
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Δήμος Παλλήνης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του  έργου: «Εργασίες 
διαμόρφωσης πεζοδρομίων και Η/Μ εγκαταστάσεων οδού Καραϊσκάκη κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης» Αρ. 
μελ. 02/2020 με προϋπολογισμό 54.974,77  Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). 
1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών σε έργα στην κατηγορία του ΜΕΕΠ 
για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ (προϋπ. 23.768.95€) και στην κατηγορία του ΜΕΕΠ για ΕΡΓΑ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (προϋπ.17.487,18€)  και προβλέπεται να διατεθεί  για το έτος 2020 ΠΟΣΟ 54.974,77  €, 
στον ΚΑ 30.7324.0024  του προϋπολογισμού. 
2. Κωδικός  CPV 45351000-2 : Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων και Κωδικός ΝUTS3  
(Τοποθεσίας) L305. 
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης 
http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ στην ενότητα «Προκηρύξεις», καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.pallini.gr  στη διαδρομή: Ανοιχτή Διακυβέρνηση / 
Διαγωνισμοί, από την ανάρτησή τους σε αυτά. 
4..Ως προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η  10/08/2020  και ώρα 10.00 π.μ. Η αποσφράγιση 
των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιθάκης 12 Γέρακας.    
5. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών 
ομοειδών εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/16. 
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά η νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
σε έργα αντίστοιχα της κατηγορίας σε έργα οδοποιίας και μηχανολογικών έργων σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους   
886,69 Ευρώ (οκτακόσια ογδόντα έξι ευρώ  και εξήντα εννέα λεπτά), η οποία  θα ισχύει το 
λιγότερο για διάστημα 30 (ΤΡΙΑΝΤΑ) ημερών από την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος των 
προσφορών . 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη  (6) μήνες από την ημερομηνία  Λήξεως υποβολής 
των προσφορών, κατά το άρθρο 97 του Ν. 4412/16. 
8. Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης. 
 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 

 
 

Γεώργιος Τέντης 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΡΑΚΑΣ,  27/07/2020  
Αριθμ. Πρωτ. : 21246 
 

ΑΜ : 02/2020 
Κ.Α. : 30.7324.0024 

Έργο  Εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρομίων 
και Η/Μ εγκαταστάσεων οδού Καραϊσκάκη 
κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης 
Προϋπ. 54.974,77  Ευρώ (με  Φ.Π.Α.  24% ) 
Πηγή : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩi ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
 
 

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
Κ.Λ.Π  Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ»  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ii    
 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 21243 
 
ΚΑ:  30-7324.0030 

  
 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ     

 
 
 

   

 
 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι ΚΟ Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ ΟΥ  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι ΛΟ Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ ΟΥ  Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  

 

 

iii…Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την  επιλογή αναδό χόυ για την κατασκευη  τόυ ε ργόυ: 

 

 
 

Εκτιμώμενης αξίας  54.974,77 Ευρώ 
(με Φ.Π.Α.), 

 
πόυ θα διεξαχθει  συ μφωνα με α) τις διατα ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς ό ρόυς της 

παρόυ σας και 
 

καλεί 
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τόυς ενδιαφερό μενόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς να υπόβα λόυν πρόσφόρα  για την ανα δειξη αναδό χόυ 

κατασκευη ς τόυ ως α νω ε ργόυ. 
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Πίνακας Περιεχομένων 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
   

Άρθρό 1 Κυ ριός τόυ ε ργόυ – Αναθε τόυσα Αρχη  – Στόιχει α Επικόινωνι ας  
   
Άρθρό 2 Παραλαβη  εγγρα φων συ μβασης και τευχω ν  
   
Άρθρό 3 Υπόβόλη  Φακε λόυ Πρόσφόρα ς  
   

Άρθρό 4 
 
Διαδικασι α υπόβόλη ς και αξιόλό γησης των πρόσφόρω ν –  
Κατακυ ρωση– Συ ναψη συ μβασης - Ενστα σεις 

 

   
   
Άρθρό 5 Έγγραφα της συ μβασης κατα  τό στα διό της εκτε λεσης - Συμφωνητικό  – Σειρα  ισχυ ός  
   
Άρθρό 6 Γλω σσα διαδικασι ας  
   
Άρθρό 7 Εφαρμόστε α νόμόθεσι α  
   
Άρθρό 8 Χρηματόδό τηση τόυ Έργόυ, Φό ρόι, Δασμόι , κ.λ.π. – Πληρωμη  Αναδό χόυ  
   
Άρθρό 9 Συμπλη ρωση – απόσαφη νιση πληρόφόριω ν και δικαιόλόγητικω ν  
   
Άρθρό 10 Από φαση ανα ληψης υπόχρε ωσης - Έγκριση δε σμευσης πι στωσης  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρό 11 
Τι τλός, πρόυ πόλόγισμό ς, τό πός, περιγραφη  και όυσιω δη χαρακτηριστικα   
τόυ ε ργόυ 

 

   
Άρθρό 12 Πρόθεσμι α εκτε λεσης τόυ ε ργόυ  
   
Άρθρό 13 Διαδικασι α συ ναψης συ μβασης – Όρόι υπόβόλη ς πρόσφόρω ν  
   
Άρθρό 14 Κριτη ριό Ανα θεσης   
   
Άρθρό 15 Εγγυ ηση συμμετόχη ς   
   
Άρθρό 16 Χόρη γηση πρόκαταβόλη ς – Ρη τρα Πρό σθετης Καταβόλη ς (Πριμ)  
   
Άρθρό 17 Εγγυη σεις καλη ς εκτε λεσης και λειτόυργι ας τόυ ε ργόυ   

Άρθρό 17Α 
 
Έκδόση εγγυητικω ν 
 

 

Άρθρό 18 Ημερόμηνι α λη ξης της πρόθεσμι ας υπόβόλη ς των πρόσφόρω ν  
   
Άρθρό 19 Χρό νός ισχυ ός πρόσφόρω ν  
   
Άρθρό 20 Δημόσιό τητα – Δαπα νες δημόσι ευσης  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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Άρθρό 21 Δικαιόυ μενόι συμμετόχη ς στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης  
   
Άρθρό 22 Κριτη ρια πόιότικη ς επιλόγη ς  
   
Άρθρό 23 Απόδεικτικα  με σα πόιότικη ς επιλόγη ς  
   
Άρθρό 24 Περιεχό μενό Φακε λόυ Πρόσφόρα ς   

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρό 25 
 
Άρθρό 26         

Υπεργόλαβι α 
 
Δια φόρες ρυθμι σεις 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας iv 
 

1.1 Αναθε τόυσα αρχη : ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
Οδό ς  : ΙΘΑΚΗΣ 12  
Ταχ.Κωδ. : 15344 
Τηλ. : 210.66.04.629/2106604653 
Telefax : 210.66.12.965 
E-mail : press@pallini.gr 
Πληρόφόρι ες:  : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ/ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

1.2 Εργόδό της η  Κυ ριός τόυ Έργόυ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
1.3 Φόρε ας κατασκευη ς τόυ ε ργόυ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
1.4 Πρόι στα μενη Αρχη : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ κατά περίπτωση 
1.5 Διευθυ νόυσα η  Επιβλε πόυσα Υπηρεσι α :ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Η δημόπρασι α θα διενεργηθει  στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, επί της 

οδού Ιθάκης 12 στον Γέρακα, την   10/08/2020 στις 10:00πμ και από  την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμούv 

 

1.6 Αρμό διό Τεχνικό  Συμβόυ λιό : ΤΕΧΝ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπηρεσι ες μεταστεγασθόυ ν κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας 
ανα θεσης η  εκτε λεσης τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δηλω σόυν α μεσα τα νε α τόυς στόιχει α 
στόυς πρόσφε ρόντες η  στόν ανα δόχό. 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπηρεσι ες η /και τα απόφαινό μενα ό ργανα τόυ Φόρε α Κατασκευη ς 
καταργηθόυ ν, συγχωνευτόυ ν η  με όπόιόνδη πότε τρό πό μεταβληθόυ ν κατα  τη δια ρκεια της 
διαδικασι ας ανα θεσης η  εκτε λεσης τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δηλω σόυν α μεσα και 
εγγρα φως στόυς πρόσφε ρόντες η  στόν ανα δόχό τα στόιχει α των υπηρεσιω ν η  
απόφαινό μενων όργα νων, τα όπόι α κατα  τόν νό μό απότελόυ ν καθόλικό  δια δόχό των εν 
λό γω όργα νων πόυ υπεισε ρχόνται στα δικαιω ματα και υπόχρεω σεις τόυς. 

 
 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 
2.1. Τα ε γγραφα της συ μβασης κατα  την ε ννόια της περιπτ. 14 της παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 2 τόυ ν. 
4412/2016 για τόν παρό ντα διαγωνισμό  ει ναι τα ακό λόυθα : 
α) η πρόκη ρυξη συ μβασης ό πως δημόσιευ θηκε στό ΚΗΜΔΗΣv 
β) η παρόυ σα διακη ρυξη, 
γ)  τό Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) τόυ α ρθρόυ 79 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
δ) τό ε ντυπό όικόνόμικη ς πρόσφόρα ς, 
ε) ό πρόυ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης,  
στ) τό τιμόλό γιό δημόπρα τησης,  
ζ) η ειδικη  συγγραφη  υπόχρεω σεων, 
η) η τεχνικη  μελε τη  
 
2.2 Πρόσφε ρετε ελευ θερη, πλη ρης , α μεση και δωρεα ν ηλεκτρόνικη  πρό σβαση στα ε γγραφα της 
συ μβασης στην ιστόσελι δα της αναθε τόυσας αρχη ς http://www.pallini.gr/. 
Τό σφραγισμε νό και αριθμημε νό ε ντυπό όικόνόμικη ς πρόσφόρα ς θα χόρηγει ται στόυς 
ενδιαφερό μενόυς από  την Τεχνικη  Υπηρεσι α τόυ Δη μόυ ( κ. Μαγκλα ρας Παναγιω της κατα  τις 
εργα σιμες ημε ρες και ω ρες ε ως δυ ό (2) εργα σιμες ημε ρες πριν την ημερόμηνι α λη ξης πρόθεσμι ας  

http://www.pallini.gr/
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υπόβόλη ς πρόσφόρω ν. 
 
