
Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) και το προσωπικό  αυτού, οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

 Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι του ΚτΕ (και/ή 
των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους 
όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος 
¨Διασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων¨ 

(cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόµενων φορέων. 

 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

- Του Αναδόχου 

- και/ή των Μελετητών 

- και/ή του ΚτΕ 

- και/ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών 

- και/ή µέρους ή συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή 
παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής 
Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζηµία που προκλήθηκε από 
πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που 
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, 

Προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., 
αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την εγγραφή για το σκοπό αυτό συγκατάθεση 
του ΚτΕ. 
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Εφόσον ο ΚτΕ δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και 
χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η 
απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή της αποζηµίωσης 
εκχωρείται στον ΚτΕ και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να 
καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στον ΚτΕ, µετά από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στον ΚτΕ κατ΄ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει 
από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 

 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, των Συµβούλων του, των 
συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνωπροσώπων. 

 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε συστηµένη 
επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής 
εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον ΚτΕ. 

 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 22.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη του ΚτΕ και/ή 
του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 9.2.2 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη 
Προστήσαντος). 

 Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική Σύµβαση συν 
συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της 
υποασφάλισης. 

 
Άρθρο 23.Αυξοµείωση εργασιών - νέες εργασίες - κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών - 

υπερσυµβατικές εργασίες – αναθεώρηση. 
 

 Αν µετά από απαίτηση της υπηρεσίας και σε ειδικές µόνο περιπτώσεις παραστεί ανάγκη εκτέλεσης 
νέων εργασιών ή µη εκτέλεσης συµβατικών, θα εφαρµόζεται ανάλογα το άρθρο 156 του 
Ν.4412/2016. 

 Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επί µέρους 
εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα 
Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
(παράγραφο 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016). Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της µη 
εκτέλεσης συµβατικών εργασιών που περιλαµβάνονται στα κατ’ αποκοπή τιµήµατα ή και την 
εκτέλεση συµβατικών εργασιών, περιλαµβανοµένων µεν στα κατ’ αποκοπή τιµήµατα αλλά σε 
ποσότητες που υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες από την µελέτη. 

 Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5.α, β, γ του 
άρθρου 156 τουΝ.4412/2016. 

 Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία ή εργασία σε ποσότητα επί πλέον ή επί έλατο της 
προβλεποµένης από την µελέτη που αφορά στο τµήµα του έργου που εκτελείται µε κατ' αποκοπή 
τίµηµα η τιµή θα κανονίζεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο23.3 

Οι υπάρχουσες ή οι προκύπτουσες τιµές θα προσαυξάνονται κατά 18% για το όφελος κ.λ.π του 
αναδόχου και θα αποµειώνεται η τιµή αυτή µε την ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ 
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ. 

 Για την αναθεώρηση της αξίας του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 
4412/2016. 

 Ειδικότερα για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των τµηµάτων του έργου που εκτελείται και 
αποτιµάται µε κατ' αποκοπή τιµήµατα, θα εφαρµοστούν οι σχετικοί πίνακες του άρθρου 12 της 
παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 Οι µεταβολές των εργασιών (αύξηση ή µείωση) καθώς και οι νέες εργασίες που θα εκτελεσθούν 
γίνονται συµβατικό αντικείµενο µε σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και έγκριση του 
από την Προϊσταµένη Αρχή. Γενικά για την διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του (Α.Π.Ε) 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.. 

 Οι αναλύσεις των άρθρων του ΑΤΟΕ και Η/Μ που περιλαµβάνονται στον πίνακα Α θα χρησιµοποιηθούν για 
τον υπολογισµό του συντελεστή σ=Α/Β του άρθρου 156 παρ.6 N.4412/2016,  ο οποίος αφορά τον 
τρόπο αναγωγής των νέων τιµών µονάδος στο επίπεδο των τιµών της προσφοράς του αναδόχου, 
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έτσι ο αριθµητής θα υπολογισθεί µε τις τιµές των πιο πάνω άρθρων και µε ποσότητα το αντίστοιχο 
ποσοστό αναθεώρησης του κάθε άρθρου για το χρόνο σύνταξης των τιµών, που είναι B΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 
του 2018, ενώ ο παρανοµαστής Β θα υπολογισθεί µε τις τιµές των ίδιων άρθρων στο χρόνο 
δηµοπράτησης και µε την ίδια ποσότητα εργασίας. 

Ο ως άνω υπολογισµός θα γίνεται για το αντίστοιχο τµήµα του έργου (κατηγορία τιµών µονάδος, 
αντίστοιχο κατ’ αποκοπή τίµηµα) στο οποίο εντάσσεται η νέα εργασία. 

 
Άρθρο 24. Προσωρινή και οριστική παραλαβή - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών Διοικητική 

παραλαβή 
 

 Για την βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 τουΝ.4412/2016., 
 Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 τουΝ.4412/2016. 
  Για την προσωρινή παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 170 του 

Ν.4412/2016. 
  Για την οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του 

Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο25. Δοκιµές εγκαταστάσεων 
 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει µε δικά του 
µέσα, όργανα και δαπάνες, (σε αυτές περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας καυσίµων για την 
δοκιµή της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
κλπ), τις απαιτούµενες δοκιµές οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των 
απαιτητικών αποτελεσµάτων, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα 
υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό, τους χρήστες του έργου και τον ανάδοχο και θα 
περιλαµβάνεται  στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

 Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Επίσης οι δοκιµές ,οι έλεγχοι 
και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα για τις Η/Μ εγκαταστάσεις θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την 
Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Η/Μ Εγκαταστάσεων (Γ.Τ.Σ.Υ. Η/Μ), τις αντίστοιχες 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., τους κανονισµούς εγκαταστάσεων, τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, τις οδηγίες 
της Ε.Ε. και τον νόµο. 

 Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να 
συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην Επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις 
και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που 
εκτελέσθηκαν απ' αυτόν, καθώς Η/Μ µηχανηµάτων τα οποία τοποθέτησε στο έργο (τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τύπος, µοντέλο, περιοδικές ή ετήσιες συντηρήσειςκ.λ.π.). 

 Μετά την αποδοχή και έγκριση των οδηγιών αυτών από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος οφείλει πριν από 
την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στους χρήστες του κυρίου του έργου και κυρίως 
στους τελικούς χρήστες, την χρήση και τον χειρισµό των εγκαταστάσεων. 

 Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά 
χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη 
αµοιβή γι' αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 τουΝ.4412/2016. 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, 
µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα 
να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

 Για την συναρµολόγηση των µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιορισθεί στον 
εντός του κτιρίου χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα 
για να µην παρεµποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού 
άλλων πιθανών εργασιών. 

\ 
 

Άρθρο26. Κατασκευαστικά σχέδια – Λήψη φωτογραφιών 
 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µαζί µε την τελική επιµέτρηση του έργου να υποβάλλει το 
Μητρώο του Έργου στην µορφή και το περιεχόµενο που αναφέρεται στην 
Απόφ.ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1956Β’/07.06.2017), σε υλοποίηση της οποίας ενδεικτικά θα 
περιέχει τα εξής: 
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• Περιγραφική έκθεση των κύριων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν, των 
δυσκολιών κ.λ.π. 

• Πλήρη καταγραφή όλων των εγκεκριµένων µελετών. 
• Τα σχέδια βάσει των οποίων κατασκευάστηκε το έργο (σχέδια «όπως κατασκευάστηκε»). 
• Τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» των πάσης φύσεως δικτύων δηµόσιων φορέων ή ιδιωτικών 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τα οποία ευρίσκονται µέσα στο εύρος κατάληψης που ορίζεται 
στην εγκεκριµένη οριστική µελέτη του δηµόσιου έργου και κατασκευάστηκαν είτε από τον 
ανάδοχο του έργου, είτε από τους φορείς (δηµόσιους ή ιδιωτικούς) στους οποίους ανήκουν τα 
δίκτυα αυτά. 

• Διαγράµµατα απαλλοτριώσεων, ενηµερωµένα µε όλες τις τυχόν γενόµενες συµπληρωµατικές 
απαλλοτριώσεις. 

• Τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών. 
• Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων. 
• Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. 
• Εγχειρίδιο λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης που θα περιλαµβάνει όλες τις οδηγίες και 

τους τρόπους εκτέλεσης µιας πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσµατικής συντήρησης του 
έργου. 

 
Το Μητρώο του έργου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: 
• Έγχρωµες ψηφιακές φωτογραφίες 
• Βιντεοσκόπηση µε ψηφιακή κάµερα 
• Τοπογραφικά διαγράµµατα, κλπ 

 
Όλα τα παραπάνω θα συνταχθούν σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση και θα περιλαµβάνουν όλα 
τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή. 

 
Άρθρο27. Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους 

Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο 
 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών που δεν 
συµπεριλαµβάνονται στην σύµβαση του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος 
του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους, µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.) και 
να ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελουµένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην 
παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική 
κατάσταση τις απαιτούµενες, µε βάση τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και τις οδηγίες της 
επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισµό σωλήνων ή οποιωνδήποτε 
άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί οι σχετικές 
δαπάνες περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του. 

 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών, και αυλακιών σε 
κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 

 Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε 
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να 
επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά, στην προηγούµενη τους 
κατάσταση. 

 
Άρθρο 28. Σκυροδέµατα 

 

 Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε 
κατηγορίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις του 
ισχύοντος Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ1561/Β/02.06.2016), ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 
1329/Β/06-11- 2000), τις διορθώσεις παροραµάτων του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003), 
τις νεώτερες προσθήκες του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 447/Β/05-03-2004) και (ΦΕΚ 576/Β/28-04-2005), 
την τροποποίηση του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010), τον ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-
1999), τις τροποποιήσεις – συµπληρώσεις του ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 781/Β/18-06-2003), (ΦΕΚ 
1153/Β/12-08- 2003), (ΦΕΚ 1154/Β/12-08-2003) και (ΦΕΚ270/Β/16-03-2010). 

 Η ανάµιξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό αναµικτήρα, 
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απόδοσης πολλαπλάσιου ακέραιου σάκου τσιµέντου. Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και 
προελέγχων βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Όµοια τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι 
αποζηµιώσεις Α, Β, Γ και Δ της παρ. Ε2.6 του κεφαλαίου Ε του ισχύοντος Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. 

 Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων κατασκευής θα γίνεται µε 
χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως δονητών. Η δαπάνη 
αυτή περιλαµβάνεται στη συµβατική αµοιβή του αναδόχου , όπως θα έχει διαµορφωθεί µε την 
προσφορά του. 

 Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε λήψη δοκιµίων κατά την 
διάστρωση του. Η λήψη και οι δοκιµές των δοκιµίων θα πραγµατοποιούνται µε δαπάνες του 
αναδόχου, µε την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Λήψη πυρήνων (καρώτων) κατασκευών από σκυρόδεµα και δοκιµή της αντοχής τους θα γίνεται µε 
δαπάνες του αναδόχου, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. 

 
 

Άρθρο 29. Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν από την αποπεράτωση 
 

 Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή 
τµήµα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή γιαχρήση). 

 Η πάρα πάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά 
και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις 
ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση. 

 Η πάρα πάνω παραλαβή για χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 τουΝ.4412/2016. 

 Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου. ( παρ. 5 άρθρου 169 του Ν.4412/2016). 

 
Άρθρο 30. Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω. – Εκδόσεις αδειών 

 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την εγκατάσταση στο έργο να φροντίσει µε δικές του δαπάνες 
την παροχή και σύνδεση του εργοταξίου του, µε (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) για τις ανάγκες 
κατασκευής του έργου. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των 
κτηρίων του έργου µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕκλπ.). 

 Η δαπάνη των πάρα πάνω παροχών και συνδέσεων (παράγραφος 30.2) βαρύνει τον εργοδότη που 
τις καταβάλει είτε απ' ευθείας στους Ο.Κ.Ω, είτε στον ανάδοχο, στην περίπτωση που ο τελευταίος 
τις έχει ήδη προκαταβάλει, φυσικά µε την προσκόµιση πάντοτε των σχετικών εξοφλητικών 
αποδείξεων κλπ. νοµίµων εγγράφων. 

 Ειδικά η δαπάνη για την αναγνώριση από τον Ο.Τ.Ε εγκατεστηµένου εσωτερικού τηλεφωνικού 
κέντρου βαρύνει τον ανάδοχο, έστω και αν αυτό δεν µνηµονεύεται στην οικονοµική προσφορά 
του. 

 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου περιλαµβάνεται και η διενέργεια των διαδικασιών για την 
έκδοση του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, του 
οποίου η δαπάνη περιλαµβάνεται στο Α1 κατ’ αποκοπή τίµηµα του προϋπολογισµού µελέτης και 
αναφέρεται στο άρθρο Α1 του τιµολογίου προσφοράς. 

 Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται και η δαπάνη για την έκδοση των 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ των Ελεγκτών Δόµησης από τα οποία το τελικό υποχρεωτικά θα έχει 
εκδοθεί µέχρι την βεβαίωση περαίωσης  του έργου. 

 
Άρθρο 31. Εξυπηρέτηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης 

 

31.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα 
εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που 
κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα 
έργα υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που 
επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή 
επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής. ( άρθρο 138 παρ. 14 του 
Ν.4412/2016 ). 
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Άρθρο 32. Εξυπηρέτηση Οργανισµών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 
 

 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να µεταφερθούν από τους κυρίους τους. 

 Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία ανάµιξη, υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε 
διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους 
καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 

 
Άρθρο 33. Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων 

 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου ή του όλου 
έργου µετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του 
εργοταξίου και των γύρω δρόµων, κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, 
εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα 
χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του 
κτιρίου και του εργοταξίου, για την παράδοση τους, απολύτως καθαρών και γενικά να µεριµνήσει 
για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' όλα έτοιµο για χρήση και λειτουργία. 

 Αν µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις πάρα πάνω εργασίες, µέσα 
σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι 
εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της δαπάνης 
παρακρατούµενης από την αµέσως επόµενη πληρωµή. 

 
Άρθρο 34. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα 
προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως αυτό 
συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα καθώς και για την παροχή και σύνδεση του 
εργοταξίου του µε (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) για την κατασκευή του έργου. 

 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την έκδοση 
κάθε κατά νόµον αδείας, καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε 
παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να 
υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις µε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ. και να 
καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγµατοποίηση τους. 

 Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον 
Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη την διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π.Δ. 447/75, περί ασφάλειας των εν τοις οικοδοµικές 
εργασίες ασχολουµένων µισθωτών, το Π.Δ. 770/80, περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
οικοδοµικών εργασιών και το Π.Δ. 1073/81, περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος πολιτικού µηχανικού και κάθε άλλη 
διάταξη που θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
εφαρµόζει τα περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχηµάτων αστυνοµικές διατάξεις και έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό  
του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση τουέργου. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β΄), 
ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β΄) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Β΄), στο 
χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις 
που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για την συντήρηση τους. 

 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των 
απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις 
απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ' αυτήν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε 
µέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το, για την εκτέλεση το έργου, 
απασχολούµενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σ' αυτό. 
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζοµένων, Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε 
περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 

 Γενικά ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν και από τις διατάξεις του άρθρου 138, 139, 
140 του Ν.4412/2016 και γενικότερα από όλες τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. 

 
Άρθρο 35. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 

 

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό 
του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 
305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ.42). 

 
 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) 

και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7). 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΟΜΕΔΙ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3- 
01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς 
και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη 
φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : (Ν.4412/2016 άρθρο 138). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας  των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 
42- 49). Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο 
ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός 
ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη 
εξειδικευµένη εταιρεία). 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του 
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 
άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις 
των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 

 
 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 

 
 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών 
που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 
περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 
ηµεροµίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της 
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής), σύµφωνα µε τις αποφάσεις και τα 
διατάγµατα που αναφέρονται στο Ν.4412/2016 (άρθρο7). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν  
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε 
την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
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δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ , σύµφωνα και µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) 
και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ). 

 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για 
τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου. 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του  ΦΑΥ  αναφέρεται  στο  ΠΔ  305/96  (αρ.3  παρ.5-7)  και  στις 
ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, σύµφωνα 
και µε τις αποφάσεις και διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 138 παρ. 7 τουΝ.4412/2016. 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 
ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 
παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 
έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του 
Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική  παραλαβή 
κάθε Δηµόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωµατώθηκε 
στο Ν.4412/2016. 

 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 
συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
5.  Διευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 

υγείας 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 
άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα 
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
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δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α καιπαρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετράται και θεωρείται 
από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί 
και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των 
οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 τουΝ.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 
µόνο. 

3.  Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να 
το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43παρ.2β).Τα µέτρα που 
λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4.  Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18παρ.9). 
 

 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας(ΗΜΑ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 
εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τµήµατα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου 
και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 
δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου 
όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 
του (τ.) ΥΠΟΜΕΔΙ µε αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-9-2003. 

 
 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας(ΗΜΑ) 

 
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το  
ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων 
υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

 
 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 
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 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω 
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II,παρ.2). 

 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων 
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α,παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, 
πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη 
πυροσβεστήρων, κλπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 
8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13,14). 

 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες 
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους 
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες 
για τη χρήση του : Π.Δ.1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι 
τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96(αρ.9,παρ.γ). 

 
35 4.2 Εργοταξιακή  σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε: 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. 
αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 καιαρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 
3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ 
: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IV µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 
31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 
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1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 
(αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 
α) κραδασµούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από 
φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 
α.Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 

(χωµατουργικών  και  διακίνησης  υλικών),  των  ανυψωτικών  µηχανηµάτων,  των  οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 
(αρ.17,45-74),Ν1430/84(αρ.11-15),ΠΔ31/90,ΠΔ499/91,ΠΔ395/94καιοιτροπ.αυτού:ΠΔ 
89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 
και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας(χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα 
ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού 
µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 
αρ.4. παρ.7). 

 Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

 Κατεδαφίσεις: 
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 
Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, 
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, 
ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

35 5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες 
σε στέγες. 
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ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 Κατασκευήδοµικώνέργων(κτίρια,γέφυρες,τοίχοιαντιστήριξης,δεξαµενές,κλπ.) 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98),  ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9  παρ.4  παραρτ. ΙΙΙ), 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας 
και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης 
έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
Ν.495/76, ΠΔ 413/77,  ΠΔ 225/89,  ΚΥΑ 3329/89 και η   τροπ.  αυτής :  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96,  ΥΑ  3009/2/21-γ/94,  ΠΔ  455/95  και  η τροπ. 
αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

 
 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα. 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση 
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα 
ΙΙ παρ.8.3 καιπαρ.13). 

 Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
A. ΝΟΜΟΙ 

 

Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83), Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α/84), 
Ν. 2168/ 93 (ΦΕΚ 147/Α/93),Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/Α/99), Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50/Α/07), 
Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α), Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/10), Ν. 4030/12 (ΦΕΚ 249/Α/12) 

 
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 

Π. Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128/Α/77),Π. Δ. 95/78(ΦΕΚ20/Α/78), Π. Δ. 216/78 (ΦΕΚ 47/Α/78), 
Π. Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/80),Π. Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260/A/81),Π. Δ. 225/89 (ΦΕΚ 106/Α/89), 
Π. Δ. 31/90(ΦΕΚ31/Α/90), Π. Δ. 70/90(ΦΕΚ31/Α/90),  Π. Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α/91), 
Π. Δ. 499/91 (ΦΕΚ 180/Α/91),Π. Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220/Α/94), Π. Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220/Α/94), 
Π. Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94),Π. Δ. 105/95(ΦΕΚ67/Α/95), Π. Δ. 455/95 (ΦΕΚ 268/Α/95), 
Π. Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212/Α/96),Π. Δ. 89/99(ΦΕΚ94/Α/99), Π. Δ. 304/00 (ΦΕΚ 241/Α/00), 
Π. Δ. 155/04 (ΦΕΚ 121/Α/04),Π. Δ. 176/05 (ΦΕΚ 227/Α/05), Π. Δ. 149/06 (ΦΕΚ 159/Α/06), 
Π. Δ. 2/06(ΦΕΚ268/Α/06), Π. Δ. 212/06 (ΦΕΚ 212/Α/06), Π. Δ. 82/10 (ΦΕΚ 145/Α/10), 
Π. Δ. 57/10 (ΦΕΚ97/Α/10) 

 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

ΥΑ 130646/84(ΦΕΚ154/Β/84), ΚΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ132/Β/89), 
ΚΥΑ 8243/1113/91(ΦΕΚ138/Β/91), ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 (ΦΕΚ 187/Β/93), 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 765/Β/93), ΚΥΑ αρ. 8881/94 (ΦΕΚ450/Β/94), 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93(ΦΕΚ451/Β/93), ΥΑ 3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301/Β/94), 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94(ΦΕΚ73/Β/94), ΥΑ 3131.1/20/95/95 (ΦΕΚ978/Β/95), 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΕΚ 677/Β/95), ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΕΚ 1035/Β/96), 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 (ΦΕΚ 113/Β/97), ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ 987/Β/99), 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 (ΦΕΚ 1186/Β/03), ΚΥΑαρ.Δ13ε/4800/03(ΦΕΚ708/Β/03), 
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ΚΥΑ αρ.6952/11(ΦΕΚ420/Β/11), ΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ59/Δ/89), 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 1035/Β/00), ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β/00), 
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01(ΦΕΚ686/Β/01), ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 (ΦΕΚ 266/Β/01), 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02(ΦΕΚ16/Β/03), ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ 905/Β/11), 
ΥΑ 21017/84/09 (ΦΕΚ1287/Β/09), 
Πυροσβεστική διάταξη 7 Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 (ΦΕΚ 155/Β/96) 

 
 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ27/03 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠΠ/208/12-9-03) 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ6/08 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08) 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε (ΑΡ.ΠΡ.10201/12ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ) 

 
 

Άρθρο 36. Διαµόρφωση τιµολογίου προσφοράς κατ' αποκοπή τιµήµατος. 
 

 Το προσφερόµενο από κάθε διαγωνιζόµενο κατ' αποκοπή τίµηµα οικοδοµικών εργασιών και 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν σε όλες τις εργασίες του έργου, 
στεγασµένων χώρων κ.λ.π. θα διαµορφώνεται µε βάση τα τεύχη και τις επιφάνειες των σχεδίων 
εφαρµογής της µελέτης οικοδοµικών εργασιών καθώς επίσης και τα σχέδια και τα τεύχη της 
αντίστοιχης ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης και όχι από τον ενδεικτικό πίνακα επιφανειών της 
τεχνικής περιγραφής διότι δεν αποτελεί συµβατικό στοιχείο για τον υπολογισµό τηςπροσφοράς. 

 
 Προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος, για την διαµόρφωση της προσφοράς του προέβη σε αναλυτική 

προµέτρηση και κοστολόγηση του κατ' αποκοπή τιµήµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα 
συµβατικά τεύχη και τα σχέδια της µελέτης εφαρµογής. Ακόµη για την διαµόρφωση της 
προσφοράς των επί µέρους εκπτώσεων στις εργασίες µε τιµές µονάδος, ότι κοστολόγησε την 
εκτέλεση αυτών υπό τις συνθήκες που επιβάλλονται στο συγκεκριµένο έργο. Έτσι η 
υποβαλλόµενη προσφορά αποτελεί για κάθε διαγωνιζόµενο αµάχητο κριτήριο και δεν επιτρέπει 
για κανένα λόγο την υπαναχώρηση εκ  των υστέρων. 

 
 

Άρθρο 37. Πινακίδες Σχολείου 
 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο εργοτάξιο από την αρχή του έργου, και σε ευκρινές 
σηµείο, πινακίδα έργου και σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης επί πλέον αναµνηστική πινακίδα 
σε εφαρµογή του Κανονισµού 1083/2006 περί Δηµοσιότητας συγχρηµατοδότησης στο έργο, 
σύµφωνα µε το Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη Δηµοσιότητα των ΕΠ του 
ΕΣΠΑ 2014- 2020. 

 
 Η πινακίδα, θα είναι συνολικών διαστάσεων 2,90 Χ 4,45 m (πλάτος Χ ύψος) αποτελούµενη από 

µεταλλικό σκελετό και 6 λουρίδες (επί µέρους πινακίδες) εκ λαµαρίνας στραντζαρισµένης στα 
άκρα για λόγους ακαµψίας, στην οποία θα αναγράφεται: 

Α. το εποπτεύον Υπουργείο και ο φορέας κατασκευής του έργου. Η πρώτη επί µέρους πινακίδα θα 
είναι λευκή µε µπλε γράµµατα και θα έχει διαστάσεις 2,90 Χ 0, 70m. 

Β. Ο τίτλος του έργου. Η δεύτερη επί µέρους πινακίδα, καθώς και όλες οι υπόλοιπες θα είναι µπλε 
µε λευκά γράµµατα και θα έχει (έχουν) διαστάσεις 2,90 Χ 0,40m. 

Γ. Ο προϋπολογισµός µελέτης του έργου. 

Δ. Τα στοιχεία της Μελέτης (Δ/νση και οµάδα Μελετητών). 

Ε. Τα στοιχεία της κατασκευής (Δ/νση και Οµάδα Επίβλεψης).  

ΣΤ. Τον ανάδοχο του Έργου. 
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 Επίσης µετά το πέρας των εργασιών και προ της διοικητικής παραδόσεως του έργου θα τοποθετηθεί 

πλησίον της κεντρικής εισόδου και σε ύψος 1,60 m περίπου, η πινακίδα των εγκαινίων του 
διδακτηρίου, διαστάσεων 0,50 Χ 0,30 m, στην οποία θα αναγράφονται: 
Α. Το εποπτεύον Υπουργείο. 
Β. Ο φορέας κατασκευής του Έργου. 
Γ. Το όνοµα του διδακτηρίου. 
Δ. Η επιγραφή της παραδόσεως προς χρήση µε την σχετική ηµεροµηνία. 
Ε. Η επιγραφή των εγκαινίων µε το ονοµατεπώνυµο (του / της) Υπουργού Παιδείας. 
ΣΤ. Ο λογότυπος του φορέα κατασκευής του έργου. 
Η πινακίδα θα είναι µπρούτζινη, πάχους 2 mm και τα γράµµατα και τα σχήµατα θα είναι εγχάρακτα 
και επιχρωµατισµένα, σύµφωνα µε το χρωµατολόγιο και την διάταξη της µακέτας. 

 
 Επίσης θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο 2 ιστοί σηµαίας 5,00 m ύψους (µε το ανάλογο πανί) µία 

Ελληνική και µία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Επίσης επάνω στο διδακτήριο, σε κατάλληλη θέση, θα τοποθετείται µία σηµαία Ελληνική, ύψους 
4,00m. 

 Σε περίπτωση συγχρηµατοδοτήσεως του Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ), θα τοποθετείται δίπλα 
από την πινακίδα των εγκαινίων του διδακτηρίου και η ειδική πινακίδα της συγχρηµατοδοτήσεως, 
διαστάσεων 0,40 Χ 0,30 m στην οποία θα αναγράφονται: 
α) Το εποπτεύον Υπουργείο 
β) Ο τίτλος της διαχειριστικής Αρχής 
γ) Ο τίτλος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ» 
δ) Το ταµείο της συγχρηµατοδότησης 
ε) Δίπλα από τις δύο πρώτες αναγραφές, η σηµαία της Ελλάδας και δίπλα από τις δύο τελευταίες, η 
σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την µακέτα. 
Η πινακίδα θα είναι από Plexiglass, πάχους 3 mm, χρώµατος γαλάζιου, µε λευκά γράµµατα και 
σηµαίες. Τα αστέρια στη σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι χρυσά. Τα χρώµατα που θα 
χρησιµοποιηθούν θα είναι ανεξίτηλα ενώ τα γράµµατα και οι σηµαίες θα είναι εγχάρακτες και 
επιχρωµατισµένες. 
Οι λεπτοµέρειες κατασκευής των πινακίδων απεικονίζονται στα σχέδια λεπτοµερειών που θα δοθούν 
από την Υπηρεσία. 

 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατασκευή και τοποθέτηση όλων των παραπάνω πινακίδων µε δικές του 
δαπάνες 
 
Άρθρο 38. Τοποθέτηση κτιρίου και στεγασµένων χώρων 

 

38.1 Ρητώς δηλούται ότι οι κατά την µελέτη τοποθετήσεις κτιρίου και στεγασµένων χώρων στο  τοπογραφικό 
διάγραµµα ο εργοδότης, κατ' απόλυτη κρίση του, µπορεί να τις µεταβάλει και ο ανάδοχος 
υποχρεούται σ' αυτό χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση γι' αυτό το λόγο. 

 
Άρθρο 39. Δήλωση ανάληψης επίβλεψης 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει δήλωση 
ανάληψης της επίβλεψης του έργου, στο αρµόδιο Γραφείο Πολεοδοµίας, χωρίς καµία 
αµοιβή, επιβαρυνόµενος µε κάθε σχετική δαπάνη για την διαδικασία αυτή. Είναι δυνατόν η 
ανάληψη της επίβλεψης αυτής να γίνει από τον υπεύθυνο µηχανικό τού έργου (άρθρο10 της 
παρούσης Ε.Σ.Υ). 

 
Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του εγγράφου της ανάληψης της επίβλεψής, άµεσα µε την 
έκδοσή της, υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία . 

 Στην περίπτωση που η ανάληψη της επίβλεψης γίνει από άλλο µηχανικό, αυτό πρέπει να 
γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο για την αρµόδια έγκριση. 

 Σε περίπτωση αντικατάστασης του µηχανικού που θα αναλάβει την επίβλεψη, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να επαναλάβει την διαδικασία αντικατάστασης του επιβλέποντα στην αρµόδια 
Πολεοδοµική Αρχή. 





ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
 

1 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Τηλ.: 213 2023609 

 

 

 

 
         ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου Νηπιαγωγείου  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
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ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Αρ. µελ.: 31/2019 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός: 990.000,00€ (µε αναθεώρηση και 
  Φ.Π.Α. 24%) 
 Χρηµατοδότηση: Υπουργει ́ο Εσωτερικω ́ν  
  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
   
 CPV: (CPV: 45214200-2) 

 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας κατά τη Μελέτη: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

 
 

 
 
 
 

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 

Διεύθυνση Κύριου του Έργου  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 
Τ.Κ. 13561 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

 

 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

 
 

Φάση Μελέτης Σ.Α.Υ. 
Προκαταρκτική Μελέτη  

Προµελέτη  

Μελέτη Εφαρµογής X 
 
 
 

Αριθµός Ηµ/νία Περιγραφή Εκπονήθηκε από 
1 - Σ.Α.Υ. - Μελέτης Εφαρµογής Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    

    

    

Μελετητές: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η εφαρµογή του Προγράµµατος αυτού, είναι υποχρεωτική απ’ όλους εκείνους που 
συµµετέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του παραπάνω αναφερόµενου έργου. 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Όλοι όσοι συµµετέχουν στο έργο, οφείλουν να χρησιµοποιούν το πρόγραµµα αυτό µε 
εµπιστευτικό τρόπο. 

 
Απαγορεύεται η χορήγησή του σε τρίτα πρόσωπα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του Δ/ντή 

του έργου. 
 

Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), εκπονείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του Π.Δ. 305/96 και της Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/177/οικ/2001, αποτελεί δε αναπόσπαστο µέρος της 
µελέτης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Σ.Α.Υ. θα χρησιµοποιηθούν ως βάση για  
το Σ.Α.Υ. κατά τη φάση κατασκευής του έργου και κάθε Σ.Α.Υ. που εγκρίνεται από την 
Επίβλεψη, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στο Σ.Α.Υ. της 
µελέτης. 

 
Επισηµαίνεται ότι, ο Ανάδοχος Κατασκευαστής του έργου οφείλει να λάβει υπόψη του τις 
προβλέψεις του Σ.Α.Υ. και να το τροποποιήσει, προσαρµόσει και αναθεωρήσει σύµφωνα µε τη 
µεθοδολογία (πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, υλικά, κλπ) που θα εφαρµόσει στο 
έργο, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις κατασκευαστικές απαιτήσεις, όπως αυτές θα 
προκύπτουν κατά την εξέλιξη των εργασιών. 



ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
 

5 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Τηλ.: 213 2023609 

 

 

1 ΕΡΓΟ 
 

1.1 Τίτλος Έργου : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
 

1.2 Τίτλος Μελέτης: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
 
 

1.3 Θέση: 
Το 12ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ θα κατασκευαστεί στο Ο.Τ. ΚΦ 1010 επί των οδών Λυκίας, 

Γούναρη, Ζωγράφου και του πεζόδροµου Μεθώνης, του Δήµου Αγίων Αναργύρων–Καµατερού, στο 
Νοµό Αττικής 
1.4 Χρονοδιάγραµµα Έργου 
Η διάρκεια του έργου κατασκευής του έργου θα είναι εντεκα (11) µήνες, αρχοµένης από της 
υπογραφής του συµφωνητικού εκτέλεσης του έργου. 

 
1.5 Φύση του Έργου 
Το 12ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ θα κατασκευαστεί στο Ο.Τ. ΚΦ 1010 επί των οδών 
Λυκίας, Γούναρη, Ζωγράφου και του πεζόδροµου Μεθώνης, του Δήµου Αγίων Αναργύρων–
Καµατερού, στο Νοµό Αττικής. 

 
Πρόκειται για ισόγειο κτίριο, που θα στεγάζει ολοήµερο σχολείο 50 µαθητών µε 2 

αίθουσες εργασίας, αίθουσα ανάπαυσης - υπνου, τραπεζαρία-κουζίνα, γραφείο και ΑΠΧ, στο 
οποίο αναπτύσσονται οι χρήσεις σε ενιαίο επίπεδο. Έχει 2 εισόδους για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των χρηστών και για λόγους πυρασφάλειας. Η κύρια είσοδος στο κτίριο γίνεται 
από την BΑ του πλευρά µε ράµπα.  

Κύριο µέληµα του σχεδιασµού είναι η χωροθέτηση των αιθουσών σε νότιο 
προσανατολισµό, ώστε να υπάρχει ωφέλιµη εισερχόµενη ακτινοβολία το χειµώνα και επαρκής 
φυσικός φωτισµός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δίπλα τοποθετείται η αίθουσα ανάπαυσης. 
Η τραπεζαρία διαµορφώνεται στο κέντρο του κτιρίου, σε άµεση σχέση µε τις αίθουσες καθώς 
αποτελεί συνέχεια των δραστηριοτήτων των παιδιών. Το γραφείο χωροθετείται κοντά στην κύρια 
είσοδο, ώστε να υπάρχει οπτική επαφή. Η ΑΠΧ τοποθετείται στα βόρεια µε τη δυνατότητα 
ανεξάρτητης εισόδου και έµπροσθέν της κατασκευάζεται στέγαστρο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του κτιριολογικού προγ/τος. Οι χώροι ΗΜ βρίσκονται στο υπόγειο τµήµα του κτιρίου. 

Το κτήριο διασπάται σε 3 όγκους µε διαφορετικά ύψη. Οι υπόλοιπες επιφάνειες έχουν 
διαφορετικούς χρωµατισµούς.  
Η απόληξη του κύριου κτιριακού όγκου θα γίνει µε τη διαµόρφωση βατού δώµατος και µε 2 
µονόριχτες σκεπές. 

Το κτίριο τοποθετήθηκε σχεδόν κεντρικά στο οικόπεδο, αφήνοντας περιµετρικά επαρκή 
αύλειο χώρο. Στο βόρειο τµήµα του οικοπέδου προβλέπονται 2 χώροι στάθµευσης (και για όχηµα 
ΑΜΕΑ). 

 
 
 

1.6 Κύριος του Έργου  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ 61 
Τ.Κ. 13561 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
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1.7 Φορέας υλοποίησης της µελέτης 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ 61 
Τ.Κ. 13561 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

 
1.8 Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το Στάδιο της Μελέτης 

Το νόηµα που αποδίδεται στον όρο «Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας στη Μελέτη», είναι 
αυτός που περιλαµβάνεται στο Π.Δ. 305/96 και την Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3-2001. 
Η αλληλογραφία θα πρέπει να τίθεται υπόψη της Δ.Τ.Υ. 

 
1.9 Ελεγκτής Μελέτης 

Συµπληρώνεται από τον Κύριο του Έργου. 
 

1.10 Ανάδοχος Κατασκευής 
Συµπληρώνεται από τον Κύριο του Έργου. 
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2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 
 

2.1 Χρήση Γης Περιβάλλοντος Χώρου και Σχετικοί Περιορισµοί 
Το 12ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ θα κατασκευαστεί στο Ο.Τ. ΚΦ 1010 επί των οδών 

Λυκίας, Γούναρη, Ζωγράφου και του πεζόδροµου Μεθώνης, του Δήµου Αγίων Αναργύρων–
Καµατερού, στο Νοµό Αττικής επιφάνειας 881,15τ.µ. Θα έχει κάλυψη 388,30τµ, δόµηση 337,57τµ 
και φέρει πρόσωπο στη οδό Δ. Γούναρη και σε τρεις άλλες δευτερεύουσες δηµοτικές οδούς. Ο 
σχεδιασµός του έγινε σύµφωνα µε τους επιτρεπόµενους όρους δόµησης του εγκεκριµένου 
τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου και του εγκεκριµένου κτιριολογικού προγράµµατος. 

 
2.2 Υφιστάµενα Δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Στην άµεση περιοχή του έργου, δεν υφίστανται δίκτυα κοινής ωφελείας. 
 

2.3 Υφιστάµενο Οδικό Δίκτυο 
Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το κτήριο έχει πρόσβαση από υφιστάµενη 
κοινοτική οδό. 

 
2.4 Εδαφοτεχνικές συνθήκες 
Με βάση τον Eλληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (Ε.Α.Κ. 2000) και της τροποποιητικής διάταξης 
περί αναθεώρησης του Χάρτη Σεισµικής Επικινδυνότητας (Αποφ. Δ17α/ 11.5/9/ΦΝ 275/2003, 
ΦΕΚ 1154Β, 12/8/2003), η περιοχή του Δήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού εντάσσεται στη 
ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙI, µε σεισµική επιτάχυνση εδάφους α=0,24g (όπου g η 
επιτάχυνση της βαρύτητας), το δε έδαφος θεµελίωσης µπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία Β. 

 
Επίσης, σύµφωνα µε τα νεοτεκτονικά στοιχεία για την περιοχή του έργου, αυτή δεν βρίσκεται 
στην άµεση γειτονία σεισµοτεκτονικών ρηγµάτων που θεωρούνται σεισµικώς ενεργά και 
εποµένως, δεν υπάρχουν περιορισµοί ως προς τη δόµηση ( παραγρ. 5.1.4 Ε.Α.Κ. 2000). 

 
Τέλος, από τα δεδοµένα της γεωτεχνικής ταξινόµησης των εδαφικών σχηµατισµών, προκύπτει 
ότι, δεν υφίσταται είτε κίνδυνος εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης είτε πιθανότητα 
διατµητικής συνίζησης στη θέση µελέτης. 

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ 
 

3.1 Εισαγωγή και γενικές αρχές σχεδιασµού 
Ο Μελετητής έλαβε υπόψη τις γενικές αρχές αποφυγής εργασιακών κινδύνων, που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96 που προσαρµόζονται στα τεχνικά έργα και 
συγκεκριµένα: 
• Αποφυγή των κινδύνων. 
• Εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν και µέτρα που 

προτείνονται για την πρόληψή τους. 
• Αντιµετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 
• Περιγραφή της µεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούµενου εξοπλισµού, όπου 

θεωρείται απαραίτητος, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, συντήρησης και επισκευής του έργου. 

• Αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών µε άλλα, λιγότερο επικίνδυνα. 
• Προτεραιότητα στα µέτρα οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα µέτρα ατοµικής 

προστασίας. 
• Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις. 
• Αρχιτεκτονικές, τεχνικές και/ή οργανωτικές εναλλακτικές λύσεις, για την επίτευξη 

προγραµµατισµού των διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται 
ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 
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3.2 Εντοπισµός Γενικών Κινδύνων 
- Κατάρρευση πρανών και τοιχωµάτων εκσκαφής. 
- Κατάκλιση εκσκαφών από όµβρια ύδατα. 
- Συγκέντρωση προϊόντων εκσκαφής, υλικών κοντά στο χείλος της εκσκαφής. 
- Πτώση εργαζοµένων εντός των σκαµµάτων - ορυγµάτων. 
- Πτώση αντικειµένων  εντός των σκαµµάτων - ορυγµάτων. 
- Σκόνη που προκαλείται από απόθεση υλικών και εργασίες κατασκευής. 
- Ασφάλεια οδών κυκλοφορίας / προσβάσεων στο εργοτάξιο (ταυτόχρονη κυκλοφορία 

πεζών και οχηµάτων). 
- Συγκρούσεις µεταξύ οχηµάτων ή οχηµάτων επί σταθερών εµποδίων. 
- Κίνδυνοι από φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση υλικών. 
- Ανατροπή ανυψωτικών µηχανηµάτων λόγω ασταθούς έδρασης, υποχώρησης του 

εδάφους, υπέρβασης επιτρεπόµενου φορτίου, δυσµενών καιρικών συνθηκών. 
- Σύγκρουση µε υλικά που ανυψώνονται. 
- Λανθασµένες ενέργειες κατά την οδήγηση / χειρισµό οχηµάτων / µηχανηµάτων. 
- Ανατροπή οχηµάτων / µηχανηµάτων λόγω έκκεντρης φόρτωσης, εργασίας σε 

πρανές, υπερφόρτωσης, µεγάλης ταχύτητας. 
- Ανατροπή / κατάρρευση ικριωµάτων. 
- Αστοχία ξυλοτύπων (συµβατικών, αναρριχοµένων). 
- Πτώσεις εργαζοµένων από ικριώµατα / µεγάλο ύψος. 
- Πτώσεις αντικειµένων από µεγάλο ύψος. 
- Ηλεκτροπληξία (ηλεκτροκίνητος εξοπλισµός). 
- Εργασία σε ύψος. 
- Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες (θόρυβος, θερµοκρασία κλπ). 
- Έκθεση σε χηµικούς παράγοντες (καυσαέρια, πρόσθετα σκυροδέµατος, ασφαλτικά, 

µονώσεις κλπ). 
- Κίνδυνοι πυρκαγιάς από εύφλεκτα υλικά (καύσιµα, διαλύτες, P.V.C., πίσσα κλπ). 
- Κίνδυνοι που µπορούν να προκύψουν κατά την ανύψωση υλικών µε γερανό. 
- Κίνδυνοι από χρήση εξοπλισµού (ηλεκτροσυγκολλήσεις, φιάλες οξυγόνου, συσκευές 

µε πεπιεσµένο αέρα). 
- Κίνδυνοι λόγω ρυπανθέντων εδαφών (απόβλητα βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων) . 
 

3.3 Χρονοδιάγραµµα εργασιών για πρόληψη κινδύνου 
Βλ. Παράρτηµα A. 

 
3.4 Εκτίµηση επικινδυνότητας κατά την φάση µελέτης - ειδικά µέτρα πρόληψης  

κινδύνου 
Βλ. Παράρτηµα A. 

 
3.5 Διαδικασίες για ζητήµατα Α&Υ για µελέτες µετά την έναρξη κατασκευής 

Αν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου χρειαστεί να γίνει αναθεώρηση της µελέτης, 
είναι απαραίτητο να γίνει αναθεώρηση και του παρόντος Σ.Α.Υ. στα σηµεία που 
επηρεάζονται από τις αλλαγές. 
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4 ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 

4.1 Κανόνες εργοταξίου 
Ο Ανάδοχος αναµένεται να ορίσει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για όλους τους 
εργαζόµενους και επισκέπτες στο εργοτάξιο. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν 
περιπτώσεις όπως: 
- Περίφραξη εργοταξίου. 
- Σήµανση εργοταξίου. 
- Άδειες εισόδου σε προσωπικό, επισκέπτες, τρίτους. 
- Χρήση Μ.Α.Π. 
- Εκπαίδευση προσωπικού. 
- Καθαριότητα εργοταξίου κλπ. 
Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά. Ο ανάδοχος πρέπει να ακολουθεί όλους τους παραπάνω 
κανόνες, όπως αναφέροντια στη σχετική νοµοθεσία. 

 
4.2 Ειδικά µέτρα για εργασίες 

Βλ. Παράρτηµα A 
 

4.3 Ασφαλής Πρόσβαση και Σηµεία Εξόδου 
Ο ανάδοχος θα καθορίσει ασφαλείς προσβάσεις προς και από το εργοτάξιο. Ο ανάδοχος 
πρέπει να ερευνήσει, το αν µπορούν να χρησιµοποιηθούν υπάρχοντες οδοί στην περιοχή 
του εργοταξίου. Εναλλακτικά, θα πρέπει να υποδείξει τα σηµεία που ενδείκνυνται 
περισσότερο για την ασφαλή πρόσβαση στο εργοτάξιο, καθώς και τα ανάλογα σηµεία 
εξόδου. 

 
4.4 Ανάλυση της αλληλουχίας της κατασκευής σε στάδια 

Βλ. Παράρτηµα A. 
Επισηµαίνεται ότι, αν ο ανάδοχος εκτελεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες φάσεις, τότε θα 
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οργάνωση του χώρου και του τρόπου εργασίας. 

 
4.5 Οδεύσεις οχηµάτων και πεζών εντός του εργοταξίου 

Θα καθορισθούν από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε όλους τους κανόνες, όπως αναφέρονται 
στη σχετική νοµοθεσία. 

 
4.6 Μεθοδολογία Έργου για κάθε στάδιο 

Η ακολουθία των προβλεποµένων σταδίων εργασιών, είναι ενδεικτικά: 
Κατασκευή θεµελίωσης από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
(αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι κίνδυνοι): 
- Κατάρρευση πρανών και τοιχωµάτων εκσκαφής. 
- Κατάκλιση εκσκαφών από όµβρια ύδατα. 
- Πτώση εργαζοµένων εντός των σκαµµάτων - ορυγµάτων. 
- Πτώση αντικειµένων  εντός των σκαµµάτων - ορυγµάτων. 
- Σκόνη που προκαλείται από απόθεση υλικών και εργασίες κατασκευής. 
- Ασφάλεια οδών κυκλοφορίας / προσβάσεων στο εργοτάξιο (ταυτόχρονη κυκλοφορία 

πεζών και οχηµάτων). 
- Συγκρούσεις µεταξύ οχηµάτων ή οχηµάτων επί σταθερών εµποδίων. 
- Κίνδυνοι από φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση υλικών. 
- Σύγκρουση µε υλικά που ανυψώνονται. 
- Λανθασµένες ενέργειες κατά την οδήγηση / χειρισµό οχηµάτων / µηχανηµάτων. 
- Ανατροπή οχηµάτων / µηχανηµάτων λόγω έκκεντρης φόρτωσης, εργασίας σε 

πρανές, υπερφόρτωσης, µεγάλης ταχύτητας. 
- Ανατροπή / κατάρρευση ικριωµάτων. 
- Αστοχία ξυλοτύπων. 
- Ηλεκτροπληξία (Ηλεκτροκίνητος εξοπλισµός). 
- Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες (θόρυβος, θερµοκρασία κλπ). 
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- Έκθεση σε χηµικούς παράγοντες (καυσαέρια, πρόσθετα σκυροδέµατος, κλπ). 
- Κίνδυνοι πυρκαγιάς από εύφλεκτα υλικά (καύσιµα, διαλύτες, P.V.C., πίσσα κλπ). 
- Κίνδυνοι από χρήση εξοπλισµού (ηλεκτροσυγκολλήσεις, φιάλες οξυγόνου, συσκευές 

µε πεπιεσµένο αέρα). 
- Κίνδυνοι λόγω µολυσµένων εδαφών (απόβλητα βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων). 
 

Κατασκευή επιχώµατος επένδυσης - λοιπές χωµατουργικές εργασίες 
Κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανιστούν κατά την κατασκευή επιχώµατος και λοιπών 
χωµατουργικών εργασιών - Ασφαλτόστρωση (αναφέρονται ενδεικτικά): 

- Σκόνη που προκαλείται από απόθεση υλικών και εργασίες κατασκευής. 
- Ασφάλεια οδών κυκλοφορίας / προσβάσεων στο εργοτάξιο (ταυτόχρονη κυκλοφορία 

πεζών και οχηµάτων). 
- Συγκρούσεις µεταξύ οχηµάτων ή οχηµάτων επί σταθερών εµποδίων. 
- Κίνδυνοι από φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση υλικών. 
- Ανατροπή ανυψωτικών µηχανηµάτων λόγω ασταθούς έδρασης, υποχώρησης του 

εδάφους, υπέρβασης επιτρεπόµενου φορτίου, δυσµενών καιρικών συνθηκών. 
- Σύγκρουση µε υλικά που ανυψώνονται. 
- Λανθασµένες ενέργειες κατά την οδήγηση / χειρισµό οχηµάτων / µηχανηµάτων. 
- Ανατροπή οχηµάτων / µηχανηµάτων λόγω έκκεντρης φόρτωσης, εργασίας σε 

πρανές, υπερφόρτωσης, µεγάλης ταχύτητας. 
- Πτώσεις εργαζοµένων από ικριώµατα / µεγάλο ύψος. 
- Πτώσεις αντικειµένων από µεγάλο ύψος. 
- Εργασία σε ύψος. 
- Κίνδυνοι που µπορεί να προκύψουν κατά την ανύψωση υλικών µε γερανό. 
- Ηλεκτροπληξία (Ηλεκτροκίνητος εξοπλισµός). 
- Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες (θόρυβος, θερµοκρασία κλπ). 
- Έκθεση σε χηµικούς παράγοντες (καυσαέρια, πρόσθετα σκυροδέµατος, ασφαλτικά, 

µονώσεις κλπ). 
- Κίνδυνοι πυρκαγιάς από εύφλεκτα υλικά (καύσιµα, διαλύτες, P.V.C., πίσσα κλπ). 
- Κίνδυνοι από χρήση εξοπλισµού (ηλεκτροσυγκολλήσεις, φιάλες οξυγόνου, συσκευές 

µε πεπιεσµένο αέρα). 
- Κίνδυνοι λόγω µολυσµένων εδαφών (απόβλητα βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων). 
 

Ο ανάδοχος αναµένεται να ορίσει σαφείς οδηγίες ασφαλείας, για κάθε εργασία κατά την 
κατασκευή του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Οδηγίες κατά την εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών. 
- Οδηγίες κατά την εκτέλεση σκυροδετήσεων. 
- Οδηγίες για την κατασκευή πασσάλων. 
- Οδηγίες για την ασφαλή χρήση µηχανηµάτων. 
- Οδηγίες για την αποφυγή ηλεκτρικών κινδύνων. 
- Οδηγίες για την ασφαλή χρήση Μ.Α.Π. κλπ. 

 
Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά. Ο ανάδοχος πρέπει να ακολουθεί όλους τους κανόνες, όπως 
αναφέρονται στη σχετική νοµοθεσία. 

 
4.7 Γενική διάταξη εργοταξίου - χώροι εκφόρτωσης - χώροι απόθεσης υλικού και χώροι 

απόθεσης άχρηστων υλικών 
Θα καθορισθούν από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε όλους τους κανόνες, όπως αναφέρονται 
στη σχετική νοµοθεσία. 

 
4.8 Συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών 

Οι ειδικές διατάξεις για την ασφαλή αποκοµιδή επικίνδυνων ουσιών, είναι οι εξής: 
Όλοι οι ανάδοχοι (υπεργολάβοι), θα ενηµερώνουν τις αρµόδιες Αρχές µέσω του Κύριου 
Αναδόχου, για τυχόν επικίνδυνες ουσίες που απαιτούν ασφαλή αποκοµιδή. Ο Κύριος 
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Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη όλων των λογικών προφυλάξεων, για την ασφαλή 
αποκοµιδή επικίνδυνων ουσιών, καθώς και την τήρηση αρχείου µεταφοράς αυτών από 
εγκεκριµένη εταιρία. 
Τα παρακάτω επικίνδυνα υλικά, µπορεί να βρεθούν κατά την διάρκεια των εργασιών στο 
εργοτάξιο: 
- Λάδια. 
- Διαλύτες. 
- Τσιµέντο. 
- Εποξειδικά υλικά. 
- Βαφές και κόλλες. 
- Εύφλεκτα υλικά. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι ενήµερος των απαιτήσεων ασφαλούς αποθήκευσης, 
σήµανσης ασφαλείας και χρήσης, που είναι απαραίτητες για την εργασία επιτόπου του 
έργου. 
Υπενθυµίζονται στον Ανάδοχο κατασκευής του έργου οι απαιτήσεις Περιβαλλοντικής 
Προστασίας, σύµφωνα µε τις οποίες κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά 
ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια, παντός είδους ενέµατα κλπ, αποτελούν ελεγχόµενα 
απορρίµµατα και θα πρέπει να αποµακρύνονται από το εργοτάξιο, η δε διάθεσή τους θα 
γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, 
καύσιµα κλπ. Οµοίως, απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η 
διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων, θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β) (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). 
Για τα υγρά απόβλητα, ισχύουν οι εκάστοτε Νοµαρχιακές Αποφάσεις (πάγιος 
περιβαλλοντικός όρος). 

 
4.9 Διευθετήσεις χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Οι περιοχές και οι εγκαταστάσεις που παρέχει ο Ανάδοχος κατασκευής, θα συντηρούνται 
για να εξασφαλίζεται το ότι παραµένουν τακτοποιηµένα, καθαρά από υγειονοµικής 
απόψεως και ασφαλείς. 
Κτίρια καντίνας  :  Τα παρέχει ο Ανάδοχος και βρίσκονται στον χώρο  των καταλυµάτων  

του Αναδόχου. 
Λουτρά και χώροι 
εξυπηρέτησης : Τα παρέχει ο εκάστοτε Ανάδοχος και βρίσκονται στον χώρο των 

καταλυµάτων του Αναδόχου. 
Πρώτες Βοήθειες : Τις παρέχει ο εκάστοτε Ανάδοχος. 
Σχετικά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις παραγρ. 14 και 15, Παράρτ. IV, Π.Δ. 305/96. 

 
4.10 Πρόσβαση Οχηµάτων Εκτάκτου Ανάγκης 

Θα καθορισθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε όλους τους κανόνες, όπως αναφέρονται 
στη σχετική νοµοθεσία. 

 
4.11 Πληροφορίες εργοταξίου 

Οι εξής ελάχιστες πληροφορίες θα παρουσιάζονται επιτόπου του έργου: 
• Πολιτική Ασφάλειας της Εργασίας. 
• Θέση κουτιών πρώτων βοηθειών. 
• Σχέδιο εκκένωσης εργοταξίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισµού κλπ. 
• Ταυτότητα και θέση υπευθύνων και αναπληρωτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
• Ταυτότητα και θέση ατόµων που παρέχουν πρώτες βοήθειες και αναπληρωτών. 
• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση. 
• Χρονοδιάγραµµα συσκέψεων για θέµατα ασφαλείας εργοταξίου. 
• Θέση πλησιέστερου Νοσοκοµείου για κάθε εργοτάξιο. 
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4.12 Μελέτη κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις  
Με ευθύνη του Αναδόχου εκπονούνται µελέτες των ειδικών ικριωµάτων και αναρριχόµενων 
ξυλοτύπων, που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του Έργου και που δεν περιγράφονται 
στις ισχύουσες διατάξεις. 
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5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρµόσει Σύστηµα Α&Υ, που θα περιλαµβάνει διαδικασίες 

σύµφωνες µε την ελληνική νοµοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές Α&Υ στην Εργασία. 
 

Ο Ανάδοχος θα εφαρµόζει την κείµενη νοµοθεσία για την Α&Υ και θα παρακολουθεί τις 
µεθόδους εργασίας, ούτως ώστε να εξασφαλίζει την προστασία του προσωπικού και του 
περιβάλλοντος εργασίας από ατυχήµατα ή ζηµίες. 

 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στους χώρους 

εργασίας, που είναι υπό την ευθύνη του. Επίσης, επιβάλλει τυχόν διορθωτικές ενέργειες που 
θεωρεί απαραίτητες, πάντα στα πλαίσια των συµβάσεων που έχουν υπογραφεί και της ελληνικής 
νοµοθεσίας για την Α&Υ στην εργασία. 

 
Ο κύριος στόχος, είναι η επίτευξη ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος σε όλα τα εργοτάξια. 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί εν µέρει µε ελέγχους του Συντονιστή Ασφαλείας του Αναδόχου 
(Σ.Α.Α.) ή των Μηχανικών Ασφαλείας (Μ.Α.) ή του Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε.), για τον εντοπισµό 
συνθηκών και διαδικασιών που ενέχουν κινδύνους και την διόρθωση αυτών, ώστε να 
εξαλείφονται ή να µειώνονται πιθανά ατυχήµατα. 

 
Για την επίτευξη των παραπάνω, ο Ανάδοχος Κατασκευής εφαρµόζει πρόγραµµα 

επιθεώρησης για το σύνολο του µήκους του έργου. Οι επιθεωρήσεις αυτές παρέχουν στοιχεία σε 
σταθερή βάση στην Διοίκηση του Αναδόχου Κατασκευής, όσον αφορά το κατά πόσο καλύπτονται 
οι απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζοµένων στον  
χώρο εργασιών. Αυτό επιτρέπει - επίσης - τον ορισµό και την εφαρµογή των διορθωτικών 
ενεργειών. 