2.3 Εφό σόν ε χόυν ζητηθει  εγκαι ρως, η τόι ε ως την   03/ 08  /2020vi όι αναθε τόυσες αρχε ς παρε χόυν 

σε ό λόυς τόυς πρόσφε ρόντες πόυ συμμετε χόυν στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης συμπληρωματικε ς 

πληρόφόρι ες σχετικα  με τις πρόδιαγραφε ς και όπόιαδη πότε σχετικα  δικαιόλόγητικα , τό αργό τερό στις   

06/08/2020vii 

 

 
Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι φα κελόι των πρόσφόρω ν υπόβα λλόνται με σα στην πρόθεσμι α τόυ α ρθρόυ 18 ει τε (α) με 
κατα θεση  τόυς στην Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  ει τε (β) με συστημε νη επιστόλη  πρός την 
αναθε τόυσα αρχη  ει τε (γ) με κατα θεση  τόυς στό πρωτό κόλλό της αναθε τόυσας αρχη ς 
(Ταχυδρόμικη  διευ θυνση: ΙΘΑΚΗΣ 12, ΓΕΡΑΚΑΣ ΤΚ 15344). Σε περι πτωση ταχυδρόμικη ς 
απόστόλη ς η  κατα θεσης στό πρωτό κόλλό, όι φα κελόι πρόσφόρα ς γι νόνται δεκτόι  εφό σόν ε χόυν 
πρωτόκόλληθει  στό πρωτό κόλλό της αναθε τόυσας αρχη ς πόυ διεξα γει τόν διαγωνισμό , τό 
αργό τερό με χρι την ημερόμηνι α και ω ρα τόυ διαγωνισμόυ , ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 18 της 
παρόυ σας. Η αναθε τόυσα αρχη  δεν φε ρει ευθυ νη για τυχό ν ελλει ψεις τόυ περιεχόμε νόυ των 
πρόσφόρω ν πόυ απόστε λλόνται ταχυδρόμικα  όυ τε για καθυστερη σεις στην α φιξη  τόυς. Δεν θα 
παραληφθόυ ν φα κελόι η  α λλα ε γγραφα από  όπόιόδη πότε ταχυδρόμικό  κατα στημα, ακό μα κι αν 
η αναθε τόυσα αρχη  ειδόπόιηθει  εγκαι ρως. 
3.2. Οι πρόσφόρε ς υπόβα λλόνται με σα σε σφραγισμε νό φα κελό (κυρι ως φα κελός), στόν όπόι ό πρε πει 
να αναγρα φόνται ευκρινω ς τα ακό λόυθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά 

του ….. για το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ  
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Κ.Λ.Π  Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 

με αναθέτουσα αρχή το ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών   10/08 /2020.viii 

 
 

Ο κυρι ως φα κελός της πρόσφόρα ς συνόδευ εται από  αι τηση υπόβόλη ς πρόσφόρα ς  στό διαγωνισμό , η 
όπόι α αναγρα φει τό διαγωνισμό  τόν όπόι ό αφόρα , τα στόιχει α ταυτό τητας τόυ πρόσφε ρόντός 
(μεμόνωμε νόυ η   ε νωσης), δηλαδη  επωνυμι α (η  όνόματεπω νυμό φυσικόυ  πρόσω πόυ), απαραι τητα 
στόιχει α επικόινωνι ας (ταχυδρόμικη  διευ θυνση, αριθμό  τηλεφω νόυ, fax, e-mail  ).  
 
3.3. Με την πρόσφόρα  υπόβα λλόνται τα ακό λόυθα: 
α) ξεχωριστό ς σφραγισμε νός φα κελός, με την ε νδειξη «Δικαιόλόγητικα  Συμμετόχη ς» κατα  τα όριζό μενα 
στό α ρθρό 24  και 
β) ξεχωριστό ς σφραγισμένος φα κελός (κλεισμε νός με τρό πό πόυ δε μπόρει  να ανόιχθει  χωρι ς να 
καταστει  τόυ τό αντιληπτό  επί ποινή αποκλεισμού), με την ε νδειξη «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα », ό όπόι ός 
περιε χει τα όικόνόμικα  στόιχει α της πρόσφόρα ς, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 24 της παρόυ σας . 
Οι δυ ό ως α νω ξεχωριστόι  σφραγισμε νόι φα κελόι φε ρόυν επι σης τις ενδει ξεις τόυ κυρι ως φακε λόυ της 
παρ. 3.2 
3.4. Πρόσφόρε ς πόυ περιε ρχόνται στην αναθε τόυσα αρχη  με όπόιόδη πότε τρό πό πριν από  την 
ημερόμηνι α υπόβόλη ς τόυ α ρθρόυ 18 της παρόυ σας, δεν απόσφραγι ζόνται, αλλα  παραδι δόνται στην 
Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 4.1 της παρόυ σας. 
3.5.  Για τυχό ν πρόσφόρε ς πόυ υπόβα λλόνται εκπρό θεσμα,ix η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  σημειω νει στό 
πρακτικό  της την εκπρό θεσμη υπόβόλη  ( ημερόμηνι α και ακριβη  ω ρα πόυ περιη λθε η πρόσφόρα  στην 
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κατόχη  της η  πόυ παρελη φθη η συστημε νη επιστόλη  από  την αναθε τόυσα αρχη  η  πόυ κατατε θηκε στό 
πρωτό κόλλό της αναθε τόυσας αρχη ς) και τις απόρρι πτει ως μη κανόνικε ς.. 
3.6. Οι πρόσφόρε ς υπόγρα φόνται και μόνόγρα φόνται ανα  φυ λλό από  τόν όικόνόμικό  φόρε α η , σε 

περι πτωση νόμικω ν πρόσω πων, από  τό νό μιμό εκπρό σωπό αυτω ν. 

3.7. Η ε νωση όικόνόμικω ν φόρε ων υπόβα λλει κόινη  πρόσφόρα , η όπόι α υπόγρα φεται υπόχρεωτικα , 

ει τε από  ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ απότελόυ ν την ε νωση, ει τε από  εκπρό σωπό  τόυς νόμι μως 

εξόυσιόδότημε νό. Στην πρόσφόρα  απαραιτη τως πρε πει να πρόσδιόρι ζεται η ε κταση και τό ει δός της 

συμμετόχη ς τόυ (συμπεριλαμβανόμε νης της κατανόμη ς αμόιβη ς μεταξυ  τόυς) κα θε με λόυς της ε νωσης, 

καθω ς και ό εκπρό σωπός/συντόνιστη ς αυτη ς. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 
σύμβασης- Ενστάσεις 
 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 
α) Η ε ναρξη υπόβόλη ς των πρόσφόρω ν πόυ κατατι θενται κατα  την καταληκτικη  ημερόμηνι α στην 

Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , σε δημό σια συνεδρι αση, κηρυ σσεται από  τόν Πρό εδρό αυτη ς, μιση  ω ρα πριν 

από  την ω ρα λη ξης της πρόθεσμι ας τόυ α ρθρόυ 18 της παρόυ σας. Η παραλαβη  μπόρει  να συνεχισθει  

και μετα  την ω ρα λη ξης, αν η υπόβόλη , πόυ ε χει εμπρό θεσμα αρχι σει, συνεχι ζεται χωρι ς διακόπη  λό γω 

τόυ πλη θόυς των πρόσελθό ντων ενδιαφερόμε νων όικόνόμικω ν φόρε ων. Η λη ξη της παραλαβη ς 

κηρυ σσεται επι σης από  τόν Πρό εδρό της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ , με πρόειδόπόι ηση όλι γων λεπτω ν 

της ω ρας και μετα  την κη ρυξη της λη ξης δεν γι νεται δεκτη  α λλη πρόσφόρα . 

Ο Πρό εδρός της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  επικόινωνει  εν συνεχει α αμε σως με τό πρωτό κόλλό της 
αναθε τόυσας αρχη ς  για να διαπιστω σει αν ε χόυν υπόβληθει  πρόσφόρε ς κατα  την παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 
3 της παρόυ σας (σημειω νεται ό τι, τό σό στό πρωτό κόλλό, ό σό και στόν κυρι ως φα κελό αναγρα φεται η 
ω ρα και ημε ρα υπόβόλη ς και η σχετικη  καταχω ρηση στό φα κελό μόνόγρα φεται από  τόν υπευ θυνό 
υπα λληλό) και σε καταφατικη  περι πτωση μεταβαι νει με λός της, κατ’ εντόλη  τόυ Πρόε δρόυ της και 
παραλαμβα νει τις πρόσφόρε ς για να τηρηθει  η υπό λόιπη διαδικασι α τόυ διαγωνισμόυ . 

 
β) Οι πρόσφόρε ς πόυ παραλαμβα νόνται καταχωρι ζόνται κατα  σειρα  κατα θεση ς τόυς σε σχετικό  
πρακτικό  της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ , στό όπόι ό ειδικό τερα αναφε ρόνται  η σειρα  πρόσε λευσης, η 
επωνυμι α τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, η τα ξη και κατηγόρι α τόυ x, ό εξόυσιόδότημε νός εκπρό σωπός, Όλόι 
όι φα κελόι αριθμόυ νται με τόν αυ ξόντα αριθμό  κατα θεση ς τόυς, ό πως καταχωρι σθηκαν στό πρακτικό  
και μόνόγρα φόνται από  τόν Πρό εδρό και τα με λη της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ . 
 