 
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται µε την ασφάλεια και 

απαιτούνται κατά την έναρξη της εγκατάστασης του νέου εργοταξίου, καθώς και όλες τις δηµόσιες 
εγκρίσεις, όταν απαιτούνται: 
• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για την έναρξη εργασιών. 
• Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 
• Σχέδιο Α&Υ (για το στάδιο κατασκευής). 
• Φ.Α.Υ. (πρώτη έκδοση). 
• Βιβλίο Υποδείξεων Μ.Α./Γ.Ε. 
• Ηµερολόγιο Ατυχηµάτων. 
• Συµβάσεις µε τις οποίες ορίζονται οι Σ.Α.Α. και Γ.Ε. 
• Ανάρτηση πινάκων στους χώρους εργασίας µε το πρόγραµµα των Μ.Α., Σ.Α.Α. και Γ.Α. 

ούτως ώστε να ενηµερώνονται οι υπάλληλοι για την παρουσία τους. 
• Έκδοση αδειών από τοπικούς δηµόσιους / ιδιωτικούς φορείς που εµπλέκονται στην 

κατασκευή. 
• Ύπαρξη σχεδίων και διαδικασιών για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 
• Ύπαρξη προγράµµατος προληπτικών εξετάσεων που εκτελεί ο Γ.Ε. 
• Προγράµµατα εκπαίδευσης και πρόβλεψη για περιοδικές ασκήσεις που εκτελεί το 

προσωπικό του αναδόχου σε θέµατα Α&Υ. 



ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
 

14 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Τηλ.: 213 2023609 

 

 

6. ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 

6.1 Συνεργασία µε τον Συντονιστή Α & Υ της Μελέτης 
Σε περίπτωση που έχουν γίνει σηµαντικές αλλαγές στη µελέτη, το αντίστοιχο Σ.Α.Υ. που 
συντάχθηκε από τον Μελετητή θα επισκοπηθεί, αναθεωρηθεί και εγκριθεί για να 
διασφαλισθεί ότι, έχουν περιληφθεί όλα τα νέα στοιχεία που σχετίζονται µε την Ασφάλεια & 
Υγεία. 
Ο Μελετητής πρέπει να εξασφαλίζει την έγκαιρη παροχή πληροφοριών που είναι 
απαραίτητες στον Συντονιστή Ασφάλειας της Μελέτης. Αυτές περιλαµβάνουν πλήρες 
πρόγραµµα µελέτης και πλήρες αρχείο των µέτρων για την συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177 και του Π.Δ. 305/96. 
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Δ
ιεύθυνση Τεχνικής Υ

π
ηρεσίας Τηλ.: 213 2023609 

Α
Ν
ΕΓΕΡΣΗ

 12
Ο
Υ Ν
Η
Π
ΙΑ
ΓΩ
ΓΕΙΟ

Υ Δ.Κ
.Κ
Α
Μ
Α
ΤΕΡΟ

Υ 
 

   

Ε
Ν
ΤΟ
Π
ΙΣΜ

Ο
Σ Κ

Α
Ι Ε
Λ
Α
Χ
ΙΣΤΟ

Π
Ο
ΙΗ
ΣΗ

 Α
Π
Ο

 ΤΟ
Ν

 Μ
Ε
Λ
Ε
ΤΗ
ΤΗ

 ΤΩ
Ν

 Κ
ΙΝ
Δ
Υ
Ν
Ω
Ν

 Π
Ο
Υ ΣΧ

Ε
ΤΙΖΟ

Ν
ΤΑ
Ι Μ
Ε ΤΟ

 Ε
Ρ
ΓΟ

 Κ
Α
Ι ΤΗ

Ν
 Κ
Α
ΤΑ
ΣΚ
Ε
Υ
Η

 ΤΟ
Υ 

  

Ε
Ρ
ΓΟ

 : Α
Ν
Ε
ΓΕ
Ρ
ΣΗ

 12 ου Ν
Η
Π
ΙΑ
ΓΩ
ΓΕ
ΙΟ
Υ Δ

.Κ
.Κ
Α
Μ
Α
ΤΕ
Ρ
Ο
Υ

 
 
Θ
Ε
Σ
Η

 : Ο
.Τ. 1010 ΓΕ

ΙΤ 5-6 Δ
.Κ

.Κ
Α
Μ
Α
ΤΕ
Ρ
Ο
Υ

 

 
 
Η

µ/νία: 
- 

Μ
Ε
Λ
Ε
ΤΗ
ΤΗ
Σ: Δ

/Ν
Σ
Η

 ΤΕ
Χ
Ν

. Υ
Π
Η
Ρ
Ε
Σ
ΙΩ
Ν

 
Υ
π
ογραφ

ή Μ
ελετητή: 

Υ
π
ογραφ

ή Σ
υντονιστή Α

&
Υ

 στη Μ
ελέτη: 

- 

Ε
ΙΔ
Ο
Σ Ε

Ρ
ΓΟ
Υ 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

Θ
Ε
ΣΗ

 
Τίτλος Μ

ελέτης: 

Α
Ν
Ε
ΓΕ
Ρ
ΣΗ

 12 ου Ν
Η
Π
ΙΑ
ΓΩ
ΓΕ
ΙΟ
Υ 

Δ
.Κ

.Κ
Α
Μ
Α
ΤΕ
Ρ
Ο
Υ

 

Ε
Π
ΙΣ
Κ
Ο
Π
Η
Σ
Η

 Ε
Κ
ΤΙΜ

Η
Σ
Η
Σ 

 
Ο
Ρ
ΙΣ
ΤΙΚ

Η
 Μ
Ε
Λ
Ε
ΤΗ

 

 
Α
Λ
Λ
Α

 

Α
Ν
Ε
ΓΕ
Ρ
ΣΗ

 12 ου 
Ν
Η
Π
ΙΑ
ΓΩ
ΓΕ
ΙΟ
Υ 

Δ
.Κ

.Κ
Α
Μ
Α
ΤΕ
Ρ
Ο
Υ

 

Ο
.Τ. 1010 ΓΕ

ΙΤ 5-6 
Δ

.Κ
.Κ
Α
Μ
Α
ΤΕ
Ρ
Ο
Υ

 
Π
ροκαταρκτική 

Π
ροµελέτη 

 
Μ
ελέτη Ε

φ
αρµογής 

  
 

Κ
ω
δ. 

Φ
άσ
ης Ε

ρ
γ. / 

Κ
ινδύνου 

  
Φ
άσ
η Ε

ρ
γασ

ιώ
ν  

Κ
ίνδυνοι π

ου µπ
ορ
εί να 

π
ρ
οκύψ

ουν κατά τη 
σ
υντήρ

ησ
η και επ

ισ
κευή 

Μ
ελετητική µέθοδος για την 
εξάλειψ

η ή µείω
σ
η του 

κινδύνου ή για την 
αντιµετώ

π
ισ
η σ

την π
ηγή 

Ε
ναπ

οµένον 
κίνδυνος µετά τα 
ληφ

θέντα µέτρ
α της 

µελέτης 

Ε
κτίµησ

η 
επ
ικινδυνότητας 
απ
ό τον 

εναπ
οµείναντα 
κίνδυνο 

Τεχνικά ή ορ
γανω

τικά 
µέτρ

α π
ου θα π

ρ
έπ
ει να 

ληφ
θούν για τον έλεγχο του 

εναπ
οµείναντα κινδύνου 

Υ
π
εύθυνος/οι 
για     

σ
υγκεκρ

ιµένα 
µέτρ

α 

Π
αρ
απ
οµπ

ή σ
ε άλλες µελέτες, 

διατάξεις, εξοπ
λισµό π

ου 
απ
αιτούνται για ιδιαίτερ

α 
επ
ικίνδυνες ερ

γασ
ίες 

    

1.1 

Π
ρόσβαση στο 
Ε
ργοτάξιο. 

Α
π
οθήκευση και 

µεταφ
ορά υλικώ

ν. 
Σύνδεση µε 
υφ
ιστάµενα 

κυκλοφ
οριακά 

δίκτυα. 

Ε
γγύτητα µε υφ

ιστάµενη 
κυκλοφ

ορία 
Μ
ελέτη σύνδεσης µε το 

υφ
ιστάµενο οδικό δίκτυο 

Ε
γγύτητα µε 
υφ
ιστάµενη 

κυκλοφ
ορία 

 
Υ
ψ
ηλή 

Ο
 Α
νάδοχος διαθέτει ελεγκτή 
κυκλοφ

ορίας σε θέσεις 
κόµβω

ν 

 
Α
νάδοχος 

 
Σ.Α

.Υ
. Α
ναδόχου 

Α
π
ότοµη κλίση π

ροσω
ρινώ

ν 
οδώ

ν 

Π
ροτάσεις για τη 

βελτιστοπ
οίηση της χάραξης 

τω
ν π
ροσω

ρινώ
ν οδώ

ν 

Α
π
ότοµες κλίσεις 

π
ροσω

ρινώ
ν οδώ

ν 

 
Μ
έτρια 

Ο
 Α
νάδοχος θα π

ρέπ
ει να 

π
ροσκοµίσει µελετητικά 

σχέδια 

 
Α
νάδοχος 

 
Σ.Α

.Υ
. Α
ναδόχου 

Συγκρούσεις µεταξύ οχηµάτω
ν. 

Α
σφ
άλεια π

εζώ
ν 

Σήµανση εργοταξιακώ
ν 

δρόµω
ν, π

ερίφ
ραξη 

εργοταξίου 

Συγκρούσεις µεταξύ 
οχηµάτω

ν. Α
σφ
άλεια 

π
εζώ

ν 

 
Υ
ψ
ηλή 

Τήρηση κανονισµώ
ν 

ασφ
αλούς κυκλοφ

ορίας 

 
Α
νάδοχος 

Σ.Α
.Υ

. Α
ναδόχου 

Α
ρθρο 39 

Π
.Δ

.1073/81 

 
2.1 

   
Ε
κσκαφ

ές για την 
κατασκευή 

τεχνικώ
ν έργω

ν 
και λοιπ

ώ
ν 

διαµορφ
ώ
σεω

ν - 
διανοίξεω

ν 

Κ
ατάκλιση εκσκαφ

ώ
ν απ

ό 
όµβρια ύδατα 

Ε
λαχιστοπ

οίηση του όγκου 
και βάθους τω

ν εκσκαφ
ώ
ν 

Κ
ατάκλιση εκσκαφ

ώ
ν 

απ
ό όµβρια ύδατα 

 
Χ
αµηλή 

Δ
ιαµόρφ

ω
ση τάφ

ρω
ν για τον 

έλεγχο της ροής νερώ
ν 

 
Α
νάδοχος 

 
Α
ρθρα 9 έω

ς 13 Π
.Δ

.1073/81 

 

2.2 

 
Κ
ατάρρευση π

ρανώ
ν γενικώ

ν 
εκσκαφ

ώ
ν 

 

Π
ρανή µε σχετικά ήπ

ια κλίση 

 
Μ
ικροκαταπ

τώ
σεις, 

απ
οκολλήσεις 

 

Μ
έτρια 

Α
π
οµάκρυνση χαλαρώ

ν 
βράχω

ν, επ
ένδυση µε 

συρµατόπ
λεγµα, π

έτασµα 
εκτοξ. σκυροδέµατος 

 

Α
νάδοχος 

 

Α
ρθρα 9 έω

ς 13 Π
.Δ

.1073/81 

 
2.3 

Συγκέντρω
ση υλικώ

ν και 
π
ροϊόντω

ν εκσκαφ
ής στο χείλος 

της εκσκαφ
ής 

Ε
λαχιστοπ

οίηση ύψ
ους 

εκσκαφ
ώ
ν - 

Π
εριφ

ράξεις 

 
Π
τώ
ση υλικώ

ν 
 

Χ
αµηλή 

Α
π
οµάκρυνση υλικώ

ν κατά 
1m

 απ
ό χείλος, π

ρόσθετη 
π
ερίφ

ραξη 

 
Α
νάδοχος 

 
Α
ρθρο 11 Π

.Δ
.1073/81 

 
2.4 

 
Π
τώ
ση εργαζοµένω

ν απ
ό ύψ

ος 
Ε
λαχιστοπ

οίηση ύψ
ους 

εκσκαφ
ώ
ν - 

Π
εριφ

ράξεις 

 
Π
τώ
ση απ

ό ύψ
ος 

 
Μ
έτρια 

Π
ερίφ

ραξη χώ
ρου εκσκαφ

ώ
ν. 

Χ
ρήση ατοµικού εξοπ

λισµού 
π
ροστασίας 

 
Α
νάδοχος 
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Α
Ν
ΕΓΕΡΣΗ

 12
Ο
Υ Ν
Η
Π
ΙΑ
ΓΩ
ΓΕΙΟ

Υ Δ.Κ
.Κ
Α
Μ
Α
ΤΕΡΟ

Υ 
 

   
 

Κ
ω
δ. 

Φ
άσ
ης Ε

ρ
γ. / 

Κ
ινδύνου 

  
Φ
άσ
η Ε

ρ
γασ

ιώ
ν  

Κ
ίνδυνοι π

ου µπ
ορ
εί να 

π
ρ
οκύψ

ουν κατά τη 
σ
υντήρ

ησ
η και επ

ισ
κευή 

Μ
ελετητική µέθοδος για την 
εξάλειψ

η ή µείω
σ
η του 

κινδύνου ή για την 
αντιµετώ

π
ισ
η σ

την π
ηγή 

Ε
ναπ

οµένον 
κίνδυνος µετά τα 
ληφ

θέντα µέτρ
α της 

µελέτης 

Ε
κτίµησ

η 
επ
ικινδυνότητας 
απ
ό τον 

εναπ
οµείναντα 
κίνδυνο 

Τεχνικά ή ορ
γανω

τικά 
µέτρ

α π
ου θα π

ρ
έπ
ει να 

ληφ
θούν για τον έλεγχο του 

εναπ
οµείναντα κινδύνου 

Υ
π
εύθυνος/οι 
για     

σ
υγκεκρ

ιµένα 
µέτρ

α 

Π
αρ
απ
οµπ

ή σ
ε άλλες µελέτες, 

διατάξεις, εξοπ
λισµό π

ου 
απ
αιτούνται για ιδιαίτερ

α 
επ
ικίνδυνες ερ

γασ
ίες 

 

3.1 

        
Κ
ατασκευή 

τοιχω
µάτω

ν 

 

Α
νατροπ

ή ικριω
µάτω

ν 

Δ
ιαµόρφ

ω
ση επ

αρκούς 
χώ
ρου για τη συναρµολόγηση 
και τη στήριξη τω

ν 
ικριω

µάτω
ν 

 
Α
νατροπ

ή 
ικριω

µάτω
ν 

 

Υ
ψ
ηλή 

Έ
λεγχος ικριω

µάτω
ν και 

ξυλοτύπ
ω
ν. 

Στηρίξεις ικριω
µάτω

ν 

 

Α
νάδοχος 

 
Α
ρθρα 34 έω

ς 36 του 
Π

.Δ
.1073/81 

 
3.2 

Κ
ίνδυνοι κατά την ανύψ

ω
ση 

υλικώ
ν µε γερανό 

Ε
λαχιστοπ

οίηση 
κατασκευαστικώ

ν δυσκολιώ
ν 

Κ
ίνδυνοι κατά την 

ανύψ
ω
ση υλικώ

ν µε 
γερανό 

 
Μ
έτρια 

Έ
λεγχος και συντήρηση 

ανυψ
ω
τικώ

ν µηχανηµάτω
ν 

 
Α
νάδοχος 

Α
ρθρα 52 έω

ς 69 του 
Π

.Δ
.1073/81 

 

3.3 

 

Ε
ργασία σε ύψ

ος 

 

Μ
ορφ

ή τοιχώ
µατος 

 

Ε
ργασία σε ύψ

ος 

 

Μ
έτρια 

Κ
ιγκλιδώ

µατα, δίχτυα και 
ζώ
νες ασφ

αλείας, άνοδος 
εργαζοµένω

ν µε 
π
ροστατευµένες κλίµακες 

 

Α
νάδοχος 

 

Σ.Α
.Υ

. Α
ναδόχου 

3.4 
Π
τώ
ση αντικειµένω

ν 
Δ
ίχτυα π

ροστασίας 
Π
τώ
ση αντικειµένω

ν 
Χ
αµηλή 

Ο
ριοθέτηση ζώ

νης 
κατασκευής 

Α
νάδοχος 

 

 
3.5 

 
Α
στοχία ξυλοτύπ

ου 
 

Μ
ορφ

ή τοιχώ
µατος 

 
Α
στοχία ξυλοτύπ

ου 
 

Μ
έτρια 

Ε
π
ιθεώ

ρηση συστήµατος. 
Α
π
οκλεισµένη ζώ

νη στα όρια 
του τοιχώ

µατος 

 
Α
νάδοχος 

 
Σ.Α

.Υ
. Α
ναδόχου 

4.1 
     

Κ
ατασκευή 

επ
ιχώ

µατος και 
επ
ένδυσής του 

Ε
ργασία σε ύψ

ος 
Ε
λαχιστοπ

οίηση δυσκολιώ
ν 

διαδικασίας κατασκευής 
Ε
ργασία σε ύψ

ος 
Υ
ψ
ηλή 

Α
σφ
αλείς π

ροσβάσεις / 
Π
λατφ

όρµες Ε
ργασίας 

Α
νάδοχος 

Σ.Α
.Υ

. Α
ναδόχου. 

 

4.2 

 
Κ
ίνδυνοι κατά την ανύψ

ω
ση 

υλικώ
ν 

 
Ε
λαχιστοπ

οίηση 
κατασκευαστικώ

ν δυσκολιώ
ν 

Κ
ίνδυνοι χτυπ

ήµατος 
π
ροκατασκευασµένου 
στοιχείου κατά την 
τοπ

οθέτηση 

 

Υ
ψ
ηλή 

 

Ικανότητα χειριστώ
ν 

 

Α
νάδοχος 

 

Σ.Α
.Υ

. Α
ναδόχου 

 

4.3 

 
Π
τώ
ση αντικειµένω

ν απ
ό τα 

ανάντη του επ
ιχώ

µατος 

 
Ε
λαχιστοπ

οίηση 
κατασκευαστικώ

ν δυσκολιώ
ν 

 
Π
τώ
ση αντικειµένω

ν 
απ
ό τα ανάντη 

 

Υ
ψ
ηλή 

 
Η

 π
εριοχή κατασκευής θα 
π
ρέπ

ει να ελέγχεται 

 

Α
νάδοχος 

Το Σ.Α
.Υ

. του Α
ναδόχου θα 

π
ρέπ

ει να π
εριλαµβάνει 

λεπ
τοµέρειες για την φ

άση 
κατασκευής 

 
4.4 

Κ
ίνδυνοι κατά τη διαµόρφ

ω
ση - 

κατασκευή του επ
ιχώ

µατος µε 
ειδικά µηχανήµατα 

Ο
ργάνω

ση τω
ν εργασιώ

ν. 
Σω
στή επ

ίβλεψ
η εργοταξίου. 

Ικανότητα χειριστώ
ν 

 
Κ
ίνδυνοι ατυχήµατος 

 
Μ
έτρια 

Ικανότητα χεριστώ
ν. 

Ο
ργάνω

ση και επ
ίβλεψ

η 
εργοταξίου 

 
Α
νάδοχος 

 
Σ.Α

.Υ
. Α
ναδόχου 

 
5.1 

 

Κ
ατασκευή 

π
ασσάλω

ν, 
µικροπ

ασσάλω
ν 

και ηλώ
σεω

ν 
(π
αθητικά 
αγκύρια) 

Κ
ατάρρευση τοιχω

µάτω
ν οπ

ής 
φ
ρεατοπ

ασσάλω
ν 

Χ
ρήση µεταλλότυπ

ου ή 
αντιστηρικτικού αιω

ρήµατος 

Κ
ατάρρευση 

τοιχω
µάτω

ν οπ
ής 

φ
ρεατοπ

ασσάλω
ν 

 
Μ
έτριος 

Έ
λεγχος π

οιότητας 
µπ
εντονίτη 

 
Α
νάδοχος 

 
Σ.Α

.Υ
. Α
ναδόχου 

5.2 
Π
τώ
ση εργαζοµένω

ν στα 
φ
ρέατα 

Κ
άλυψ

η φ
ρεάτω

ν 
Π
τώ
ση εργαζοµένω

ν 
στα φ

ρέατα 
Υ
ψ
ηλή 

Π
ερίφ

ραξη χώ
ρου 

Α
νάδοχος 

Σ.Α
.Υ

. Α
ναδόχου 

 

5.3 

 
Α
τυχήµατα κατά την τοπ

οθέτηση 
κλω

βώ
ν οπ

λισµού 

Ε
π
ιµελής κατασκευή κλω

βώ
ν. 

Α
σφ
αλής ανύψ

ω
ση και 

τοπ
οθέτηση 

 

Κ
ίνδυνος ατυχήµατος 

 

Υ
ψ
ηλή 

Χ
ρήση ατοµικού εξοπ

λισµού 
π
ροστασίας και π

ερίφ
ραξη 

χώ
ρου κατασκευής 
π
ασσάλω

ν 

 

Α
νάδοχος 

 
Σ.Α

.Υ
. Α
ναδόχου, Ά

ρθρα 52 έω
ς 

69 του Π
.Δ

. 1073/81 
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Υ Ν
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Υ Δ.Κ
.Κ
Α
Μ
Α
ΤΕΡΟ

Υ 
 

   
 

5.4 

 
Α
τυχήµατα κατά τη χρήση 

ειδικού εξοπ
λισµού κατασκευής 

µικροπ
ασσάλω

ν - ηλώ
σεω

ν 

Ε
λαχιστοπ

οίηση δυσκολιώ
ν 

διαδικασίας κατασκευής, 
επ
ίβλεψ

η εργοταξίου, 
ικανότητα χειριστώ

ν 

 

Κ
ίνδυνος ατυχήµατος 

 

Υ
ψ
ηλή 

Ικανότητα χειριστώ
ν 

Ο
ργάνω

ση και επ
ίβλεψ

η 
εργοταξίου 

 

Α
νάδοχος 

 

Σ.Α
.Υ

. Α
ναδόχου 

  
 

Κ
ω
δ. 

Φ
άσ
ης Ε

ρ
γ. / 

Κ
ινδύνου 

  
Φ
άσ
η Ε

ρ
γασ

ιώ
ν  

Κ
ίνδυνοι π

ου µπ
ορ
εί να 

π
ρ
οκύψ

ουν κατά τη 
σ
υντήρ

ησ
η και επ

ισ
κευή 

Μ
ελετητική µέθοδος για την 
εξάλειψ

η ή µείω
σ
η του 

κινδύνου ή για την 
αντιµετώ

π
ισ
η σ

την π
ηγή 

Ε
ναπ

οµένον 
κίνδυνος µετά τα 
ληφ

θέντα µέτρ
α της 

µελέτης 

Ε
κτίµησ

η 
επ
ικινδυνότητας 
απ
ό τον 

εναπ
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Παράρτηµα B 
 
 

ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

ΘΕΣΗ :  Ο.Τ. 1010 ΓΕΙΤ 5-6 Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
 
 
 

Πίνακας νοµοθετικών διατάξεων για την ασφάλεια 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
Α/Α Αρ. Νοµοθετήµατος  Τίτλος Νοµοθετήµατος  ΦΕΚ 

1. Β.Δ. 25-08-1920 Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών 
διατάξεων. 200 Α’/05-09-1920 

2. Π.Δ. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών 
κλιµάκων. 

 
406 Α’ /29-12-1933 

 
3. 

 
Π.Δ. 14-03-1934 

Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης 
φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων 
κλπ. 

 
112 Α’/22-03-1934 

4. Ν. 158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων υπό 
τάσιν. 

 
189 A’/08-09-1975 

5. Π.Δ. 212/1976 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις µεταφορικάς 
ταινίας και προωθητάς εν γένει. 

 
78 Α’/06-04-1976 

 
6. 

 
Π.Δ. 17/1978 

Περί συµπληρώσεως 
ασφαλείας εργατών 
κλιµάκων“. 

του από 22/29.12.1933  Π.  
και υπαλλήλων εργαζοµένων 

Δ/τος “περί 
επί φορητών 

 
3 Α’/12-01-1978 

7. Π.Δ. 95/1978 Περί µέτρων υγιεινής 
εργασίας συγκολλήσεων. 

και ασφαλείας των απασχολουµένων εις  
20 Α’/17-02-1978 

8. Π.Δ. 778/1980 Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών 
εργασιών. 

 
193Α'/26-08-1980 

9. Υ.Α. ΒΜ 
5/30428/1980 

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως 
εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. 

 
589 Β’/30-06-1980 

 
10. 

 
Π.Δ. 1181/1981 

Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ’ αριθ. 
115 Διεθνούς Συµβάσεως “περί προστασίας των εργαζοµένων από 
τας ιοντιζούσας ακτινοβολίας”. 

 
195 Α’/24-07-1981 

 
11. 

 
Π.Δ. 1073/1981 

Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
έργων οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού 
Μηχανικού. 

 
260 Α’/16-09-1981 

 

12. 

 

Π.Δ. 329/1983 

Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών σε 
συµµόρφωση µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 
69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 
79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ. 

 
 

118 Α’ και 140 Α’/1983 

13. Υ.Α. ΒΜ 
5/30058/1983 

Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σηµάνσεως 
Εκτελουµένων Έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών. 

 
121 Β’/23-03-1983 

14. Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις 
οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

 
126 Α’/15-09-1983 

15. Ν. 1418/1984 Δηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 23 A’/29-02-1984 

16. Υ.Α. 130646/1984 Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας. 154 Β’/19-03-1984 

 
17. 

 
Ν. 1430/1984 

Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας “που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία” και ρύθµιση 
θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ’ αυτή. 

 
49 Α’/18-04-1984 

18. Υ.Α.ΙΙ- 
5η/Φ/17402/1984 Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. 

 
931 Β’/31-12-1984 

19. Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 177 Α’/18-10-1985 

 

20. 

 
Υ.Α. 

56206/1613/1986 

Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και 
συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 
81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Δεκεµβρίου 
1978, της 7ης Δεκεµβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985. 

 
 

570 Β’/09-09-1986 
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Α/Α Αρ. Νοµοθετήµατος Τίτλος Νοµοθετήµατος ΦΕΚ 

21. Π.Δ. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους 
χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

 
135 Α’/29-08-1986 

22. Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την 
εργασία. 

 
31 Α’/17-02-1988 

23. Π.Δ. 71/1988 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. 32 Α’/17-02-1988 

 
24. Υ.Α. 

7755/160/1988 

Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές - Βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και 
εκρηκτικών υλών. 

 
241 Β’/22-04-1988 

 

25. 

 

Π.Δ. 294/1988 

Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού 
εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις 
επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 
1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων”. 

 

138 Α’/21-06-1988 

26. Υ.Α. 
88555/3293/1988 

Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Ο.Τ.Α. 

 
721 Β’/04-10-1988 

 

 
27. 

 
 

Υ.Α. 
69001/1921/1988 

Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου 
µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 
µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και 
αεροσφυρών. 

 
 

751 Β’/18-10-1988 

28. Ν. 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες 
διατάξεις. 

 
85 Α’/23-03-1989 

29. Π.Δ. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 106 Α’/02-05-1989 

30. Π.Δ. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 
εκτέλεσης Τεχνικών έργων. 

 
11 Α’/05-02-1990 

31. Π.Δ. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. 31 Α’/14-03-1990 

 
32. 

 
Π.Δ. 85/1991 

Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω 
της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς 
την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

 
38 Α’/18-03-1991 

 

33. 

 

Π.Δ. 157/1992 

Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγµάτων και 
Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν. 
1568/85 “Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων” (177/Α) στο Δηµόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

 
 

74 Α’/12-05-1992 

34. Ν. 2094/1992 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 182 Α’/25-11-1992 

 

35. 

 
Υ.Α. Β 

4373/1205/1993 

Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία 
του Συµβουλίου της 21ης Δεκεµβρίου 1989 για την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών, σχετικά µε τα µέσα ατοµικής 
προστασίας. 

 

187 Β’/23-03-1993 

 

36. 

 

Π.Δ. 77/1993 

Για την Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. 
Δ/τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 
88/642/ΕΟΚ. 

 

34 Α’/18-03-1993 

 
37. 

Υ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/ 

1993 

Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων 
µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών 
σκαλωσιών. 

 
756 Β’/28-09-1993 

38. Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 138 Α’/31-08-1994 
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39. 

 
Y.A. 378/1994 

Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
705 Β’/20-09-1994 

 
40. 

 
Π.Δ. 395/1994 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ. 

 
220 Α’/19-12-1994 

 
41. 

 
Π.Δ. 396/1994 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ. 

 
220 Α’/19-12-1994 

 

42. 

 

Π.Δ. 397/1994 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την 
οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του 
Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 

 

221 Α’/19-12-1994 

 
43. 

 
Π.Δ. 399/1994 

Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε 
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ. 

 
221 Α’/19-12-1994 

44. Π.Δ. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/ ΕΟΚ. 

 
67 Α’/10-04-1995 

 

45. 

 

Π.Δ. 186/1995 

Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 
93/383/ΕΟΚ. 

 
 

97 Α’/30-5-1995 

46. Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 

 
10 Α’/18-01-1996 

 
47. 

 
Π.Δ. 17/1996 

Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ. 

 
11 Α’/18-01-1996 

48. Π.Δ. 18/1996 Τροποποίηση Π.Δ. 377/1993 σχετικά µε τις µηχανές σε συµµόρφωση 
προς τις οδηγίες του Συµβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

 
12 Α’/18-01-1996 

 
49. 

 
Π.Δ. 305/1996 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση 
προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

 
212 Α’/29-08-1996 

 
 

50. 

 
 
Π.Δ. 174/1997 

Τροποποίηση π.δ. 186/1995 “Προστασία των εργαζοµένων από 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του 
Συµβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ” (97/Α) σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 95/30/ΕΚ. 

 
 

150 Α’/15-7-1997 

 
51. 

 
Π.Δ. 175/1997 

Τροποποίηση π.δ. 70α/1988 “Προστασία των εργαζοµένων που 
εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία” (31/Α) σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

 
150 Α’/15-7-1997 

 
52. 

 
Π.Δ. 176/1997 

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία 
των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση 
µε την οδηγία 92/85/EOK. 

 
150 Α’/15-7-1997 

 
53. 

 
Π.Δ. 177/1997 

Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια 
γεωτρήσεων βιοµηχανίες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/91/ΕΟΚ. 

 
150 Α’/15-7-1997 

54. Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση 
µε την οδηγία 94/33/ΕΚ. 

 
67 Α’/26-3-1998 

Α/Α  Αρ. Νοµοθετήµατος Τίτλος Νοµοθετήµατος ΦΕΚ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 
Α/Α Τίτλος Αριθµός Εγκυκλίου 

 
 

1. 
Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.Δ. 778/1980 
Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών 
(ΦΕΚ 193Α'/26-08-1980) 

131120/10-10-1980 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

2. 

Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.Δ. 1073/1981 
Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων 
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού 
(ΦΕΚ 260 Α’/16-09-1981) 

131081/29-09-1981 
130236/15-02-1982 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
3. 

Εγκύκλιος Εφαρµογής Ν. 1396/1983  
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα (ΦΕΚ 126 Α’/15-09-1983) 

132625/Δεκέµβριος 1983 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
4. Εγκύκλιος Εφαρµογής Υ.Α. 130646/1984 

Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 Β’/19-03-1984) 

130891/08-05-1984 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

5. 

Εγκύκλιος Εφαρµογής Ν. 1430/1984 
Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας “που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία” και ρύθµιση θεµάτων που έχουν 
άµεση σχέση µ’ αυτή (ΦΕΚ 49 Α’/18-04-1984) 

131307/08-06-1984 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
6. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.Δ. 225/1989 

Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα (ΦΕΚ 106 Α’/02-05-1989) 

130528/23-05-1989 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

7. 

 
Εγκύκλιος Εφαρµογής Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 
Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων 
µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών 
σκαλωσιών (ΦΕΚ 756 Β’/28-09-1993) 

130210/04-06-1997 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

8. 

 
 
Εγκύκλιος 
Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά το θέρος 

130329/03-07-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

9. 

Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.Δ. 397/1994  
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την 
οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του 
Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 221 Α’/19-12-1994) 

130405/16-08-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

10. 

Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.Δ. 105/1995 
Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 67 Α’/10-04- 
1995) 

130409/18-08-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

11. 

 
Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.Δ. 16/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 10 Α’18-01-1996) 

130532/31-07-1996 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Α/Α Τίτλος Αριθµός Εγκυκλίου 

 
 

12. 

Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.Δ. 17/1996 
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά 
την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ 
(ΦΕΚ 11 Α’/18-01-1996) 

130297/15-07-1996  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

13. 

Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.Δ. 305/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς 
την οδηγία 92/57/ΕΟΚ (ΦΕΚ 212 Α’/29-08-1996) 

130159/07-05-1997 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Υ.Ε. ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

 
1. 

 
80/1107/EEC 

Περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
παρουσιάζονται συνέπεια εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, σε χηµικά, φυσικά ή βιολογικά µέσα. 

 
Ν. 6158/1985 

 
2. 

 
83/477/EEC 

Για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια 
της εργασίας. 

 
Π.Δ. 70α/1988 

 
3. 

 
86/188/EEC 

Περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της εκθέσεώς τους κατά τη διάρκεια της 
εργασίας στο θόρυβο. 

 
Π.Δ. 85/1991 

 
 

4. 

 
 

88/642/EEC 

Τροποποιητική της 80/1107/ΕΟΚ, περί προστασίας των 
εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται 
συνέπεια εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε 
χηµικά, φυσικά ή βιολογικά µέσα. 

 
 

Π.Δ. 77/1993 

 
5. 

89/391/EEC 
(Framework 
Directive) 

Σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά 
την εργασία. 

 
Π.Δ. 17/1996 

 
6. 

 
89/654/EEC Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις των χώρων εργασίας για 

την υγιεινή και την ασφάλεια. 

 
Π.Δ. 16/1996 

 
7 

 
89/655/EEC 

Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
για την χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους 
εργαζόµενους κατά την εργασία τους. 

 
Π.Δ. 395/1994 

 
8 

 
89/656/EEC 

Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
για την χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής 
προστασίας κατά την εργασία. 

 
Π.Δ. 396/1994 

 
9 

 
90/269/EEC 

Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για 
το χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος 
κινδύνους βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας. 

 
Π.Δ. 397/1994 

 
10 

 
90/394/EEC 

Για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες 
κατά την εργασία. 

 
Π.Δ. 399/1994 

 
11 

 
90/679/EEC 

Σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους 
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία. 

 
Π.Δ. 186/1995 

12 91/382/EEC Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για τον αµίαντο. Π.Δ. 175/1997 

 
 

13 

 
 

91/383/EEC 

Συµπλήρωση των µέτρων που αποσκοπούν στο να προάγουν 
τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία 
των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή 
µε σχέση πρόσκαιρης εργασίας. 

 
 

Π.Δ. 17/1996 

 
 

14 

 
 

92/57/EEC 

 
 
Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά εργοτάξια. 

Π.Δ. 305/1996 
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Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ   ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

 
15 

 
92/58/EEC Σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση 

ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία. 

 
Π.Δ. 105/1995 

 
16 

 
92/91/ EEC 

Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες. 

 
Π.Δ. 177/1997 

 
 

17 

 
 

92/104/EEC 

Περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση της 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες. 

(προθεσµία 3.12.94, στο άρθρο 10 προθεσµία 3.12.2001) 

 
Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/ 

732/1996 

 
18 

 
93/88/EEC Τροποποιητική 

παράγοντες). 
της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί  

Π.Δ. 186/1995 

 
19 

 
93/104/EEC Σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 

εργασίας. 
Ν. 2639/1998 και Π.Δ. 

υπό έκδοση 

 
20 

 
95/30/EK Για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 

90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί παράγοντες). 

 
Π.Δ 174/1997 

 
21 

 
94/33/EEC Περί προσεγγίσεως της νοµοθεσίας των κρατών µελών όσον 

αφορά την προστασία των νέων. 

 
Π.Δ 62/1998 

 
22 

 
95/63/EK Τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ για τον εξοπλισµό 

εργασίας. 

 
Π.Δ υπό έκδοση 

 
23 

 
97/42/EK 

Σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους 
που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες 
κατά την εργασία. 

 
Π.Δ υπό έκδοση 

 
24 

 
98/24/EK 

Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά 
την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς 
παράγοντες. 

 
Στο στάδιο εθνικής 
διαβούλευσης (ΣΥΑΕ) 
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 CPV: (CPV: 45214200-2) 
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Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας κατά τη Μελέτη: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

 
 

 
 
 
 

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 

Διεύθυνση Κύριου του Έργου  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 
Τ.Κ. 13561 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

 

Μελετητές: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 
 

Φάση Μελέτης Φ.Α.Υ. 
Προκαταρκτική Μελέτη  

Προµελέτη  
Μελέτη Εφαρµογής X 

 
 
 
 
 

Αριθµός Ηµ/νία Περιγραφή Εκπονήθηκε 
1 - Φ.Α.Υ. Μελέτης Εφαρµογής Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    
    
    

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
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ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

 Είδος και χρήση τουέργου 
 

 Συνοπτική περιγραφή έργου 
Το 12ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ θα κατασκευαστεί στο Ο.Τ. ΚΦ 1010 επί των οδών 

Λυκίας, Γούναρη, Ζωγράφου και του πεζόδροµου Μεθώνης, του Δήµου Αγίων Αναργύρων–
Καµατερού, στο Νοµό Αττικής και έχει επιφάνεια 881,15µ2.  

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο, που θα στεγάζει ολοήµερο σχολείο 50 µαθητών µε 2 αίθουσες 
εργασίας, αίθουσα ανάπαυσης - υπνου, τραπεζαρία-κουζίνα, γραφείο και ΑΠΧ, στο οποίο 
αναπτύσσονται οι χρήσεις σε ενιαίο επίπεδο. Έχει 2 εισόδους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
χρηστών και για λόγους πυρασφάλειας. Η κύρια είσοδος στο κτίριο γίνεται από την BΑ του 
πλευρά µε ράµπα.  