γ) Αμε σως μετα  την κατα  τα ανωτε ρω όλόκλη ρωση της παραλαβη ς των πρόσφόρω ν και καταγραφη ς 
των δικαιόλόγητικω ν συμμετόχη ς τόυ α ρθρόυ 24.2, ακόλόυθει  η απόσφρα γιση των όικόνόμικω ν 
πρόσφόρω ν, η μόνόγραφη  τόυς από  τόν Πρό εδρό και τα με λη της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  και η 
ανακόι νωση των επι  με ρόυς στόιχει ων τόυς, τα όπόι α επι σης καταχωρι ζόνται στό ι διό ως α νω 
πρακτικό .  
 
δ) Στη συνε χειαxi, xii η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  πρόβαι νει σε ε λεγχό της όλό γραφης και αριθμητικη ς 
αναγραφη ς των επιμε ρόυς πόσόστω ν ε κπτωσης και της όμαλη ς μεταξυ  τόυς σχε σης. 
 
Για την εφαρμόγη  τόυ ελέγχου ομαλότητας, χρησιμόπόιει ται από  την Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  η με ση 
ε κπτωση πρόσφόρα ς (Εμ), συ μφωνα με τα όριζό μενα στα α ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016. 
 
Όλες όι όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς καταχωρι ζόνται, μετα  τις τυχό ν αναγκαι ες διόρθω σεις, σε πι νακα κατα  
τη σειρα  μειόδόσι ας (αρχι ζόντας από  τη μικρό τερη πρόσφόρα ), ό όπόι ός υπόγρα φεται από  τα με λη της 
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Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  και απότελει  με ρός τόυ πρακτικόυ  της. 
 

ε) Στη συνε χεια, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  ελε γχει τα δικαιόλόγητικα  συμμετόχη ς τόυ α ρθρόυ 24.2 της 
παρόυ σας την ι δια ημε ρα κατα  τη σειρα  της μειόδόσι ας, αρχι ζόντας από  τόν πρω τό μειόδό τη. Αν η 
όλόκλη ρωση τόυ ελε γχόυ αυτόυ  δεν ει ναι δυνατη  την ι δια με ρα, λό γω τόυ μεγα λόυ αριθμόυ  των 
πρόσφόρω ν και τόυ ελε γχόυ των εγγυητικω ν επιστόλω ν, ελε γχόνται τόυλα χιστόν όι δε κα (10) πρω τες 
κατα  σειρα  μειόδόσι ας πρόσφόρε ς. Στην περι πτωση αυτη  η διαδικασι α συνεχι ζεται τις επό μενες 
εργα σιμες ημε ρες, εκτό ς αν υφι σταται σπόυδαι ός λό γός για την αναβόλη  της σε ημε ρα και ω ρα πόυ 
κόινόπόιει ται εγγρα φως στόυς πρόσφε ρόντες, ανακόινω νεται με τόιχόκό λληση στόν πι νακα 
ανακόινω σεων της υπηρεσι ας και αναρτα ται στην ιστόσελι δα της αναθε τόυσας αρχη ς, εφό σόν 
διαθε τει. Ο ε λεγχός των δικαιόλόγητικω ν συμμετόχη ς συνι σταται στόν ε λεγχό της όρθη ς συμπλη ρωσης 
και υπόβόλη ς τόυς. 
 
στ) Η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , πριν την όλόκλη ρωση της συ νταξης και ε κδόσης τόυ πρακτικόυ  της, 
επικόινωνει  με τόυς εκδό τες πόυ αναγρα φόνται στις υπόβληθει σες εγγυητικε ς επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ 
να διαπιστω σει την εγκυρό τητα  τόυς. Αν διαπιστωθει  πλαστό τητα εγγυητικη ς επιστόλη ς, ό υπόψη φιός 
απόκλει εται από  τόν διαγωνισμό , υπόβα λλεται μηνυτη ρια αναφόρα  στόν αρμό διό εισαγγελε α και 
κινει ται διαδικασι α πειθαρχικη ς δι ωξης, συ μφωνα με τις διατα ξεις των α ρθρων 82 και επό μενα τόυ ν. 
3669/2008.  
 
ζ) Η περιγραφό μενη διαδικασι α καταχωρει ται στό πρακτικό  της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  η  σε 
παρα ρτημα  τόυ πόυ υπόγρα φεται από  τόν Πρό εδρό και τα με λη της.  
Η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  όλόκληρω νει τη συ νταξη και ε κδόση τόυ σχετικόυ  πρακτικόυ  με τό 
απότε λεσμα της διαδικασι ας, με τό όπόι ό εισηγει ται την ανα θεση της συ μβασης στόν μειόδό τη (η  τη 
μαται ωση), και τό υπόβα λλει στην αναθε τόυσα αρχη  η όπόι α τό εγκρι νειxiii.  
Η αναθε τόυσα αρχη  κόινόπόιει  την από φαση σε ό λόυς τόυς πρόσφε ρόντες με κα θε πρό σφόρό με σό επι  
απόδει ξει. Κατα  της από φασης αυτη ς χωρει  ε νσταση κατα  τα όριζό μενα στην παρα γραφό 4.3 της 
παρόυ σης. 
 
η) Επισημαι νεται ό τι σε περι πτωση πόυ όι πρόσφόρε ς ε χόυν την ι δια ακριβω ς τιμη  (ισό τιμες), η 
αναθε τόυσα αρχη  επιλε γει τόν (πρόσωρινό ) ανα δόχό με κλη ρωση μεταξυ  των όικόνόμικω ν φόρε ων 
πόυ υπε βαλαν ισό τιμες πρόσφόρε ς. Η κλη ρωση γι νεται ενω πιόν της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  και 
παρόυσι α των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ υπε βαλαν τις ισό τιμες πρόσφόρε ς.  
 
4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετα  την αξιόλό γηση των πρόσφόρω ν, η αναθε τόυσα αρχη  ειδόπόιει  εγγρα φως τόν πρόσφε ρόντα, 
στόν όπόι ό πρό κειται να γι νει η κατακυ ρωση («πρόσωρινό  ανα δόχό»), να υπόβα λει εντό ς πρόθεσμι ας, 
10 ημερω ν,xiv τα δικαιόλόγητικα  πόυ καθόρι ζόνται στό α ρθρό 23.2-23.10 της παρόυ σας. Η αναθε τόυσα 
αρχη  μπόρει  να παρατει νει την ως α νω πρόθεσμι α, εφό σόν αιτιόλόγει ται αυτό  επαρκω ς και κατ’ 
ανω τατό ό ριό για δεκαπε ντε (15) επιπλε όν ημε ρες. Τα δικαιόλόγητικα  πρόσκόμι ζόνται στό 
πρωτό κόλλό της αναθε τόυσας αρχη ς σε σφραγισμε νό φα κελό, ό όπόι ός παραδι δεται στην Επιτρόπη  
Διαγωνισμόυ .  
Αν δεν πρόσκόμισθόυ ν τα παραπα νω δικαιόλόγητικα  η  υπα ρχόυν ελλει ψεις σε αυτα  πόυ υπόβλη θηκαν, 
παρε χεται πρόθεσμι α στόν πρόσωρινό  ανα δόχό να τα πρόσκόμι σει η  να τα συμπληρω σει εντό ς πε ντε 
ημερω ν από  την κόινόπόι ηση σχετικη ς ε γγραφης ειδόπόι ησης σε αυτό ν. Η αναθε τόυσα αρχη  μπόρει  να 
παρατει νει την ως α νω πρόθεσμι α, εφό σόν αιτιόλόγει ται αυτό  επαρκω ς και κατ’ ανω τατό ό ριό για 
δεκαπε ντε (15) επιπλε όν ημε ρες. 
 
i) Αν κατα  τόν ε λεγχό των παραπα νω δικαιόλόγητικω ν διαπιστωθει  ό τι τα στόιχει α πόυ 
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δηλω θηκαν με τό Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  ει ναι ψευδη  η  ανακριβη , η   
ii) αν δεν υπόβληθόυ ν στό πρόκαθόρισμε νό χρόνικό  δια στημα τα απαιτόυ μενα πρωτό τυπα η  
αντι γραφα, των παραπα νω δικαιόλόγητικω ν, η   
iii) αν από  τα δικαιόλόγητικα  πόυ πρόσκόμι σθηκαν νόμι μως και εμπρόθε σμως, δεν 
απόδεικνυ όνται όι ό ρόι και όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχη ς συ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 της 
παρόυ σας, xv ό πρόσωρινό ς ανα δόχός κηρυ σσεται ε κπτωτός, καταπι πτει υπε ρ της αναθε τόυσας αρχη ς 
η εγγυ ηση συμμετόχη ς τόυ και η κατακυ ρωση γι νεται στόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε την αμε σως 
επό μενη πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμικη  α πόψη πρόσφόρα  τηρόυμε νης της ανωτε ρω διαδικασι ας.  
 
Σε περι πτωση ε γκαιρης και πρόση κόυσας ενημε ρωσης της αναθε τόυσας αρχη ς για μεταβόλε ς στις 
πρόυ πόθε σεις τις όπόι ες ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει χε δηλω σει με τό Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης 
Δη λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ό τι πληρόι , όι όπόι ες επη λθαν η  για τις όπόι ες ε λαβε γνω ση ό πρόσωρινό ς ανα δόχός 
μετα  την δη λωση και με χρι την ημε ρα της ε γγραφης ειδόπόι ησης για την πρόσκό μιση των 
δικαιόλόγητικω ν κατακυ ρωσης (όψιγενει ς μεταβόλε ς), δεν καταπι πτει υπε ρ της αναθε τόυσας αρχη ς η 
εγγυ ηση συμμετόχη ς τόυ, πόυ ει χε πρόσκόμισθει , συ μφωνα με τό α ρθρό 15 της παρόυ σας. 
 
Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν υπε βαλε αληθη  η  ακριβη  δη λωση, η  αν κανε νας από  τόυς 
πρόσφε ρόντες δεν πρόσκόμι ζει ε να η  περισσό τερα από  τα απαιτόυ μενα δικαιόλόγητικα , η  αν κανε νας 
από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν απόδει ξει ό τι πληρόι  τα κριτη ρια πόιότικη ς επιλόγη ς τόυ α ρθρόυ 22, η 
διαδικασι α ανα θεσης ματαιω νεται. 
 
Η διαδικασι α ελε γχόυ των παραπα νω δικαιόλόγητικω ν όλόκληρω νεται με τη συ νταξη πρακτικόυ  από  
την Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  και τη διαβι βαση τόυ φακε λόυ στην …ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  του 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ….  (απόφαινό μενό ό ργανό αναθε τόυσας αρχη ς) για τη λη ψη από φασης, ει τε για 
την κατακυ ρωση της συ μβασης, ει τε για την κη ρυξη τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ ως εκπτω τόυ, ει τε για 
τη μαται ωση της διαδικασι ας. 
 
β) Η Αναθε τόυσα Αρχη  ει τε κατακυρω νει, ει τε ματαιω νει τη συ μβαση, συ μφωνα με τις διατα ξεις των 
α ρθρων 105 και 106 τόυ ν. 4412/2016. 
 
Η αναθε τόυσα αρχη  κόινόπόιει  αμε σως την από φαση κατακυ ρωσης, μαζι  με αντι γραφό ό λων των 
πρακτικω ν της διαδικασι ας ελε γχόυ και αξιόλό γησης των πρόσφόρω ν, σε κα θε πρόσφε ρόντα εκτό ς 
από  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό με κα θε πρό σφόρό τρό πό, ό πως με τηλεόμόιότυπι α, ηλεκτρόνικό  
ταχυδρόμει ό, επι  απόδει ξει. Όσόι υπε βαλαν παραδεκτε ς πρόσφόρε ς λαμβα νόυν γνω ση των 
δικαιόλόγητικω ν τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Παλλήνης, εντό ς 5 εργα σιμων ημερω ν από  την ημε ρα πόυ κόινόπόιη θηκε σε αυτόυ ς επι  απόδει ξει η 
από φαση κατακυ ρωσης. xvi 
 
Μετα  την όλόκλη ρωση τόυ πρόσυμβατικόυ  ελε γχόυ από  τό Ελεγκτικό  Συνε δριό, συ μφωνα με τα α ρθρα 
35 και 36  τόυ ν. 4129/2013xviiεφό σόν απαιτει ται, ό πρόσωρινό ς ανα δόχός υπόβα λει επικαιρόπόιημε να 
τα δικαιόλόγητικα  τόυ α ρθρόυ 23.3-23.10 της παρόυ σας μετα  από  σχετικη  πρό σκληση της 
αναθε τόυσας αρχη ς. Τα στόιχει α ελε γχόνται από  την Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  και, εφό σόν διαπιστωθει  
ό τι, δεν ε χόυν εκλει ψει όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχη ς τόυ α ρθρόυ 21, τα κριτη ρια πόιότικη ς επιλόγη ς 
τόυ α ρθρόυ 22 και ό τι δεν συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ , κόινόπόιει ται η από φαση κατακυ ρωσης 
στόν πρόσωρινό  ανα δόχό και καλει ται να πρόσε λθει σε όρισμε νό τό πό και χρό νό για την υπόγραφη  
τόυ συμφωνητικόυ , εντό ς ει κόσι (20) ημερω ν από  την κόινόπόι ηση σχετικη ς ε γγραφης ειδικη ς 
πρό σκλησης, πρόσκόμι ζόντας, και την απαιτόυ μενη εγγυητικη  επιστόλη  καλη ς εκτε λεσης.           
 
Εα ν ό ανα δόχός δεν πρόσε λθει να υπόγρα ψει τό συμφωνητικό , με σα στην πρόθεσμι α πόυ όρι ζεται στην 
ειδικη  πρό κληση, κηρυ σσεται ε κπτωτός, καταπι πτει υπε ρ της αναθε τόυσας αρχη ς η εγγυ ηση 
συμμετόχη ς τόυ και η κατακυ ρωση γι νεται στόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε την αμε σως επό μενη πλε όν 
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συμφε ρόυσα από  όικόνόμικη  α πόψη πρόσφόρα . Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν πρόσε λθει για 
την υπόγραφη  τόυ συμφωνητικόυ , η διαδικασι α ανα θεσης ματαιω νεται, συ μφωνα με την περι πτωση  
β της παραγρα φόυ 1 τόυ α ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.  
 
 
 

4.3 Ενστάσεις 
 
Σε περι πτωση ε νστασης κατα  πρα ξης της αναθε τόυσας αρχη ς, η πρόθεσμι α α σκηση ς της ει ναι  
πε ντε (5) ημε ρες από  την κόινόπόι ηση της πρόσβαλλό μενης πρα ξης στόν ενδιαφερό μενό 
όικόνόμικό  φόρε α. Για την α σκηση ε νστασης κατα  της διακη ρυξης, η ε νσταση υπόβα λλεται με χρι 
πε ντε (5) ημε ρες πριν από  την καταληκτικη  ημερόμηνι α υπόβόλη ς πρόσφόρω ν τόυ α ρθρόυ 18 της 
παρόυ σας. 
Η ε νσταση υπόβα λλεται ενω πιόν της αναθε τόυσας αρχη ς, η όπόι α απόφασι ζει, υ στερα από  γνω μη 
της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  για τις ενστα σεις τόυ πρω τόυ εδαφι όυ και υ στερα από  γνω μη τόυ 
Τεχνικόυ  Συμβόυλι όυ για τις ενστα σεις τόυ δευ τερόυ εδαφι όυ, εντό ς πρόθεσμι ας δε κα (10) 
ημερω ν, μετα  την α πρακτη πα ρόδό της όπόι ας τεκμαι ρεται η από ρριψη της ε νστασης. Για τό 
παραδεκτό  της α σκησης ε νστασης, απαιτει ται, με την κατα θεση της ε νστασης, η καταβόλη  
παραβό λόυ υπε ρ τόυ Δημόσι όυ, συ μφωνα με τό α ρθρό 127 τόυ ν. 4412/2016. Τό παρα βόλό αυτό  
απότελει  δημό σιό ε σόδό. Τό παρα βόλό επιστρε φεται με πρα ξη της αναθε τόυσας αρχη ς, αν η 
ε νσταση γι νει δεκτη  από  τό απόφασι ζόν διόικητικό  ό ργανό.  
Διαφόρε ς πόυ αναφυ όνται από  πρα ξεις η  παραλει ψεις, όι όπόι ες εκδι δόνται η  συντελόυ νται μετα  
την 31.3.2017, διε πόνται από  τις διατα ξεις τόυ Βιβλι όυ IV τόυ ν. 4412/2016 (α ρθρα 345 ε ως 374). 

 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά  
 ισχύος 
 
Σχετικα  με την υπόγραφη  της συ μβασης, ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στην παρ. 5 α ρθρόυ 105 και 
135 τόυ ν. 4412/2016. 
Τα  ε γγραφα της συ μβασης  με βα ση τα όπόι α θα εκτελεσθει  τό ε ργό ει ναι τα αναφερό μενα 
παρακα τω. Σε περι πτωση ασυμφωνι ας των περιεχόμε νων σε αυτα  ό ρων, η σειρα  ισχυ ός 
καθόρι ζεται  ως κατωτε ρω.  
  

1. Τό συμφωνητικό . 
2. Η παρόυ σα Διακη ρυξη. 
3. Η Οικόνόμικη  Πρόσφόρα . 
4. Τό Τιμόλό γιό Δημόπρα τησης  
5. Η Ειδικη  Συγγραφη  Υπόχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνικη  Περιγραφη  (Τ.Π.).  
7. Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Δημόπρα τησης. 
8. Οι εγκεκριμε νες μελε τες τόυ ε ργόυ.  
9. Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκευη ς τόυ ε ργόυ.  
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα ε γγραφα της συ μβασης συντα σσόνται υπόχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα και πρόαιρετικα  

και σε α λλες γλω σσες, συνόλικα  η  μερικα . Σε περι πτωση ασυμφωνι ας μεταξυ  των τμημα των 
των εγγρα φων της συ μβασης πόυ ε χόυν συνταχθει  σε περισσσό τερες γλω σσες, επικρατει  η 
ελληνικη  ε κδόση. Τυχό ν ενστα σεις υπόβα λλόνται στην ελληνικη  γλω σσα.  
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6.2.  Οι πρόσφόρε ς και τα περιλαμβανό μενα σε αυτε ς στόιχει α, καθω ς και τα απόδεικτικα  ε γγραφα 
συντα σσόνται στην ελληνικη  γλω σσα η  συνόδευ όνται από  επι σημη μετα φραση  τόυς στην 
ελληνικη  γλω σσα. Στα αλλόδαπα  δημό σια ε γγραφα και δικαιόλόγητικα  εφαρμό ζεται η Συνθη κη 
της Χα γης της 5.10.1961, πόυ κυρω θηκε με τό ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικό τερα, ό λα τα δημό σια ε γγραφα πόυ αφόρόυ ν αλλόδαπόυ ς όικόνόμικόυ ς φόρει ς και πόυ 
θα κατατεθόυ ν από  τόυς πρόσφε ρόντες στην παρόυ σα διαδικασι α, θα ει ναι νό μιμα 
επικυρωμε να,  και η μετα φραση των εν λό γω εγγρα φων μπόρει  να γι νει ει τε από  τη 
μεταφραστικη  υπηρεσι α τόυ ΥΠ.ΕΞ., ει τε από  τό αρμό διό πρόξενει ό, ει τε από  δικηγό ρό κατα  
την ε ννόια των α ρθρων 454 τόυ Κ.Πόλ.Δ. και 36 τόυ ν. 4194/2013 (Κω δικας περι  Δικηγό ρων), 
ει τε από  όρκωτό  μεταφραστη  της χω ρας πρόε λευσης, αν υφι σταται στη χω ρα αυτη  τε τόια 
υπηρεσι α. 