Κύριο µέληµα του σχεδιασµού είναι η χωροθέτηση των αιθουσών σε νότιο 
προσανατολισµό, ώστε να υπάρχει ωφέλιµη εισερχόµενη ακτινοβολία το χειµώνα και επαρκής 
φυσικός φωτισµός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δίπλα τοποθετείται η αίθουσα ανάπαυσης. Η 
τραπεζαρία διαµορφώνεται στο κέντρο του κτιρίου, σε άµεση σχέση µε τις αίθουσες καθώς 
αποτελεί συνέχεια των δραστηριοτήτων των παιδιών. Το γραφείο χωροθετείται κοντά στην κύρια 
είσοδο, ώστε να υπάρχει οπτική επαφή. Η ΑΠΧ τοποθετείται στα βόρεια µε τη δυνατότητα 
ανεξάρτητης εισόδου και έµπροσθέν της κατασκευάζεται στέγαστρο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του κτιριολογικού προγ/τος. Οι χώροι ΗΜ βρίσκονται στο υπόγειο τµήµα του κτιρίου. 

Το κτήριο διασπάται σε 3 όγκους µε διαφορετικά ύψη. Οι υπόλοιπες επιφάνειες έχουν 
διαφορετικούς χρωµατισµούς.  
Η απόληξη του κύριου κτιριακού όγκου θα γίνει µε τη διαµόρφωση βατού δώµατος και µε 2 
µονόριχτες σκεπές. 

Το κτίριο τοποθετήθηκε σχεδόν κεντρικά στο οικόπεδο, αφήνοντας περιµετρικά επαρκή 
αύλειο χώρο. Στο βόρειο τµήµα του οικοπέδου προβλέπονται 2 χώροι στάθµευσης (και για όχηµα 
ΑΜΕΑ). 

 
 Χρόνος (περίοδος κατασκευής), αξία, είδος σύµβασης: 
Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο. 

 
 Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 
 Στοιχεία προ της κατασκευής: Συµπληρώνονται από τον Ανάδοχο 

 
 Γενικές πληροφορίες του Μητρώου του Έργου: 

Συµπληρώνονται από τον Ανάδοχο 
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ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΕΡΓΟ 
 

 Συντονιστής/ές Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της µελέτης 

Α/α Εταιρεία Όνοµα αρµόδιου 
για επικοινωνία Στοιχεία επικοινωνίας 

1    

 
 Συντονιστής/ές Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο τηςκατασκευής 

Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο. 
 

 Ανάδοχοι Κατασκευής 
Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο. 

 
 Μελετητές 

Α/α Εταιρεία Όνοµα αρµόδιου 
για επικοινωνία Στοιχεία επικοινωνίας 

1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

2    

3    

4    

    

 
 Ο.Κ.Ω. (Εκτροπή υπηρεσιών) 

Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο. 
 

 Άλλες αλληλεπιδράσεις µε Τρίτους 
Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο. 

 
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥΕΡΓΟΥ 

 
 Τεχνική περιγραφή του έργου 

 
 Θέση του έργου 

Το 12ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ θα κατασκευαστεί στο Ο.Τ. ΚΦ 1010 επί των οδών 
Λυκίας, Γούναρη, Ζωγράφου και του πεζόδροµου Μεθώνης, του Δήµου Αγίων Αναργύρων–
Καµατερού, στο Νοµό Αττικής 
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 Περιγραφή µελετητικής λύσης 
 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ 
Η απαίτηση του κτιριολογικού προγράµµατος ήταν η διαµόρφωση ενός ολοήµερου νηπιαγωγείου 
µε δύο αίθουσες εργασίας, µία αίθουσα ανάπαυσης - ύπνου, έναν χώρο για τραπεζαρία και 
κουζίνα, ένα γραφείο νηπιαγωγών και µία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Δηµιουργείται λοιπόν 
ένα ισόγειο κτίριο στο οποίο αναπτύσσονται όλες οι παραπάνω χρήσεις σε ένα ενιαίο επίπεδο, 
εφόσον δεν υπάρχουν και ιδιαίτερες µεγάλες κλίσεις όσον αφορά στην µορφολογία του εδάφους. 

 
Το κτίριο έχει δυο εισόδους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και για λόγους 
πυρασφάλειας. Η κύρια είσοδος στο κτίριο γίνεται από την βορειοανατολική του πλευρά µε σκάλα 
γεφυρώνει την υψοµετρική διαφορά  του τελικού διαµορφωµένου δαπέδου του κτιρίου από το 
διαµορφωµένο έδαφος του περιβάλλοντος χώρου. Εκεί τελειώνει  ράµπα που αρχίζει από την 
άλλη είσοδο της βορειοδυτικής πλευράς για άτοµα ΑΜΕΑ. 

 
Από τα δυο σηµεία εισόδου στο κτίριο δηµιουργούνται δύο διάδροµοι, οι οποίοι ουσιαστικά 
καθορίζουν και τις ζώνες µε τις διαφορετικές χρήσεις.  

 
Κύριο µέληµα του σχεδιασµού είναι η χωροθέτηση των αιθουσών εργασίας στο τµήµα του κτιρίου 
µε τον ανατολικό προσανατολισµό. Οι δύο αίθουσες που δηµιουργούνται έχουν διαστάσεις 6,45µ. 
µήκος και 6,30µ. βάθος. Στην ανατολική πλευρά και των δύο σχεδιάστηκαν µεγάλα ανοίγµατα 
έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή ωφέλιµη εισερχόµενη ακτινοβολία το χειµώνα και επαρκής φυσικός 
φωτισµός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  

 
Η αίθουσα ανάπαυσης διαστάσεων 3,41µx8,64µ βρίσκεται δίπλα στις αίθουσες εργασίας. 

 
Η τραπεζαρία διαµορφώνεται στο κεντρικό σηµείο του κτιρίου στον πολυδύναµο χώρο και σε 
άµεση σχέση µε τις αίθουσες εργασίας καθώς αποτελεί συνέχεια των δραστηριοτήτων των 
παιδιών. Η κουζίνα µαζί µε τον αποθηκευτικό της χώρο διαχωρίζονται από την τραπεζαρία ενώ 
υπάρχει και ένα πάσο εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια του φαγητού. 

 
Το γραφείο των νηπιαγωγών χωροθετείται κοντά στην είσοδο του κτιρίου έτσι ώστε µε την 
δηµιουργία κατάλληλου ανοίγµατος που προσφέρει οπτική επαφή προς την κύρια είσοδο να 
επιτυγχάνεται και ο έλεγχος αυτής. 

 
Ο πολυδύναµος χώρος, διαστάσεων 8,47µx 9,60µ, έχει µπροστά ένα µεγάλο ηµιυπαίθριο  χώρος 
επιφάνειας περίπου 30τ.µ., ώστε να παίζουν τα παιδιά σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι 
καιρικές συνθήκες αλλά θα λειτουργεί και ως χώρος εκτόνωσης - προθάλαµος της αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων σε περίπτωση µιας πολυπληθούς εκδήλωσης. Το µεγάλο άνοιγµα µε 
συρόµενα κουφώµατα στην αίθουσα σχεδιάστηκε για να προσφέρει την ενοποίηση των δύο 
χώρων όποτε θεωρείται απαραίτητο. 

 
Ο χώρος των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων τοποθετήθηκε στο υπόγειο όπου 
υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι. 

 
Η απόληξη του κύριου κτιριακού όγκου θα γίνει µε τη διαµόρφωση βατού δώµατος το οποίο θα 
είναι προσβάσιµο από µια πτυσσόµενη µεταλλική σκάλα ενώ πάνω από την αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων θα κατασκευαστεί µονόριχτη στέγη, αντίστοιχα υπάρχει άλλη µια µονόριχτη στέγη πάνω 
από τις αίθουσες και το χώρο ανάπαυσης – ύπνου. 

 
Το κτίριο τοποθετήθηκε κεντρικά στο οικόπεδο, αφήνοντας περισσότερο από 4,00µ πλευρικά 
από όρια. Το µεγαλύτερο τµήµα της αυλής βρίσκεται συγκεντρωµένο προς τη νότια πλευρά του 
οικοπέδου. 

 
Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου επικρατεί το πράσινο. Η δεντροφύτευση της αυλής γίνεται 
µε διάφορα φυτά, θάµνους, δέντρα και αναρριχώµενα διαφορετικού µεγέθους, διασκορπισµένα 
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σχεδόν σε όλα τα σηµεία για να προσφέρουν καλλωπισµό, σκίαση και δροσισµό, όπου και όταν 
χρειάζεται. 

 
Η µεγαλύτερη επιφάνεια της αυλής είναι διαµορφωµένη µε χλοοτάπητα ενώ υπάρχουν σηµεία 
όπου δηµιουργούν ένα ενδιαφέρον οπτικό παιχνίδι επί εδάφους για τα παιδιά. Μπροστά από τις 
αίθουσες στο χώρο  της αυλής δηµιουργείται και ένας χώρος επενδυµένος µε ξύλινες σανίδες. Ο 
αύλειος χώρος συµπληρώνεται µε καθιστικά από οπλισµένο σκυρόδεµα. Βρύσες και κάδοι 
απορριµάτων τοποθετούνται ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες του αύλειου χώρου. 

 
Στο βόρειο τµήµα του οικοπέδου προβλέπεται χώρος στάθµευσης δυο οχηµάτων. 
 
Η περίφραξη του οικοπέδου θα γίνει µε τοιχία ύψους 0,50µ από εµφανές σκυρόδεµα, πάνω στα 
οποία θα τοποθετηθεί περίφραξη βιοµηχανικής προέλευσης µε τελικό ύψος από το δάπεδο 
2.00µ.  

 
Η είσοδος στο βορειοδυτικό τµήµα γίνεται σε υποχώρηση σε σχέση µε το υπόλοιπο τµήµα της 
περίφραξης δηµιουργώντας ένα πλάτωµα για την εκτόνωση των εξερχοµένων  

 
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 
Οι εκσκαφές του αύλειου χώρου θα πραγµατοποιηθούν σε βάθος έως 10εκ στα παρτέρια (για 
αποξήλωση της υφιστάµενης φυτικής γης και αποµάκρυνση των επιφανειακών γαιών) και 
περίπου σε βάθος 25εκ σε όλη την υπόλοιπη διαµορφωµένη επιφάνεια για την κατασκευή των 
υποβάσεων και των τελικών επιστρώσεων σύµφωνα µε τα παρακάτω. 

 
Το µεγαλύτερο µέρος του αύλειου χώρου θα καλυφθεί µε χλοοτάπητα. 

 
Τα καθιστικά που υπάρχουν στην νότια αυλή θα κατασκευαστούν από εµφανές σκυρόδεµα, ενώ 
θα επενδυθούν από πάνω µε σανίδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2εκ. 

 
Από το ίδιο υλικό θα είναι και οι σανίδες που θα τοποθετηθούν σε ορισµένα σηµεία στο δάπεδο 
του αύλειου χώρου, µε τσιµεντοκονία πάνω στην υπόβαση από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα. 

 
 

Το πράσινο επικρατεί στο οικόπεδο και η δεντροφύτευση της αυλής γίνεται µε διάφορα φυτά, 
αναρριχώµενα, θάµνους, και δέντρα διαφόρων µεγεθών θα βρίσκονται διασκορπισµένα σχεδόν 
σε όλα τα σηµεία όπως η ακριβώς φαίνεται στο σχέδιο διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, για 
να προσφέρουν καλλωπισµό, σκίαση και δροσισµό όπου και όταν χρειάζεται. 

 
Η άρδευση των παρτεριών θα γίνει σύµφωνα µε το αντίστοιχο σχέδιο της µελέτης. Όλες οι 
σωληνώσεις θα τοποθετηθούν µέσα σε πλαστικό σωλήνα Φ100. 

 

Ο αύλειος χώρος συµπληρώνεται µε  βρύση. 
 

Όλες οι ακµές των εµφανών σκυροδεµάτων και των χυτών δαπέδων διαµορφώνονται 
κατάλληλαώστε να είναι οµαλές και να µην υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού των παιδιών. 

 

 
Οι πόρτες της περίφραξης θα είναι µεταλλικές µε επένδυση από διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα 
πάχους 1,5χιλ. τετράγωνης οπής.  

 
Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της περίφραξης φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια της 
αρχιτεκτονικής µελέτης. 

 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 
 
Οι τοίχοι πληρώσεως θα είναι από οπτοπλινθοδοµή µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους 



ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Τηλ.: 213 2023609  

 
9 

συµβατικούς διαστάσεων. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι πάχους 25cm. 
 

Περιµετρικά του κτιρίου σε ύψος 1m από τη βάση της τοιχοποιίας γίνεται επάλειψη µε 
τσιµεντοειδές υλικό σε δύο στρώσεις. Με το ίδιο υλικό γίνεται επάλειψη και στα εσωτερικά 
τοιχώµατα. 

 
Το κτίριο εξωτερικά θα επενδυθεί µε πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης µε 
διογκωµένη πολυστερίνη. Αναλυτικά θα τοποθετηθούν: 
α) EPS200 7εκ. και διπλή στρώση λεπτού οπλισµένου συνθετικού επιχρίσµατος έως ύψος 1,20µ 
περιµετρικά του κτιρίου 
β) EPS100 7εκ. (και 3εκ στα γυρίσµατα) και στρώση λεπτού οπλισµένου συνθετικού 
επιχρίσµατος από ύψος 1,20µ έως το τελικό ύψος του κτιρίου εκτός από την αρχιτεκτονική 
προεξοχή, και 
γ) EPS100 15εκ. στα σηµεία όπου υπάρχει αρχιτεκτονική προεξοχή όπως φαίνεται στα 
αρχιτεκτονικά σχέδια. 

 
Η θερµοπρόσοψη θα πραγµατοποιηθεί µετά την τοποθέτηση των κουφωµάτων έτσι ώστε να µη 
δηµιουργούνται θερµογέφυρες. 
Στα σηµεία που αλλάζει το πάχος της εξωτερικής θερµοµόνωσης θα τοποθετείται πλαστικό 
γωνιόκρανο µε πλέγµα για εφαρµογή ως εσωτερική γωνία. Στις εξωτερικές γωνίες των οριζόντιων 
επιφανειών για την ίδια περίπτωση τοποθετείται πλαστικός νεροσταλάκτης µε πλέγµα. 

 

Η στεγάνωση και προστασία του κτιρίου και της θερµοµόνωσης παρουσιάζονται αναλυτικά στο 
σχέδιο λεπτοµερειών της αρχιτεκτονικής µελέτης. 

 
Η τελική επιφάνεια των όψεων θα διαµορφωθεί µε τα έγχρωµα εξωτερικά επιχρίσµατα της 
θερµοπρόσοψης σύµφωνα µε τα σχέδια της χρωµατικής πρότασης. Εξωτερικοί τοίχοι οι οποίοι δε 
θα επενδυθούν µε το σύστηµα θερµοπρόσοψης, θα επιχριστούν µε εφαρµογή ινοπλισµένης 
κόλλας τσιµεντοειδούς βάσης και έγχρωµου ακρυλικού επιχρίσµατος µε ενίσχυση σιλικόνης, 
όµοιου µε αυτό του συστήµατος θερµοπρόσοψης.  

 
Οι εσωτερικές τοιχοποιίες ενισχύονται µε διαζώµατα (σενάζ) ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέµατος 
σε ύψος περίπου 1,10µ από την επιφάνεια του δαπέδου αλλά και σε ύψος 2,30 ώστε να αποτελεί 
και πρέκι για τα εσωτερικά ανοίγµατα.  

 
Οι εξωτερικές τοιχοποιίες πάχους 25εκ ενισχύονται µε διαζώµατα (σενάζ) τα οποία βρίσκονται 
πάνω και κάτω από τα εξωτερικά κουφώµατα. Στα σηµεία των σενάζ που  προεξέχουν θα 
τοποθετηθεί EPS100 3εκ. για την αποφυγή θερµογεφυρών και θα επικαλυφθούν µε έγχρωµο 
τελικό επίχρισµα. 

 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
 
Τα εξωτερικά κουφώµατα ως επί το πλείστον θα είναι αλουµινίου, ηλεκτροστατικά βαµµένα µε 
σύστηµα θερµοδιακοπής, µε διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες πλάτους 30mm, εκτός από δύο 
στους χώρους ΗΜ εγκαταστάσεων που έχουν περσίδες και φυλλαράκι παντζουριού. 

 
Επίσης στους χώρους των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων τοποθετείται µια µεταλλική 
πυράντοχη µονόφυλλη πόρτα µε οριζόντιες περσίδες αλλά και µία µεταλλική πυράντοχη δίφυλλη 
πόρτα χωρίς φεγγίτη και δείκτη πυραντίστασης 60min. 

 
Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι µε µεταλλική κάσα και θυρόφυλλο ξύλινο µε επένδυση φορµάικας 
και τέσσερις φάσες προστασίας από αλουµίνιο, ενώ η πόρτα του WC που προορίζεται για ΑΜΕΑ 
θα είναι εξοπλισµένη µε µπάρα πανικού. Η εσωτερική πόρτα που διαχωρίζει την αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων από το υπόλοιπο κτίριο θα είναι µεταλλική πυράντοχη δίφυλλη πόρτα µε 
φεγγίτες και δείκτη πυραντίστασης 60min. Τέλος, το εσωτερικό κούφωµα µεταξύ του γραφείου 
νηπιαγωγών και χώρου υποδοχής γονέων θα είναι αλουµινίου ηλεκτροστατικά βαµµένο µε 
διπλούς υαλοπίνακες (ο εξωτερικός laminated κρύσταλλο 3χιλ+µεµβράνη+κρύσταλλο 3χιλ) 
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συνολικού πάχους 20mm. 
 

Εξωτερικά σε όλες ποδιές των παραθύρων θα τοποθετηθεί σκληρό µάρµαρο. 
 

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 
Εσωτερικά πάνω στην πλάκα σκυροδέµατος εφαρµόζεται θερµοµόνωση του δαπέδου µε πλάκες 
εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 5εκ., και έπειτα τσιµεντοκονίαµα µέσου πάχους 5cm. Τα 
δάπεδα σε όλες τις επιφάνειες εκτός από τους χώρους υγιεινής θα είναι από linoleum σε 
διάφορους χρωµατισµούς, το οποίο εφαρµόζεται σε απόλυτα λείο υπόστρωµα που επιτυγχάνεται 
µε τη χρήση αυτοεπιπεδούµενου υλικού. Το δάπεδο στις αίθουσες θα έχει καµπύλους 
σχηµατισµούς σε διάφορες αποχρώσεις του κόκκινου αλλά και του γαλάζιου χρώµατος. Το 
δάπεδο στην αίθουσα ανάπαυσης θα είναι γαλάζιο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στην 
αίθουσα των νηπιαγωγών, στην αποθήκη και στην κουζίνα θα είναι κίτρινο, ενώ στους 
υπόλοιπους χώρους θα επικρατεί η γκρί απόχρωση σε συνδυασµό µε κίτρινα διάσπαρτα 
τετράγωνα κοµµάτια διαστάσεων 0,30µχ0µ30µ. Το σοβατεπί του δαπέδου από Linoleum θα 
σηκώνεται στα 7εκ ύψος από την τελική επιφάνεια του δαπέδου µε κατάλληλη διαµόρφωση 
(υγιεινοµικό σοβατεπί). Τα δάπεδα των χώρων υγιεινής νηπίων και ενηλίκων θα επενδυθούν µε 
κεραµικά αντιολισθητικά πλακίδια διαστάσεων 0,40µx0,40µ σε απόχρωση του κίτρινου. Στα 
σηµεία όπου υπάρχει αλλαγή υλικού από linoleum σε πλακάκι θα τοποθετηθούν ειδικά προφίλ 
µετάβασης δαπέδων. Κάτω από τις θύρες που οδηγούν σε εξωτερικό χώρο θα υπάρχουν 
κατώφλια µαρµάρινα πάχους 0,32 εκ. 