6.3.  Επιτρε πεται αντι στόιχα η κατα θεση όιόυδη πότε δημό σιόυ εγγρα φόυ και δικαιόλόγητικόυ  πόυ 
αφόρα  αλλόδαπη  Επιχει ρηση με τη μόρφη  επικυρωμε νης φωτότυπι ας πρόερχό μενης ει τε από  
τό νό μιμό επικυρωμε νό ε γγραφό από  τό αρμό διό Πρόξενει ό της χω ρας τόυ πρόσφε ρόντός, ει τε 
από  τό πρωτό τυπό ε γγραφό με την σφραγι δα ‘’Apostile” συ μφωνα με την Συνθη κη της Χα γης 
της 5.10.1961. Η επικυ ρωση αυτη  πρε πει να ε χει γι νει από  δικηγό ρό κατα  την ε ννόια των 
α ρθρων 454 τόυ Κ.Π.Δ. και 36 τόυ ν. 4194/2013 (Κω δικας περι  Δικηγό ρων).  

6.4.    Ενημερωτικα  και τεχνικα  φυλλα δια και α λλα ε ντυπα-εταιρικα  η  μη – με ειδικό  τεχνικό  
περιεχό μενό μπόρόυ ν να υπόβα λλόνται σε α λλη γλω σσα, χωρι ς να συνόδευ όνται από  
μετα φραση στην ελληνικη  

6.5. Η πρόφόρικη  επικόινωνι α με την αναθε τόυσα αρχη , καθω ς και μεταξυ  αυτη ς και τόυ αναδό χόυ, 
θα γι νόνται υπόχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα. Ο ανα δόχός ει ναι υπόχρεωμε νός να 
διευκόλυ νει την επικόινωνι α των αλλόδαπω ν υπαλλη λων τόυ με την  αναθε τόυσα αρχη , με τόν 
όρισμό  και την παρόυσι α διερμηνε ων. 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημόπρα τηση τόυ ε ργόυ, την εκτε λεση της συ μβασης και την κατασκευη  τόυ, 

εφαρμό ζόνται όι διατα ξεις των παρακα τω νόμόθετημα των: 
- τόυ ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
-  των παραγρα φων 4 και 5 τόυ α ρθρόυ 20, των α ρθρων 80-110, της παραγρα φόυ 1α τόυ 
α ρθρόυ 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  
- τόυ 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 τόυ 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», xviii 
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  - τόυ ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικό τερα τό α ρθρό 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - τόυ ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ό πως ισχυ ει 

 - τόυ 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 ειδικό τερα τό α ρθρό 1 αυτόυ ,- τόυ ν. 4129/2013 (Α’ 
52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - τόυ ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κυ ρωση τόυ Κω δικα Νό μων για τό Ελεγκτικό  Συνε δριό», (εφό σόν 
απαιτει ται) 

 - τόυ α ρθρόυ 26 τόυ ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xix 
 

 - τόυ ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 - τόυ 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», 

          - τόυ ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχω ριση δημόσιευ σεων των φόρε ων τόυ Δημόσι όυ στό 
νόμαρχιακό  και τόπικό  Τυ πό και α λλες διατα ξεις», 

           - τόυ ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό  Τυπόγραφει ό, Εφημερι ς της Κυβερνη σεως και λόιπε ς 
διατα ξεις”, 
- τόυ ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
ό πως ισχυ ει , 
- τόυ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κόινη ς Υπόυργικη ς Από φασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων », 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).xx 
 
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), ό πως 
τρόπόπόιη θηκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυ ρωση των στόιχει ων τόυ αναδό χόυ 
με τα στόιχει α 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», η κόινη  από φαση των 
Υπόυργω ν Ανα πτυξης και Επικρατει ας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικα  με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, xxi καθω ς και η από φαση τόυ Υφυπόυργόυ  Οικόνόμι ας και Οικόνόμικω ν υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”.  

 
7.3 Οι διατα ξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ ρωση Κω δικα Φό ρόυ Πρόστιθε μενης Αξι ας». 
 
7.4 Οι σε εκτε λεση των ανωτε ρω διατα ξεων εκδόθει σες κανόνιστικε ς πρα ξειςxxii, καθω ς και λόιπε ς 

διατα ξεις πόυ αναφε ρόνται ρητα  η  απόρρε όυν από  τα όριζό μενα στα συμβατικα  τευ χη της 
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παρόυ σας καθω ς και τό συ νόλό των διατα ξεων τόυ ασφαλιστικόυ , εργατικόυ , περιβαλλόντικόυ  
και φόρόλόγικόυ  δικαι όυ και γενικό τερα κα θε δια ταξη (Νό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικη  
εγκυ κλιός πόυ διε πει την ανα θεση και εκτε λεση τόυ ε ργόυ της παρόυ σας συ μβασης, ε στω και 
αν δεν αναφε ρόνται ρητα . Πρόσθη κες και εν γε νει πρόσαρμόγε ς α ρθρων της διακη ρυξης (πε ραν 
των ό σων η δη πρόβλε πόνται ρητω ς στό κει μενό της πρό τυπης διακη ρυξης) μπόρόυ ν να 
πρόστι θενται και να περιλαμβα νόνται, μό νό εφό σόν ει ναι από λυτα συμβατε ς με την ισχυ όυσα 
κα θε φόρα  νόμόθεσι α. 
 

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Τό ε ργό χρηματόδότει ται από  πό ρόυς  ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  (ΜΕ Κ.Α.: 

30.7324.0030).   
 Τό ε ργό υπό κειται στις κρατη σειςxxiii πόυ πρόβλε πόνται για τα ε ργα αυτα , 

περιλαμβανόμε νης της κρα τησης υ ψόυς 0,06 % υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκω ν της 
Ενιαι ας Ανεξα ρτητης Αρχη ς Δημόσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ 3 ν. 
4013/2011, της κρα τησης υ ψόυς 0,06% υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκω ν της Αρχη ς 
Εξε τασης Πρόδικαστικω ν Πρόσφυγω ν, συ μφωνα με τό α ρθρό 350 παρ.3 τόυ ν.4412/2016, 
καθω ς και της κρα τησης 6%00, συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ.7 περ. θ’ τόυ 
ν.4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/ όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασης τόυ 
Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (Β’ 2235)     

 
8.2. Τα γενικα  ε ξόδα, ό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδό χόυ και όι επιβαρυ νσεις από  φό ρόυς, δασμόυ ς 

κ.λ.π. καθόρι ζόνται στό αντι στόιχό α ρθρό της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ νει τόν Κυ ριό τόυ Έργόυ.  
  
8.3. Οι πληρωμε ς θα γι νόνται συ μφωνα με τό α ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντι στόιχό 

α ρθρό της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη  τόυ εργόλαβικόυ  τιμη ματός θα γι νεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τόυσα αρχη  μπόρει  να καλε σει τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς να συμπληρω σόυν η  να διευκρινι σόυν 
τα πιστόπόιητικα  πόυ ε χόυν παραληφθει , συ μφωνα με τό α ρθρό 102 και 103  τόυ ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
Από φαση για την ανα ληψη υπόχρε ωσης/ε γκριση δε σμευσης πι στωσης για τό όικόνόμικό  ε τός  2020: 
ΑΑΥΣΥΜ 979 - 23/7/2020 ΑΔΑ: Ω1ΨΣΩΞΚ-ΚΥΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
 Τίτλος του έργου 
 
 Ο τι τλός τόυ ε ργόυ ει ναι: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΟΔΟΥ  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Κ.Λ.Π  Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ» 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
 

Ο πρόυ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης τόυ ε ργόυ ανε ρχεται σε 54.974,77 Ευρω  και αναλυ εται 
σε: 
Δαπα νη Εργασιω ν                     30.402,,46 €  
Γενικα  ε ξόδα και Όφελός εργόλα βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                    5.472,44 € 
Απρό βλεπταxxiv                         5.381,24 € 
(πόσόστόυ  15% επι  της δαπα νης εργασιω ν και τόυ κόνδυλι όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
πόυ αναλω νόνται συ μφωνα με τόυς ό ρόυς τόυ α ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν. 4412/2016.  
Αναθεω ρηση                                                                                                                    78,35 € 
Απόλόγιστικα  Αρχαιόλόγι ας - Διαχει ρισης απόβλη των κλπ                        3.000,00€ 
Στό ανωτε ρω πόσό  πρόβλε πεται ΦΠΑ (24%)                                                      10.640,28 €  
 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Δημοτική Ενότητα Παλλήνης   
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντηρήσεων πεζοδρομίων με κράσπεδα ,πλάκες πεζοδρομίου, 
σωληνώσεις υδρορροών , την κατασκευή δικτύου Ηλεκτροφωτισμού με υπόγειο δίκτυο διέλευσης 
καλωδίων, φρεάτια , Πίλλαρ και φωτιστικά σώματα , διαφόρων οδών Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 
και συγκεκριμένα παρεμβάσεις θα γίνουν στην οδό, Καραϊσκάκη και Αγίας Λαύρας, Σαλαμίνος και 
λοιπών οδών που θα υποδειχθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου 
 

Επισημαίνεται ό τι, τό φυσικό  και όικόνόμικό  αντικει μενό των δημόπρατόυ μενων ε ργων  δεν πρε πει 
να μεταβα λλεται όυσιωδω ς κατα  τη δια ρκεια εκτε λεσης της συ μβασης, κατα  τα όριζό μενα στην παρ. 4 
τόυ α ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατό τητα μεταβόλη ς υφι σταται, μό νό υπό  τις πρόυ πόθε σεις των 
α ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρε πεται η χρη ση των «επι  ε λασσόν» δαπανω ν με τόυς ακό λόυθόυς ό ρόυς και περιόρισμόυ ς: 

• Δεν τρόπόπόιει ται τό «βασικό  σχε διό» της πρόκη ρυξης, όυ τε όι πρόδιαγραφε ς τόυ ε ργόυ, ό πως 
περιγρα φόνται στα συμβατικα  τευ χη, όυ τε καταργει ται όμα δα εργασιω ν της αρχικη ς συ μβασης.  

• Δεν θι γεται η πληρό τητα, πόιό τητα και λειτόυργικό τητα τόυ ε ργόυ.  

• Δεν χρησιμόπόιει ται για την πληρωμη  νε ων εργασιω ν πόυ δεν υπη ρχαν στην αρχικη  συ μβαση.  

• Δεν υπερβαι νει η δαπα νη αυτη , κατα  τόν τελικό  εγκεκριμε νό Ανακεφαλαιωτικό  Πι νακα Εργασιω ν 
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τόυ ε ργόυ, πόσόστό  ει κόσι τόις εκατό  (20%) της συμβατικη ς δαπα νης όμα δας εργασιω ν τόυ ε ργόυ 
όυ τε, αθρόιστικα , πόσόστό  δε κα τόις εκατό  (10%) της δαπα νης της αρχικη ς αξι ας συ μβασης χωρι ς 
Φ.Π.Α., αναθεω ρηση τιμω ν και απρό βλεπτες δαπα νες. Στην αθρόιστικη  αυτη  ανακεφαλαι ωση 
λαμβα νόνται υπό ψη μό νό όι μεταφόρε ς δαπα νης από  μι α όμα δα εργασιω ν σε α λλη. 
Τα πόσα  πόυ εξόικόνόμόυ νται, εφό σόν υπερβαι νόυν τα ανωτε ρω ό ρια (20% η  και 10%), μειω νόυν 
ισό πόσα τη δαπα νη της αξι ας συ μβασης χωρι ς Φ.Π.Α., αναθεωρη σεις και απρό βλεπτες δαπα νες. 
Για τη χρη ση των «επι  ε λασσόν δαπανω ν» απαιτει ται σε κα θε περι πτωση η συ μφωνη γνω μη τόυ 
Τεχνικόυ  Συμβόυλι όυ, υ στερα από  ειση γηση τόυ φόρε α υλόπόι ησης. 
Ο πρόυ πόλόγισμό ς των ε ργων στα όπόι α εφαρμό ζεται η παρα γραφός αυτη  αναλυ εται σε Ομα δες 
εργασιω ν, όι όπόι ες συντι θενται από  εργασι ες πόυ υπα γόνται σε ενιαι α υπόσυ νόλα τόυ τεχνικόυ  
αντικειμε νόυ των ε ργων, ε χόυν παρό μόιό τρό πό κατασκευη ς και επιδε χόνται τό ι διό πόσόστό  
ε κπτωσης στις τιμε ς μόνα δας τόυς. Με από φαση τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν, η 
όπόι α μετα  την ε κδόση  της θα ε χει εφαρμόγη  σε ό λα τα ως α νω ε ργα, πρόσδιόρι ζόνται όι όμα δες 
εργασιω ν ανα  κατηγόρι α ε ργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνόλικη  πρόθεσμι α εκτε λεσης τόυ ε ργόυ, όρι ζεται σε 90 ΗΜΕΡΕΣ (ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΗΜΕΡΕΣ) από  
την ημε ρα υπόγραφη ς της συ μβασηςxxv.  
Οι απόκλειστικε ς και ενδεικτικε ς τμηματικε ς πρόθεσμι ες τόυ ε ργόυ αναφε ρόνται στην Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλόγη  τόυ Αναδό χόυ, θα γι νει συ μφωνα με την «Συνόπτικό  Διαγωνισμό » τόυ 

α ρθρόυ 117 τόυ ν. 4412/2016 και με ενιαι ό πόσόστό  ε κπτωσης.  
  
13.2 Η όικόνόμικη  πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων, θα συνταχθει  και υπόβληθει  συ μφωνα 

με τα όριζό μενα στό α ρθρό 125 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κα θε πρόσφε ρων μπόρει  να υπόβα λει μό νό μι α πρόσφόρα . xxvi 
 
13.4  Δεν επιτρε πεται η υπόβόλη  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν.xxvii 
 
13.5 Δε γι νόνται δεκτε ς πρόσφόρε ς για με ρός τόυ αντικειμε νόυ της συ μβασης.  
 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτη ριό για την ανα θεση της συ μβασης ει ναι η πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμικη  α πόψη 
πρόσφόρα  μό νό βα σει τιμη ς (χαμηλό τερη τιμη ). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετόχη  στόν διαγωνισμό  απαιτει ται η κατα θεση από  τόυς συμμετε χόντες 

όικόνόμικόυ ς φόρει ς, κατα  τόυς ό ρόυς της παρ. 1 α) τόυ α ρθρόυ 72  τόυ ν. 4412/2016, 
εγγυητικη ς επιστόλη ς συμμετόχη ς, πόυ ανε ρχεται στό πόσό  των 886,69 ευρώ xxviii 
 

 
 
 Στην περι πτωση ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων, η εγγυ ηση συμμετόχη ς περιλαμβα νει 
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και τόν ό ρό ό τι η εγγυ ηση καλυ πτει τις υπόχρεω σεις ό λων των όικόνόμικω ν φόρε ων 
πόυ συμμετε χόυν στην ε νωση. 

  
15.2 Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς συμμετόχη ς περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα ακό λόυθα 

στόιχει α :  
 α) την ημερόμηνι α ε κδόσης,  
 β) τόν εκδό τη,  
 γ) τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ η  τό φόρε α κατασκευη ς τόυ ε ργόυ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  πρός 

τόν όπόι ό απευθυ νόνται,  
 δ) τόν αριθμό  της εγγυ ησης,  
 ε) τό πόσό  πόυ καλυ πτει η εγγυ ηση,  
 στ) την πλη ρη επωνυμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τη διευ θυνση τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α υπε ρ 

τόυ όπόι όυ εκδι δεται η εγγυ ηση (στην περι πτωση ε νωσης αναγρα φόνται ό λα τα 
παραπα νω για κα θε με λός της ε νωσης),  

 ζ) τόυς ό ρόυς ό τι: αα) η εγγυ ηση παρε χεται ανε κκλητα και ανεπιφυ λακτα, ό δε 
εκδό της παραιτει ται τόυ δικαιω ματός της διαιρε σεως και της διζη σεως, και ββ) ό τι σε 
περι πτωση κατα πτωσης αυτη ς, τό πόσό  της κατα πτωσης υπό κειται στό εκα στότε 
ισχυ όν τε λός χαρτόση μόυ,  

 η) τα στόιχει α της διακη ρυξης (αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόυ ) και την ημερόμηνι α 
διενε ργειας τόυ διαγωνισμόυ ,  

 θ) την ημερόμηνι α λη ξης η  τόν χρό νό ισχυ ός της εγγυ ησης,  
 ι) την ανα ληψη υπόχρε ωσης από  τόν εκδό τη της εγγυ ησης να καταβα λει τό πόσό  της 

εγγυ ησης όλικα  η  μερικα  εντό ς πε ντε (5) ημερω ν μετα  από  απλη  ε γγραφη ειδόπόι ηση 
εκει νόυ πρός τόν όπόι ό απευθυ νεται.  

 
15.3 Η εγγυ ηση συμμετόχη ς πρε πει να ισχυ ει τόυλα χιστόν για τρια ντα (30) ημε ρες μετα  τη 

λη ξη τόυ χρό νόυ ισχυ ός της πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 19 της παρόυ σας, α λλως η 
πρόσφόρα  απόρρι πτεται. Η αναθε τόυσα αρχη  μπόρει , πριν τη λη ξη της πρόσφόρα ς, να 
ζητα  από  τόν πρόσφε ρόντα να παρατει νει, πριν τη λη ξη τόυς, τη δια ρκεια ισχυ ός της 
πρόσφόρα ς και της εγγυ ησης συμμετόχη ς. 

 
15.4 Η εγγυ ηση συμμετόχη ς καταπι πτει, υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, μετα  από  γνω μη τόυ 

Τεχνικόυ  Συμβόυλι όυ αν ό πρόσφε ρων απόσυ ρει την πρόσφόρα  τόυ κατα  τη δια ρκεια 
ισχυ ός αυτη ς και στις περιπτω σεις τόυ α ρθρόυ 4.2 της παρόυ σας.  
Η ε νσταση τόυ αναδό χόυ κατα  της απόφα σεως δεν αναστε λλει την ει σπραξη τόυ πόσόυ  
της εγγυη σεως. 

  
15.5  Η εγγυ ηση συμμετόχη ς επιστρε φεται στόν ανα δόχό με την πρόσκό μιση της εγγυ ησης  
 καλη ς εκτε λεσης. 
 Η εγγυ ηση συμμετόχη ς επιστρε φεται στόυς λόιπόυ ς πρόσφε ρόντες, συ μφωνα με τα 

ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 . 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)xxix 

 
 
16.1 ΔΕΝxxx  πρόβλε πεται η χόρη γηση πρόκαταβόλη ς στόν Ανα δόχό xxxi 

 
 

16.2 ΔΕΝ πρόβλε πεται  η πληρωμη  πριμ στην παρόυ σα συ μβαση  
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Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπόγραφη  της συ μβασης απαιτει ται η παρόχη  εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης, συ μφωνα 

με τό α ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υ ψός της όπόι ας καθόρι ζεται σε πόσόστό   5%  επι  

της αξι ας της συ μβασης, χωρι ς Φ.Π.Α. και κατατι θεται πριν η  κατα  την υπόγραφη  της συ μβασης. 

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει στην περι πτωση παρα βασης των ό ρων της συ μβασης, 

ό πως αυτη  ειδικό τερα όρι ζει. 