 
Στους χώρους των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων θα κατασκευαστεί βιοµηχανικό 
δάπεδο µε υστερόχυτο σκυρόδεµα πάχους 8-10εκ. Στα κατώφλια των εξωτερικών θυρών του 
συγκεκριµένου χώρου θα µπει µάρµαρο όπως στις ποδιές. 

 
Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες θα είναι επιχρισµένες και σπατουλαριστές µέχρι ύψος 3,15µ από 
την τελική επιφάνεια της πλάκας δαπέδου µε εξαίρεση τον χώρο της αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων που θα φτάνει τα 4,15µ. Στους χώρους της κουζίνας και των W.C. το επίχρισµα θα 
φτάνει τα 2,65µ, οι τοίχοι τους θα επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια 0,20µx0,20µ κίτρινης 
απόχρωσης µέχρι ύψος 2,20µ. της τελικής επιφάνειας δαπέδου ενώ από τα 2,20µ έως τα 2,50µ 
θα είναι απλά βαµµένοι µε οικολογική βαφή λευκού χρώµατος. Η εσωτερική επιφάνεια του χώρου 
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα είναι επιχρισµένη και βαµµένη µε οικολογική βαφή 
λευκού χρώµατος µέχρι την οροφή στα 3,00µ. 

 
Όλες οι ποδιές των παραθύρων, όπως προαναφέρθηκε, επενδύονται µε µάρµαρο σκληρό  

 
Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας υπάρχει και ένας νιπτήρας, που θα τοποθετηθεί σε ύψος 0,60µ 
από το τελικό δάπεδο χτιστός σε πάγκο ανοίγµατος 1,80µ., ο οποίος θα γίνει από οπτόπλινθους 
πάχους 9εκ. Η οριζόντια αλλά και η µπροστινή κάθετη επιφάνεια του πάγκου, ο τοίχος που 
βρίσκεται πίσω από αυτόν καθώς και οι δύο πλαϊνοί του θα επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια 
διαστάσεων 0,20x0,20µ κόκκινου χρώµατος µέχρι ύψος 1,20µ από την τελική επιφάνεια του 
δαπέδου και στη συνέχεια µέχρι το ύψος της γυψοσανίδας της οροφής θα είναι σπατουλαριστοί 
και βαµµένοι όπως οι υπόλοιποι τοίχοι των αιθουσών. Ίδια κατασκευή µε δύο νιπτήρες θα γίνει  
και σε τµήµα της τραπεζαρίας µε τον πάγκο εκεί να έχει άνοιγµα1,35µ. 

 
Στο µπάνιο των νηπίων δηµιουργείται παρόµοιος κτιστός πάγκος για την τοποθέτηση τεσσάρων 
νιπτήρων, ο οποίος θα έχει ύψος 0,60µ από το τελικό δάπεδο και θα είναι επενδυµένος µε τα ίδια 
κεραµικά πλακίδια που θα χρησιµοποιηθούν για το εσωτερικό του µπάνιου. Οι έξι παιδικές 
λεκάνες στο µπάνιο και ο χώρος για το ντους θα διαχωρίζονται µεταξύ τους µε σταθερά 
χωρίσµατα από πανέλα υψηλής συµπίεσης HPL τύπου EDF µε πυρήνα συνθετικής ρητίνης 
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κυψελωτών ινών µε τελικό φινίρισµα από φυσικό καπλαµά, τα οποία θα στερεωθούν στον τοίχο 
µε προφίλ αλουµινίου. Θα έχουν 0,95µ µήκος και 1,10µ ύψος, ενώ στο τελικό δάπεδο θα 
στηρίζονται µε µεταλλικά πόδια αφήνοντας κενό 0,10µ. 

 
Ο χώρος υγιεινής των ΑµEA θα περιλαµβάνει τον απαραίτητο εξοπλισµό, όπως µπάρες κλπ 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για ΑµEA. 

 
Στιςαίθουσες διδασκαλίας και στην αίθουσα ανάπαυσης θα τοποθετηθούν εντοιχισµένες 
ντουλάπες και στον χώρο υποδοχής γονέων θα τοποθετηθούν ερµάρια, διαστάσεων και 
χρωµατισµών όπως φαίνονται λεπτοµερώς στο σχέδιο λεπτοµερειών της αρχιτεκτονικής µελέτης. 
Ξύλινες κρεµάστρες θα υπάρχουν στους χώρους που χρειάζονται, όπως υποδεικνύεται και στο 
σχέδιο της κάτοψης του νηπιαγωγείου. 

 
Στον χώρο της κουζίνας και της αποθήκης θα γίνει έπιπλο µε ερµάρια από νοβοπάν βάθους 60εκ 
και πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου duropal πάχους 32χιλ και βάθους 60εκ.. Πάνω από τον 
πάγκο θα τοποθετηθούν κρεµαστά ερµάρια βάθους 35 εκ και ύψους 75εκ. 

 
ΟΡΟΦΕΣ 
Σε όλους τους χώρους θα υπάρχει επισκέψιµη ψευδοροφή από διάτρητες πλάκες γυψοσανίδας  

 
Η τελική επιφάνεια της οροφής θα είναι βαµµένη. Στους χώρους των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων δεν θα υπάρχει ψευδοροφή και η οροφή τους θα βαφεί µε υδρόχρωµα λευκού 
χρώµατος.  

 
ΔΩΜΑ - ΣΤΕΓΗ 
Εξωτερικά πάνω από την πλάκα οροφής του κτιρίου εφαρµόζεται κονίοδεµα ρύσεων µε 
κατάλληλες κλίσεις 2% για την οµαλή απορροή των όµβριων υδάτων, στεγανοποιείται µε διπλή 
στρώση ασφαλτικών ελαστοµερών µεµβρανών, που σφραγίζονται περιµετρικά στο στηθαίο του 
δώµατος µέχρι 0,20µ σύµφωνα µε τη µελέτη. Ακολουθεί στρώση αποστραγγιστικής µεµβράνης 
και τέλος η θερµοµόνωση του δώµατος µε σύνθετα πλακίδια εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 
7εκ µε επικάλυψη κονιάµατος2εκ. 

 
Τα περιµετρικά στηθαία του δώµατος καλύπτονται µε το ίδιο σύστηµα θερµοµόνωσης του 
εξωτερικού κελύφους µε διογκωµένη πολυστερίνης πάχους 3εκ. διαµορφωµένη (µε κόλλα- 
πλέγµα) µε τέτοια κλίση ώστε τα όµβρια ύδατα να κατευθύνονται προς το εσωτερικό του 
δώµατος. 

 
 

Η επισκεψιµότητα του δώµατος εξασφαλίζεται µέσα από τον χώρο των Η/Μ εγκαταστάσεων στην 
οροφή του οποίου υπάρχει µεταλλική πτυσσόµενη σκάλα. 

 
 

 Μελέτες που εφαρµόσθηκαν 
Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο κατασκευής. 

 
 Περιγραφή κατασκευής 

Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο κατασκευής. 
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 Παραδοχές Μελετών 
 

 Υλικά κατασκευής 
α/α Ονοµασία Υλικού Θέσεις χρήσης του υλικού Προδιαγραφές 
1.1 Σκυρόδεµα Σκυρόδεµα καθαριότητας C12/15 
1.2 Σκυρόδεµα Θεµελίωσης, δαπέδων, 

ανωδοµής 
C20/25 

1.3 Σκυρόδεµα Σενάζ τοιχοποιιών C16/20 
2 Χάλυβας 

οπλισµού 
Σύνολο κατασκευής S500s 

 
 Σεισµολογικάστοιχεία 

α/α Παράµετρος Τιµή 
2.1 Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙ a = 0.24g 
2.2 Συντελεστής σπουδαιότητας Σ3 Γ = 1.20 
2.3 Συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς (οπλ. 

σκυρόδεµα) 
q = 3.50 

2.4 Συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς (µετ. 
κατασκευές) 

q = 1.00 

2.5 Συντελεστής θεµελίωσης θ = 1.00 
2.6 Κατηγορία εδάφους  

 
 

 Σχέδιαέργου 
Παρατίθεται πίνακας µε τα γενικά σχέδια και τα σχέδια λεπτοµερειών του τεχνικού. 

 
A. ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Αρ. κουτιού υποβολής) 
Α/α Θέµα σχεδίου Κωδικός σχεδίου 

1 Τοπογραφικό διάγραµµα  

2 Διάγραµµα Κάλυψης  

3 Κατόψεις  

4 Όψεις  

5 Τοµές  

6 Διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου  

7 Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες  

 
Β. ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Αρ. κουτιού υποβολής) 
Α/α Θέµα σχεδίου Αριθµός σχεδίων 

8 Ξυλότυποι και λεπτοµέρειες όπλισης (Κτίρια)  

   

 
 ΧΡΗΣΙΜΕΣΟΔΗΓΙΕΣ 
Κάθε εργασία συντήρησης στο έργο, πρέπει να γίνεται κάτω από την εποπτεία του τεχνικού 
ασφαλείας του φορέα, που θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου και τον έλεγχο του υπεύθυνου 
λειτουργίας και συντήρησής του. 
Για κάθε επιµέρους εργασία θα τηρούνται: 
• Η ελληνική νοµοθεσία για την ασφάλεια (βλέπε παράρτηµα, όπως συµπληρώνεται). 
• Οι οδηγίες των προµηθευτών εξοπλισµού. 
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• Οι οδηγίες των παρασκευαστών υλικών. 
 

Για τις εργασίες συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού, θα εφαρµοσθούν οι οδηγίες των 
προµηθευτών. 
Οι οδηγίες ασφαλείας θα προσαρτηθούν στον Φ.Α.Υ. µε ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας και του 
συντονιστή ασφαλείας του έργου. 
Παρακάτω δίνονται οδηγίες ασφαλείας που αφορούν ενδεικτικά σε εργασίες / δραστηριότητες 
στην κανονική λειτουργία και προγραµµατισµένη συντήρηση του έργου και περιλαµβάνουν: 
• Εργασίες συντήρησης Ανελκυστήρα. 
• Εργασίες συντήρησης των δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. 
• Εργασίες συντήρησης Λεβητοστασίου. 
• Εργασίες συντήρησης των Ηλεκτρικών δικτύων. 
• Εργασίες συντήρησης των συστηµάτων ελέγχου και ασφαλείας. 

 
Σηµειώνεται ότι, σε κάθε δραστηριότητα κάθε φορά µπορεί να έχουν εφαρµογή περισσότερες 
από µία οδηγίες ασφαλείας. 
Πρέπει κάθε φορά να λαµβάνονται υπόψη όλες οι οδηγίες ασφαλείας που έχουν εφαρµογή. 
Σηµειώνεται επίσης ότι, οι οδηγίες θα πρέπει να προκύψουν από την εκτίµηση της 
επικινδυνότητας της κάθε εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο αυτή θα 
υλοποιείται κάθε φορά. 

 
 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Βλ. Παράρτηµα Α. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΤΟΥ 

 
 Καθαριότητα: 
Η καθαριότητα στους χώρους του έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένης της χρήσης του 

και της κατηγορίας του. 
Ο χώρος θα αποτελέσει σηµείο πολλών διερχοµένων και επισκεπτών. Συνεπώς πρέπει να 

υπάρχει ένα καθορισµένο, ρεαλιστικό και πλήρες πρόγραµµα καθαρισµού. Το 
πρόγραµµα πρέπει να εφαρµόζεται πιστά. 

Ο σωστός καθαρισµός δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς καλή θέληση και συµµετοχή 
όλων. Συγκεκριµένα όλοι οι επισκέπτες πρέπει να συµµετέχουν µη ρυπαίνοντας τους 
χώρους. 

Για τις εργασίες καθαρισµού πρέπει να διασφαλίζεται ότι: 
Ο καθαρισµός γίνεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα και περιλαµβάνει όλους τους χώρους. 
Το πρόγραµµα προβλέπει την µικρότερη ενόχληση σε τρίτους (επισκέπτες, συντηρητές κλπ). 
Χρησιµοποιούνται µέσα ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.), όπως φόρµες εργασίας και 
προστατευτικά µέσα για τα χέρια και τα πόδια. 
Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι οδηγίες των προµηθευτών εξοπλισµού καθαριότητας. 
Έχουν ληφθεί υπόψη οι οδηγίες της επιβλέπουσας αρχής. 

 
 Συντήρηση και επέµβαση σε υπάρχοντα δίκτυα 
Κατά τη λειτουργία του κτιρίου πρέπει να γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των 
υπαρχόντων δικτύων. Αυτές οι εργασίες αφορούν όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά δίκτυα. 
Πρέπει να σηµειωθούν τα παρακάτω: 

 
• Ειδικά για ηλεκτρικές εργασίες απαιτείται αδειούχος ηλεκτροτεχνίτης/ ηλεκτρολόγος ανάλογα 

µε τη ισχύ. 
• Η πρόσβαση στο χώρο εργασίας είναι ασφαλής (δάπεδα, σκάλες). 
• Διακόπτεται η παροχή (ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού). 
• Όλες οι διατάξεις και εξοπλισµοί ασφαλείας (πχ. προστατευτικά κιγκλιδώµατα, 

προφυλακτήρες, πυροσβεστήρες, σήµατα, ΜΑΠ) υπάρχουν και διατηρούνται σε καλή 
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κατάσταση. Επίσης δεν αποµακρύνονται, τροποποιούνται, καταστρέφονται από το 
προσωπικό ή τρίτους, µε κανένα τρόπο, εκτός αν δοθεί σχετική εντολή. 

• Όλες οι άλλες δραστηριότητες στο χώρο εργασίας και στον περιβάλλοντα χώρο λαµβάνονται 
υπόψη. 

• Μη έχοντες εργασία δεν προσεγγίζουν το χώρο (αν απαιτείται). 
• Το προσωπικό είναι κατάλληλο από κάθε άποψη (εκπαίδευση, εµπειρία, σωµατική και ψυχική 

κατάσταση) για την εργασία και είναι ενηµερωµένο για τους κινδύνους της συγκεκριµένης 
εργασίας. 

• Το προσωπικό χρησιµοποιεί υποχρεωτικά όλα τα αναγκαία ΜΑΠ για την ασφαλή εκτέλεση 
της συγκεκριµένης εργασίας στο συγκεκριµένο χώρο. 

• Τα εργαλεία χειρός που χρησιµοποιούνται είναι κατάλληλα για την εργασία, συντηρηµένα και 
αντικαθίστανται, όταν απαιτείται. 

• Η χειρωνακτική διακίνηση των φορτίων αποφεύγεται στο µέτρο του δυνατού. 
• Σε περιπτώσεις χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων, χρησιµοποιείται το κατάλληλο 

προσωπικό, τηρούνται οι κανόνες ασφαλούς διακίνησης λαµβάνοντας υπόψη την εργονοµία, 
το µέγεθος, το βάρος του φορτίου, την απόσταση και τον τρόπο µεταφοράς. 

• Η χρήση των µηχανών είναι η προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή τους. 
• Οι µηχανές συντηρούνται όπως προβλέπεται και τα µηχανικά τους µέρη είναι προφυλαγµένα. 
• Τα ηλεκτρικά εργαλεία και µηχανές είναι γειωµένα και διπλά µονωµένα. 
• Τα καλώδια που χρησιµοποιούνται είναι σε καλή κατάσταση και σκεπάζονται, αν απαιτείται 

και δεν δηµιουργούν προβλήµατα στουςδιερχόµενους. 
• Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των υλικών είναι σε άριστη 

κατάσταση, χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή και εδράζονται 
ασφαλώς. Το ανυψούµενο βάρος δεν ξεπερνά ποτέ το προβλεπόµενο και λαµβάνονται µέτρα 
για την ασφαλή ανύψωση (κουµανταδόρος έµπειρος, οπτική επαφή φορτίου καιχειριστή). 

• Τα µηχανήµατα και οι µηχανές που χρησιµοποιούνται είναι πιστοποιηµένα και φέρουν την 
ένδειξη CE. 

• Σε περίπτωση χρήσης επικίνδυνων υλικών, αναγνωρίζονται οι επιπλέον κίνδυνοι, το 
προσωπικό προστατεύεται από την έκθεση σε αυτά και λαµβάνονται µέτρα προστασίας από 
φωτιά (πυροσβεστήρες) και κάθε άλλο πιθανό αποτέλεσµά τους. 

Η διατήρηση ενός επιθυµητού επιπέδου λειτουργικότητας και ασφάλειας του τεχνικού, 
προϋποθέτει τακτικές επιθεωρήσεις, συστηµατική καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης 
των στοιχείων τους, εντοπισµό των αιτίων φθορών ή ζηµιών και καθορισµό των απαιτούµενων 
επεµβάσεων (συντήρηση, ενίσχυση, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση στοιχείων). Η επιθεώρηση και 
συντήρηση των τεχνικού µπορεί να γίνει από το κατάστρωµα µε χρήση καλαθοφόρου οχήµατος 
(snooper). Τα στοιχεία του τεχνικού που επιθεωρούνται και τα είδη των ελέγχων κατά περίπτωση 
παρατίθενται συνοπτικά στον ακόλουθοπίνακα: 

 
Στοιχείο τεχνικού Είδος ελέγχου 

1. Επιφάνεια 
κυκλοφορίας 

Ρηγµατώσεις ασφαλτικού, κοιλότητες, ρυτιδώσεις, υποχωρήσεις, 
επιφανειακή φθορά. 

2. Φορέας ανωδοµής Ρηγµάτωση σκυροδέµατος (θέση, διεύθυνση, πυκνότητα, µήκος, 
εύρος ρωγµών), τοπική σύνθλιψη, αποφλοίωση και αποκάλυψη 
οπλισµών, υγρασία, παρουσία αλάτων. Παραµορφώσεις φορέα, 
έντονες ταλαντώσεις κατά τη διέλευση οχηµάτων. 

3. Βάθρα, 
πτερυγότοιχοι, 
θεµέλια 

Όπως στο (2). Επιπλέον, καθιζήσεις και στροφές θεµελίων, 
αποκάλυψη άνω επιφάνειας θεµελίων, διάβρωση εδάφους, 
καθιζήσεις µεταβατικών επιχωµάτων, λειτουργία συστήµατος 
αποστράγγισης πίσω από τα ακρόβαθρα. 

4. Πεζοδρόµια Φθορές από πιθανές προσκρούσεις οχηµάτων, ρηγµάτωση 
σκυροδέµατος, ολισθηρότητα, διαφορικές µετακινήσεις στην 
περιοχή των αρµών, αποκάλυψη οπλισµών που εξέχουν στην 
επιφάνεια κυκλοφορίας, αγωγοί Ο.Κ.Ω. 

5. Στηθαία ασφαλείας Ζηµιές από πιθανές προσκρούσεις οχηµάτων, φθορά βαφής 
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Στοιχείο τεχνικού Είδος ελέγχου 
 µεταλλικών στοιχείων, στέρεη σύνδεση σωλήνων-ορθοστατών, 

έλεγχος αγκύρωσης στο πεζοδρόµιο (αγκυρόβιδες, βάση από 
σκυρόδεµα). 