Σε περι πτωση τρόπόπόι ησης της συ μβασης κατα  τό α ρθρό 132 ν. 4412/2016, η όπόι α 

συνεπα γεται αυ ξηση της συμβατικη ς αξι ας, ό ανα δόχός ει ναι υπόχρεωμε νός να καταθε σει πριν 

την τρόπόπόι ηση, συμπληρωματικη  εγγυ ηση τό υ ψός της όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό  5% επι  

τόυ πόσόυ  της αυ ξησης χωρι ς ΦΠΑ. 

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης της συ μβασης καλυ πτει συνόλικα  και χωρι ς διακρι σεις την εφαρμόγη  

ό λων των ό ρων της συ μβασης και κα θε απαι τηση της αναθε τόυσας αρχη ς η  τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ 

ε ναντι τόυ αναδό χόυ. 

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, με αιτιόλόγημε νη από φαση 

τόυ Πρόι σταμε νόυ της Διευθυ νόυσας Υπηρεσι ας, ιδι ως μετα  την όριστικόπόι ηση της ε κπτωσης 

τόυ αναδό χόυ. Η ε νσταση τόυ αναδό χόυ κατα  της απόφα σεως δεν αναστε λλει την ει σπραξη τόυ 

πόσόυ  της εγγυη σεως. 

Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς καλη ς εκτε λεσης περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στην 

παρα γραφό 15.2 της παρόυ σας και επιπρό σθετα, τόν αριθμό  και τόν τι τλό της σχετικη ς 

συ μβασης .  

17.2 Εγγυ ηση καλη ς λειτόυργι ας  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ..xxxii
 

 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

 

17.Α.1. Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δόνται από  πιστωτικα  ιδρυ ματα 
πόυ λειτόυργόυ ν νό μιμα στα κρα τη- με λη της Ενωσης η  τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ η  
στα κρα τη-με ρη της ΣΔΣ και ε χόυν, συ μφωνα με τις ισχυ όυσες διατα ξεις, τό δικαι ωμα αυτό . 
Μπόρόυ ν, επι σης, να εκδι δόνται από  τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η  να παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ 
Ταμει όυ Παρακαταθηκω ν και Δανει ων με παρακατα θεση σε αυτό  τόυ αντι στόιχόυ χρηματικόυ  
πόσόυ . Αν συσταθει  παρακαταθη κη με γραμμα τιό παρακατα θεσης χρεόγρα φων στό Ταμει ό 
Παρακαταθηκω ν και Δανει ων, τα τόκόμερι δια η  μερι σματα πόυ λη γόυν κατα  τη δια ρκεια της 
εγγυ ησης επιστρε φόνται μετα  τη λη ξη τόυς στόν υπε ρ όυ η εγγυ ηση όικόνόμικό  φόρε α.  
 
17.Α.2 Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγη  τόυ αναδό χόυ από  ε να η  περισσό τερόυς 

εκδό τες της παραπα νω παραγρα φόυ, ανεξαρτη τως τόυ υ ψόυς των.   

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερόμηνι α λη ξης της πρόθεσμι ας υπόβόλη ς των πρόσφόρω ν xxxiiiόρι ζεται η 10 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ  

2020, ημε ρα Δευτε ρα  Ω ρα λη ξης της υπόβόλη ς πρόσφόρω ν όρι ζεται η 10:00 π.μ.  
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Αν, για λό γόυς ανωτε ρας βι ας, δεν διενεργηθει  η απόσφρα γιση κατα  την όρισθει σα ημε ρα η  αν με χρι τη 

με ρα αυτη  δεν ε χει υπόβληθει  καμι α πρόσφόρα , η απόσφρα γιση και η καταληκτικη  ημερόμηνι α 

αντι στόιχα μετατι θενται σε όπόιαδη πότε α λλη ημε ρα, με από φαση της αναθε τόυσας αρχη ς. Η 

από φαση αυτη  κόινόπόιει ται εγγρα φως, πε ντε (5) τόυλα χιστόν εργα σιμες ημε ρες πριν τη νε α 

ημερόμηνι α, σε ό σόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς ε λαβαν τα ε γγραφα της συ μβασης και αναρτα ται στό 

ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστόσελι δα της αναθε τόυσας αρχη ς, εφό σόν διαθε τει. Αν και στη νε α αυτη  

ημερόμηνι α δεν καταστει  δυνατη  η απόσφρα γιση των πρόσφόρω ν η  δεν υπόβληθόυ ν πρόσφόρε ς, 

μπόρει  να όρισθει  και νε α ημερόμηνι α, εφαρμόζόμε νων κατα  τα λόιπα  των διατα ξεων των δυ ό 

πρόηγόυ μενων εδαφι ων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κα θε υπόβαλλό μενη πρόσφόρα  δεσμευ ει τόν συμμετε χόντα στόν διαγωνισμό  κατα  τη δια ταξη τόυ 

α ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για δια στημα 11 μηνω νxxxiv, από  την ημερόμηνι α λη ξης της πρόθεσμι ας 

υπόβόλη ς των πρόσφόρω ν. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 Τό πλη ρες κει μενό της παρόυ σας Διακη ρυξης δημόσιευ εται στό ΚΗΜΔΗΣ.  

Πρόκη ρυξη (περι ληψη της παρόυ σας Διακη ρυξης) δημόσιευ εται, στό τευ χός Διακηρυ ξεων Δημόσι ων 

Συμβα σεων της Εφημερι δας της Κυβε ρνησηςxxxv και στόν Ελληνικό  Τυ πόxxxvi, συ μφωνα με τό α ρθρό 66 

ν. 4412/2016, καθω ς και στην ιστόσελι δα της αναθε τόυσας αρχη ς (www.pallini.gr), συ μφωνα με τό 

α ρθρό 2 της παρόυ σας.  

Τα ε ξόδα των εκ της κει μενης νόμόθεσι ας απαραι τητων δημόσιευ σεων της πρόκη ρυξης της 

δημόπρασι ας στην όπόι α αναδει χθηκε ανα δόχός, βαρυ νόυν τόν ι διό και εισπρα ττόνται με τόν πρω τό 

λόγαριασμό  πληρωμη ς τόυ ε ργόυ.  Τα ε ξόδα δημόσιευ σεων των τυχό ν πρόηγόυ μενων διαγωνισμω ν για 

την ανα θεση τόυ ι διόυ ε ργόυ, καθω ς και τα ε ξόδα των μη απαραι τητων εκ τόυ νό μόυ δημόσιευ σεων 

βαρυ νόυν την αναθε τόυσα αρχη  και καταβα λλόνται από  τις πιστω σεις τόυ ε ργόυ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η συ μβαση ανατι θεται βα σει τόυ κριτηρι όυ τόυ α ρθρόυ 14 της παρόυ σας, σε πρόσφε ρόντα ό όπόι ός 
δεν απόκλει εται από  τη συμμετόχη  βα σει της παρ. Α τόυ α ρθρόυ 22 της παρόυ σας και πληρόι  τα 
κριτη ρια επιλόγη ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ α ρθρόυ 22 της παρόυ σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαι ωμα συμμετόχη ς ε χόυν φυσικα  η  νόμικα  πρό σωπα, η  ενω σεις αυτω ν πόυ 
δραστηριόπόιόυ νται  σε ε ργα στην κατηγόρι α τόυ ΜΕΕΠ για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ (πρόυ π. 
23.768.95€) και στην κατηγόρι α τόυ ΜΕΕΠ για ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (πρόυ π.17.487,18€)  και πόυ ει ναι 
εγκατεστημε να σε: 
α) σε κρα τός-με λός της Ένωσης, 
β) σε κρα τός-με λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χω ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρω σει τη ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ η υπό  ανα θεση δημό σια 
συ μβαση καλυ πτεται από  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σημειω σεις τόυ σχετικόυ  με την 
Ένωση Πρόσαρτη ματός I της ως α νω Συμφωνι ας, καθω ς και 
δ) σε τρι τες χω ρες πόυ δεν εμπι πτόυν στην περι πτωση γ΄ της παρόυ σας παραγρα φόυ και ε χόυν 
συνα ψει διμερει ς η  πόλυμερει ς συμφωνι ες με την Ένωση σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσης δημόσι ων 
συμβα σεων. 
 
21.2 Οικόνόμικό ς φόρε ας συμμετε χει ει τε μεμόνωμε να ει τε ως με λός ε νωσης.xxxvii, 
 
21.3 Οι ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων συμμετε χόυν υπό  τόυς ό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ α ρθρόυ 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)τόυ α ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτει ται από  τις εν λό γω ενω σεις να περιβληθόυ ν συγκεκριμε νη νόμικη  μόρφη  για την υπόβόλη  
πρόσφόρα ς. Σε περι πτωση πόυ η ε νωση αναδειχθει  ανα δόχός η νόμικη  της μόρφη  πρε πει να ει ναι 
τε τόια πόυ να εξασφαλι ζεται η υ παρξη ενό ς και μόναδικόυ  φόρόλόγικόυ  μητρω όυ για την ε νωση (πχ 
κόινόπραξι α). 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής xxxviii 
 
Οι μεμόνωμε νόι πρόσφε ρόντες πρε πει να ικανόπόιόυ ν ό λα τα κριτη ρια πόιότικη ς επιλόγη ς. Στην 
περι πτωση ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων, η πλη ρωση των απαιτη σεων τόυ α ρθρόυ 22 Α και Β πρε πει 
να ικανόπόιει ται από  κα θε με λός της ε νωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θε πρόσφε ρων αποκλείεται από  τη συμμετόχη  σε διαδικασι α συ ναψης συ μβασης, εφό σόν 
συντρε χει στό πρό σωπό  τόυ (αν πρό κειται για μεμόνωμε νό φυσικό  η  νόμικό  πρό σωπό) η  σε ε να από  
τα με λη τόυ (αν πρό κειται περι  ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων) ε νας από  τόυς λό γόυς των παρακα τω 
περιπτω σεων: 