 

Προτείνονται τέσσερις (4) κατηγορίες επιθεωρήσεων του τεχνικού, ανάλογα µε τη 
συχνότητα εκτέλεσής τους και την έκταση και διεξοδικότητα των πραγµατοποιούµενων 
ελέγχων: 

α. Τακτικές τριµηνιαίες επιθεωρήσεις. Πρόκειται για οπτικές επιθεωρήσεις, οι οποίες 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν από Μηχανικούς του Κυρίου του Έργου, χωρίς ιδιαίτερη 
ειδίκευση σε θέµατα γεφυροποιίας και οι οποίες αποσκοπούν στην επισήµανση σχετικά 
εµφανών προβληµάτων στη λειτουργία του τεχνικού. 

β. Γενικές ετήσιες επιθεωρήσεις, οι οποίες εκτελούνται από εξειδικευµένο προσωπικό και 
καλύπτουν το σύνολο των ελέγχων του πίνακα ανωτέρω. 

γ. Γενικές επιθεωρήσεις τριετίας. Πρόκειται για λεπτοµερή έλεγχο του συνόλου των 
στοιχείων του τεχνικού, µε τη βοήθεια ειδικού διαγνωστικού εξοπλισµού (χηµικά 
αντιδραστήρια, δοκιµές εξόλκευσης, συσκευές υπερήχων, πυρηνοληψίες κ.λ.π.) 

δ. Ειδικές επιθεωρήσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε περιπτώσεις σοβαρών 
τυχηµατικών επιπονήσεων του τεχνικού (π.χ. σεισµός µεγάλης έντασης). 

 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε µέριµνα και δαπάνη του να παραδώσει στην 

Π.Κ.Μ./Δ.Δ.Ε. ένα λεπτοµερές και πλήρες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
του Έργου (των πάσης φύσεως κατασκευών, περιλαµβανοµένων του εξοπλισµού κινητού 
και µη κλπ). 

 
 Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαµβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης µίας 

πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσµατικής συντήρησης του έργου, ήτοι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τα παρακάτω : 

 
(1) Οδηγίες συντήρησης αναφερόµενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισµό, κλπ 

για κάθε στοιχείο της κατασκευής. 
(2) Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 

περιοδικά στο µέλλον. 
(3) Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία της γέφυρας και όλου του εξοπλισµού 

ακινήτου και κινητού. 
(4) Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τις συντηρήσεις που θα γίνονται στα έργα 

αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης που θα κατασκευασθούν από τον 
Ανάδοχο, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

(5) Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και 
ζηµιών, που τυχόν θα παρουσιασθούν µελλοντικά. 

 
 Ειδικότερα, για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

τονίζεται ότι, στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των 
περιλαµβανοµένων σε αυτά υλικών και µηχανηµάτων (εάν υπάρχουν) µε όλα τα 
χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής/ προµηθευτής, τύπος, 
µοντέλο, µέγεθος, αριθµός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, προτεινόµενα ανταλλακτικά 
κλπ) και θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των 
κατασκευαστών. 

 
 Κατά την περίοδο της Β' φάσης επεξεργασίας του "Εγχειριδίου Επιθεώρησης και 

Συντήρησης" ("ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ”) του 
Έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει αυτό στην Υπηρεσία µε την πλήρη ενσωµάτωση των 
παρατηρήσεων και οδηγιών σ’ αυτό της Υπηρεσίας, των οποιωνδήποτε τυχόν Συµβούλων 
του αναδόχου [π.χ. Οίκου(ων) Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε), Γραφείου Ελέγχου Μελετών 
(Γ.Ε.Μ.)κλππουτυχόνπροβλέπονταιαπότηΣύµβαση]καιτωνΑσφαλιστών.Τούτοθα 
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υποβληθεί από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους ειδικούς όρους 
δηµοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ). 

 
 Επιπλέον, κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Κ.τ.Ε. 

τα ακόλουθα, σχετικά µε τη Συντήρηση του Έργου, στοιχεία: 
(1) Τεύχος στατιστικών στοιχείων εργασιών συντήρησης (ποσότητες υλικών κατά 
κατηγορίες, προσωπικό κατά κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης, µηχανήµατα κατά 

κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης κλπ) µε µηνιαία ανάλυση (ανά ηµερολογιακό µήνα), 
καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης των έργων. 
Στο τεύχος στατιστικών στοιχείων, θα περιλαµβάνονται και οικονοµικά στοιχεία των 
εργασιών συντήρησης (δαπάνες κατά κατηγορία υλικών, προσωπικού µηχανηµάτων, 
ανταλλακτικών - αναλωσίµων κλπ), µε χρονική ανάλυση κατά την περίοδο που 
χορηγούνται τα στατιστικά στοιχεία. 

(2) Πρόταση οργάνωσης της συντήρησης κατά την περίοδο που θα αναλάβει ο Κ.τ.Ε. τη 
λειτουργία - συντήρηση των έργων, µετά την οριστική παραλαβή του Έργου από τον 
Ανάδοχο. 

(3) Πρόταση άµεσων ενεργειών της συντήρησης και πρόταση των αναγκαίων προµηθειών 
υλικών - µηχανηµάτων για τη συντήρηση που να καλύπτουν τις ανάγκες του πρώτου 
χρόνου ανάληψης της λειτουργίας - συντήρησης του Έργου από τον Κ.τ.Ε. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι συντεταγµένα κατά τρόπον, ώστε να επιβοηθηθεί ο Κ.τ.Ε. 
στην περαιτέρω οργάνωση της συντήρησης του Έργου είτε µε ανάληψη της λειτουργίας - 
συντήρησης από το Δηµόσιο είτε –εναλλακτικά- µε σύναψη “Σύµβασης Συντήρησης” του 
Έργου. 

 
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγνωρίζονται και να προλαµβάνονται οι κίνδυνοι: 

• Της εργασίας για το προσωπικό που θα τις αναλάβει. 
• Της εργασίας για τους χρήστες του κτιρίου και τους διερχόµενους. 
• οι κίνδυνοι που θα προκαλέσουν οι χρήστες του κτιρίου και οι διερχόµενοι στο προσωπικό 

που θα αναλάβει την εργασία. 
Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε επέµβαση: 

• Οτιδήποτε αντικαθίσταται να είναι συµβατό µε την κατασκευή. 
• Όταν τοποθετείται νέος εξοπλισµός να καταγράφεται. 
• Όταν ενσωµατώνονται νέα υλικά να δίνονται τα M.S.D.S. τους από τους προµηθευτές και 

να προσαρτώνται στον Φ.Α.Υ.. 
• Κάθε εργασία πρέπει να σχεδιάζεται λαµβάνοντας υπόψη τη λειτουργία του χώρου. 

Πριν από αποξήλωση ή κατεδάφιση µερική ή ολική να εκτιµούνται υλικά που µπορεί: 
• Να επαναχρησιµοποιηθούν, 
• Να ανακυκλωθούν, 
• Να θρυµµατισθούν, 
• να παράγουν σκόνη. 

Επίσης, πρέπει να αξιολογηθούν τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί, µε τη γνώση που θα 
υπάρχει τότε που θα γίνουν οι επεµβάσεις. 

 

1. Θέσεις Δικτύων Κωδικός 
Σχεδίου 

Τµήµα του 
Έργου Παρατηρήσεις 

1.1 Δίκτυα Ο.Κ.Ω. εντός των 
δοµικών στοιχείων της 
γέφυρας (χαµηλή τάση, 
ηλεκτροφωτισµός) 

4 Πεζοδρόµιo 
φορέα 

 

2. Θέσεις κεντρικών διακοπτών Κωδικός 
Σχεδίου 

Τµήµα του 
Έργου Παρατηρήσεις 

2.1 Συµπληρώνεται από τον 
Ανάδοχο 
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3. Ιδιαιτερότητες στη Στατική 
Δοµή - Ευστάθεια - Αντοχή 

Τµήµα του 
Έργου 

Αναφορά 
µελέτης Παρατηρήσεις 

4.1 Προεντεταµένος φορέας 
ανωδοµής 

Φορέας 
ανωδοµής 

  

4.2 Εφέδρανα 
ελαστοµεταλλικά 

Ακρόβαθρα, 
µεσόβαθρα 

  

4.3 Αρµοί συστολοδιαστολής Ακρόβαθρα, 
µεσόβαθρα 

  

4. Καθορισµός συστηµάτων 
που πρέπει να βρίσκονται σε 
συνεχή λειτουργία 

Τµήµα του 
Έργου 

 
Περιοχή 

 
Παρατηρήσεις 

4.1 Συµπληρώνεται από τον 
Ανάδοχο 

Πεζοδρόµια 
φορέα 

  

 

 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ 
Σε περίπτωση µελλοντικής καθαίρεσης του τεχνικού, θα απαιτηθεί η εκπόνηση ειδικής µελέτης, η 
οποία είναι εκτός των πλαισίων του παρόντος Φ.Α.Υ. Ενδεικτικά επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

- Προεντεταµένος φορέας ανωδοµής. 
- Ενδεχόµενη διέλευση αγωγών δικτύων Ο.Κ.Ω. από τα πεζοδρόµια της γέφυρας. 
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Παράρτηµα A 
ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 
Εκτίµηση Επικινδυνότητας κατά τη 

συντήρηση - καθαρισµό - επισκευή του 
έργου 
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Παράρτηµα Β 
ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 
Πίνακας Νοµοθετηµάτων για την ασφάλεια 



ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Τηλ.: 213 2023609  

 
21 

 
ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1933 406/A Π.Δ. 22/12/33 Περί ασφάλειας εργατών 
φορητών κλιµάκων. 

και υπαλλήλων εργαζοµένων επί 

1950 82/A Β.Δ. 16/17.3.50 Επίβλεψη µηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

1969 1Β/69 ΥΑ στ/116464/69 Περί όρων ασφαλείας κατά την µεταφορά προσώπων δια 
φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως. 

1974 1266/B Υ.Α .Γ1γ/9900/74 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ µε 
Γ1/2400/75 (371/Β/75) και Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

τις 

1975 371Β ΥΑ Γ1/2400/75 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ µε την 
Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 189/A N. 158/75 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων υπό 
τάσι. 

 
1978 

 
3/A 

 
Π.Δ. 17/78 

Περί συµπληρώσεως του από 22/29.12.33 Π. δ/τος περί 
ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών 
κλιµάκων. 

1978 20/Α Π.Δ.95/78 Περί µέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας των απασχολουµένων εις 
εργασίας συγκολλήσεων. 

1980 338/Β ΥΑ Αιβ/2055 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων. 

1980 193/A Π.Δ. 778/80 Περί µέτρων 
εργασιών. 

ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών 

 
1981 

 
195/A 

 
Ν. 1181/81 

Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ' 
αρ.115 συµβάσεως "περί προστασίας των εργαζοµένων από τας 
ιοντίζουσας ακτινοβολίας" (78/610/ΕΟΚ). 

 
1981 

 
260/A 

 
Π.Δ. 1073/81 

Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτελέσιν εργασιών εις 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργωναρµοδιότητος 
πολιτικού µηχανικού/ διορθώσεις σφαλµάτων. 

1983 121/B ΑΠ.ΒΜ5/30058/82 Έγκριση πρότυπης προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων 
έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών. 

1983 126/A Ν. 1396/83 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις 
οικοδοµικές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

 
1984 

 
49/A 

 
Ν. 1430/84 

Κύρωση της αριθµ. 62 Διεθνούς Συµβάσεις Εργασίας " που 
αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία" και 
τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή. 

1984 154/B ΑΠ. 130646/84 Ηµερολόγιο µέτρων ασφάλειας 

1985 212A N. 1568/85 Νόµος Πλαίσιο 

 
1985 

 
280/B 

 
ΥΑ 2στ/1539/85 

Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσµού & των 
εργαζόµενων από τους κινδύνους που προκύπτουν από 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 

 
 

1986 

 
 
570/Β 

 
 
ΥΑ αρ. Οικ. 56206/1613 

Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και 
συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 
79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
19ης Δεκεµβρίου 1978, της 7ης Δεκεµβρίου 1981 και 11ης 
Ιουλίου 1985. 

1987 149/A Π.Δ. 315/87 Σύσταση επιτροπής Υ+Α της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια 
οικοδόµων και εν γενεί τεχνικών έργων. 

1987 291/Β ΥΑ 281/Β/87 Συσκευές πίεσης και µέθοδοι ελέγχου αυτών. 

1987 467/B ΑΠ. 131325/87 Σύσταση µικτών Επιτροπών Ελέγχου σε οικοδοµές 
εργοταξιακάέργα. 

και 

1987 624/Β ΥΑ Β/19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση. 
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1987 624/Β ΥΑ Β/19339/1945/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση, κατασκευασµένες 
από κεκραµµένο ή µη αλουµίνιο. 

1987 625/Β ΥΑ Β/1934/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµµένο χάλυβα. 

 
1988 

 
138/A 

 
Π.Δ. 294/88 

Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού ασφαλείας (ΤΑ) και 
Γιατρού Εργασίας, Επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα ΤΑ για τις 
επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 
του Ν 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζόµενων" 

 
1988 

 
751/Β 

 
ΥΑ αρ.Οικ. 69001/1921 

Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου 
µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 
µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης και ισχύος 

1989 567/B ΚΥΑ 1197/89 Ταξινόµηση συσκευασία 
παρασκευασµάτων. 

και επισήµανση επικίνδυνων 

1989 85/A Ν. 1837/89 Για την προστασία των ανήλικων κατά την απασχόληση και άλλες 
διατάξεις. 

 
1989 

 
930/B 

 
ΑΠ. 131099/89 

Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχει 
η υγεία τους µε την απαγόρευση ορισµένων ειδικών παραγόντων 
και /ή ορισµένων δραστηριοτήτων (88/364/ΕΟΚ). 

1990 11/A Π.Δ 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση 
µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. [ΤΡ.Π.Δ49/91(180/Α)]. 

1990 620/B ΑΠ. 130627/90 Καθορισµός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών εργασιών για 
την απασχόληση των ανήλικων. 

1991 180/A Π.Δ.49/91 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.Δ.31/90 

 
1991 

 
38/A 

 
Π.Δ. 85/91 

Προστασία των εργαζοµένων από τους κίνδυνους που 
διατρέχουν λόγο της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, 
σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188ΕΟΚ. 

1991 431/Β ΥΑ 12479/Φ17/414/91 Απλά δοχεία πίεσης 

1991 487/Β ΥΑ Β./15233/3.7.91 Σχετικά µε συσκευές αερίου. 

1992 182/Α Ν. 2094 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 
1992 

 
370/B 

 
ΑΠ. 1872/92 Ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την τήρηση βιβλίου 

απασχολουµένου προσωπικού στα οικοδοµικά και τεχνικάέργα. 

 
1992 

 
74/A 

 
Π.Δ. 157/92 

Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις 
του Ν 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στο δηµόσιο 
ΝΠΔΔ καιΟΤΑ. 

 
1993 

 
34/A 

 
Π.Δ. 77/93 

Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση προς 
την οδηγία του συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 

1993 160/A Π.Δ. 377/93 Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ 
και 91/368/ΕΟΚ σχετικά µε τις µηχανές (συµπλ. Π.Δ. 18/1996) 

1993 187/B ΑΠ. Β4373/1205/93 Για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών, σχετικά 
µε τα µέσα ατοµικής προστασίας. 

1993 665/B ΑΠ. 15177/Φ17.4/404/93 Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών ελέγχου δοχείων 
πίεσης και συσκευών αερίου. 

 
1993 

 
756/Β 

 
ΑΠ.16440/Φ.10.4/445/93 

Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για τηνασφαλή 
κατασκευή και χρήση µεταλλικώνσκαλωσιών. 

1993 673/B ΑΠ. 14165/Φ17.4/373/93 Κανονισµός για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των 
δοχείων πίεσης και των συσκευών αερίου. 

 
1994 

 
220/A 

 
Π.Δ. 395/94 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους 
κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ 
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1994 

 
220/A 

 
Π.Δ. 396/94 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από 
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την 
εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ 

 
1994 

 
221/A 

 
Π.Δ. 397/94 

Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το χειρωνακτικό 
χειρισµό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της 
ράχης και οσφυϊκής χώρας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
90/269/ΕΟΚ. 

 
1994 

 
221/A 

 
Π.Δ. 398/94 

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία 
για τη χρήση σε εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής απεικόνισης σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/70/ΕΟΚ 

 
1994 

 
221/A 

 
Π.Δ. 399/94 

Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά 
την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/394ΕΟΚ. 

 
 
1994 

 
 
450/B 

 
 
ΑΠ. 8881/94 

Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) κοινής 
απόφασης τω υπουργών Εθν. Οικονοµίας, Εργασίας και 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα µέσα ατοµικής 
προστασίας σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του συµβουλίου 
93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

 
1994 

 
705/B 

 
ΑΠ. 378/94 

Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία κι επισήµανση 
αυτών σε συµµόρφωση προς την οδηγία του συµβουλίου των 
ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχειτροποποιηθεί 
και ισχύει 

1995 6/A 
 Διορθώσεις σφαλµάτων στα Π.Δ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 

397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α) 
 
1995 

 
67/A 

 
Π.Δ. 105/95 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας 

στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

 
1995 

 
97/A 

 
Π.Δ. 186/95 

Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
διατρέχουν λόγο έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά 
την εργασία σε συµµόρφωση µε τις κοινοτικές οδηγίες 
90/679/ΕΟΚ και93/88/ΕΟΚ. 

1996 10/A Π.Δ. 16/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 

 
1996 

 
11/A 

 
Π.Δ. 17/96 

Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τιςοδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 
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ΕΤΟΣ 

 
ΦΕΚ 

 
ΝΟΜΟΣ 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

 
1996 

 
12/A 

 
Π.Δ. 18/96 

Τροποποίηση του Π. Δ/ΤΟΣ 337/1993 σχετικά µε τις µηχανές σε 
συµµόρφωση προς τις οδηγίες του συµβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 
93/68/ΕΟΚ. 

 
1996 

 
212/A 

 
Π.Δ. 305/96 

Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

 
1997 

 
150/Α 

 
Π.Δ174/97 

 
Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95 

 
1997 

 
150/Α 

 
Π.Δ175/97 

 
Τροποποίηση του Π.Δ. 70α/ 88 

 
1997 

 
150/Α 

 
Π.Δ 176/97 

Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων, σε συµµόρφωση 
µε την οδηγία92/85/ΕΟΚ 

 
1998 

 
67/Α 

 
Π.Δ 62/98 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία94/33/ΕΚ 

 
 
1999 

 
 
9/Α 

 
 
Π.Δ 15/99 

Τροποποίηση του π.δ “Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους 
που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες 
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 
93/88/ΕΟΚ” (97/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ 174/97 (150/Α) σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής. 

 
1999 

 
94/Α 

 
Π.Δ 88/99 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ 

 
 
1999 

 
 
94/Α 

 
 
Π.Δ 89/99 

Τροποποίηση του π.δ 395/94 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους 
εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ” (220/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95.63/ΕΚ του 
Συµβουλίου 

 
1999 

 
102/Α 

 
Π.Δ 95/99 

 
Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης 

 
1999 

 
134/Α 

 
Π.Δ 136/99 

 
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. 

 
 
2000 

 
 
111/Α 

 
 
Π.Δ 127/00 

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ 399/94 “Προστασία των 
εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΚ” (221/Α) σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 97/42-ΕΚ του Συµβουλίου. 

 
 
2000 

 
 
241/Α 

 
 
Π.Δ 304/00 

Τροποποίηση του π.δ 395/94 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους 
εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ” (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 
π.δ 89/99 “Τροποποίηση του π.δ 395/94 σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου” (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999) 
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