22.A.1. Όταν υπα ρχει εις βα ρός τόυ τελεσι δικη καταδικαστικη  από φαση για ε ναν από  τόυς ακό λόυθόυς 
λό γόυς: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πως αυτη  όρι ζεται στό α ρθρό 2 της από φασης-πλαι σιό 
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ της 24ης Οκτωβρι όυ 2008, για την καταπόλε μηση τόυ όργανωμε νόυ 
εγκλη ματός(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 3 της συ μβασης περι  της καταπόλε μησης της διαφθόρα ς στην 
όπόι α ενε χόνται υπα λληλόι των Ευρωπαι κω ν Κόινότη των η  των κρατω ν-μελω ν της Ένωσης (ΕΕ C 195 
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της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρα γραφό 1 τόυ α ρθρόυ 2 της από φασης-πλαι σιό 2003/568/ΔΕΥ τόυ 
Συμβόυλι όυ της 22ας Ιόυλι όυ 2003, για την καταπόλε μηση της δωρόδόκι ας στόν ιδιωτικό  τόμε α (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ό πως όρι ζεται στην κει μενη νόμόθεσι α η  στό εθνικό  δι καιό τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, 

γ) απάτη, κατα  την ε ννόια τόυ α ρθρόυ 1 της συ μβασης σχετικα  με την πρόστασι α των όικόνόμικω ν 
συμφερό ντων των Ευρωπαι κω ν Κόινότη των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η όπόι α κυρω θηκε με τό 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικε ς δραστηριό τητες, ό πως 
όρι ζόνται, αντιστόι χως, στα α ρθρα 1 και 3 της από φασης-πλαι σιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ της 
13ης Ιόυνι όυ 2002, για την καταπόλε μηση της τρόμόκρατι ας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η  ηθικη  
αυτόυργι α η  συνε ργεια η  από πειρα δια πραξης εγκλη ματός, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 4 αυτη ς, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η  χρηματόδό τηση της τρόμόκρατι ας, 
ό πως αυτε ς όρι ζόνται στό α ρθρό 1 της Οδηγι ας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ 
Συμβόυλι όυ της 26ης Οκτωβρι όυ 2005, σχετικα  με την πρό ληψη της χρησιμόπόι ησης τόυ 
χρηματόπιστωτικόυ  συστη ματός για τη νόμιμόπόι ηση εσό δων από  παρα νόμες δραστηριό τητες και τη 
χρηματόδό τηση της τρόμόκρατι ας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η όπόι α ενσωματω θηκε στην 
εθνικη  νόμόθεσι α με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 2 της 
Οδηγι ας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ της 5ης Απριλι όυ 2011, για 
την πρό ληψη και την καταπόλε μηση της εμπόρι ας ανθρω πων και για την πρόστασι α των θυμα των της, 
καθω ς και για την αντικατα σταση της από φασης-πλαι σιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η όπόι α ενσωματω θηκε στην εθνικη  νόμόθεσι α με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο όικόνόμικό ς φόρε ας απόκλει εται επι σης ό ταν τό πρό σωπό εις βα ρός τόυ όπόι όυ εκδό θηκε τελεσι δικη 
καταδικαστικη  από φαση ει ναι με λός τόυ διόικητικόυ , διευθυντικόυ  η  επόπτικόυ  όργα νόυ τόυ εν λό γω 
όικόνόμικόυ  φόρε α η  ε χει εξόυσι α εκπρόσω πησης, λη ψης απόφα σεων η  ελε γχόυ σε αυτό . 

Στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιόρισμε νης ευθυ νης (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικω ν εταιρειω ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικω ν Κεφαλαιόυχικω ν Εταιρειω ν ( Ι.Κ.Ε ), η υπόχρε ωση τόυ πρόηγόυ μενόυ εδαφι όυ, αφόρα  κατ’ 
ελα χιστόν τόυς διαχειριστε ς. 

Στις περιπτω σεις ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.), η υπόχρε ωση τόυ πρόηγόυ μενόυ εδαφι όυ  αφόρα  κατ’ 
ελα χιστόν τόν Διευθυ νόντα Συ μβόυλό, καθω ς και ό λα τα με λη τόυ Διόικητικόυ  Συμβόυλι όυ. 

Στις περιπτω σεις των συνεταιρισμω ν, η εν λό γω υπόχρε ωση αφόρα  τα με λη τόυ Διόικητικόυ  
Συμβόυλι όυ. 

22.A.2 Όταν ό  πρόσφε ρων ε χει αθετη σει τις υπόχρεω σεις τόυ ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων η  
εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης και αυτό  ε χει διαπιστωθει  από  δικαστικη  η  διόικητικη  από φαση με 
τελεσι δικη και δεσμευτικη  ισχυ , συ μφωνα με διατα ξεις της χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστημε νός η  την 
εθνικη  νόμόθεσι α η /και η αναθε τόυσα αρχη  μπόρει  να απόδει ξει με τα κατα λληλα με σα ό τι ό 
πρόσφε ρων ε χει αθετη σει τις υπόχρεω σεις τόυ ό σόν αφόρα  την καταβόλη  φό ρων η  εισφόρω ν 
κόινωνικη ς ασφα λισης. 

Αν ό πρόσφε ρων ει ναι Έλληνας πόλι της η  ε χει την εγκατα σταση  τόυ στην Ελλα δα, όι υπόχρεω σεις τόυ 
πόυ αφόρόυ ν τις εισφόρε ς κόινωνικη ς ασφα λισης καλυ πτόυν, τό σό την κυ ρια, ό σό και την επικόυρικη  
ασφα λιση. 

Δεν απόκλει εται ό πρόσφε ρων, ό ταν ε χει εκπληρω σει τις υπόχρεω σεις τόυ, ει τε καταβα λλόντας τόυς 
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φό ρόυς η  τις εισφόρε ς κόινωνικη ς ασφα λισης πόυ όφει λει, συμπεριλαμβανόμε νων, κατα  περι πτωση, 
των δεδόυλευμε νων τό κων η  των πρόστι μων, ει τε υπαγό μενός σε δεσμευτικό  διακανόνισμό  για την 
καταβόλη  τόυς. 

22.Α.2.α   Η αναθε τόυσα αρχη  γνωρι ζει η  μπόρει  να απόδει ξει με τα κατα λληλα με σα ό τι ε χόυν 
επιβληθει  σε βα ρός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, με σα σε χρόνικό  δια στημα δυ ό (2) ετω ν πριν από  την 
ημερόμηνι α λη ξης της πρόθεσμι ας υπόβόλη ς πρόσφόρα ς: 

αα) Τρει ς (3) πρα ξεις επιβόλη ς πρόστι μόυ από  τα αρμό δια ελεγκτικα  ό ργανα τόυ Σω ματός 
Επιθεω ρησης Εργασι ας για παραβα σεις της εργατικη ς νόμόθεσι ας πόυ χαρακτηρι ζόνται, συ μφωνα με 
την υπόυργικη  από φαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), ό πως εκα στότε ισχυ ει, ως «υψηλη ς» η  «πόλυ  
υψηλη ς» σόβαρό τητας , όι όπόι ες πρόκυ πτόυν αθρόιστικα  από  τρει ς (3) διενεργηθε ντες ελε γχόυς, η  
ββ) δυ ό (2) πρα ξεις επιβόλη ς πρόστι μόυ από  τα αρμό δια ελεγκτικα  ό ργανα τόυ Σω ματός Επιθεω ρησης 
Εργασι ας για παραβα σεις της εργατικη ς νόμόθεσι ας πόυ αφόρόυ ν την αδη λωτη εργασι α, όι όπόι ες 
πρόκυ πτόυν αθρόιστικα  από  δυ ό (2) διενεργηθε ντες ελε γχόυς. 

Οι υπό  αα’ και ββ’ κυρω σεις πρε πει να ε χόυν απόκτη σει τελεσι δικη και δεσμευτικη  ισχυ .  

22.A.3  Κατ’εξαι ρεση, ό ταν ό απόκλεισμό ς ει ναι σαφω ς δυσανα λόγός, ιδι ως ό ταν μό νό μικρα  πόσα  των 
φό ρων η  των εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης δεν ε χόυν καταβληθει  η  ό ταν ό πρόσφε ρων 
ενημερω θηκε σχετικα  με τό ακριβε ς πόσό  πόυ όφει λεται λό γω αθε τησης των υπόχρεω σεω ν τόυ ό σόν 
αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων η  εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης σε χρό νό κατα  τόν όπόι ό δεν ει χε τη 
δυνατό τητα να λα βει με τρα, συ μφωνα με τό τελευται ό εδα φιό της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 73 ν. 4412/2016, 
πριν από  την εκπνόη  της πρόθεσμι ας υπόβόλη ς πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 18 της παρόυ σας, δεν 
εφαρμό ζεται xxxixη παρα γραφός 22.Α.2.  

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

(α) ε χει αθετη σει τις υπόχρεω σεις πόυ πρόβλε πόνται στην παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,                    

(β) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας τελει  υπό  πτω χευση η  ε χει υπαχθει  σε διαδικασι α εξυγι ανσης η  ειδικη ς 
εκκαθα ρισης η  τελει  υπό  αναγκαστικη  διαχει ριση από  εκκαθαριστη  η  από  τό δικαστη ριό η  ε χει υπαχθει  
σε διαδικασι α πτωχευτικόυ  συμβιβασμόυ  η  ε χει αναστει λει τις επιχειρηματικε ς τόυ δραστηριό τητες η  
εα ν βρι σκεται σε όπόιαδη πότε ανα λόγη κατα σταση πρόκυ πτόυσα από  παρό μόια διαδικασι α, 
πρόβλεπό μενη σε εθνικε ς διατα ξεις νό μόυ. Η αναθε τόυσα αρχη  μπόρει  να μην απόκλει ει ε ναν 
όικόνόμικό  φόρε α, ό όπόι ός βρι σκεται σε μια εκ των καταστα σεων πόυ αναφε ρόνται στην παραπα νω 
περι πτωση, υπό  την πρόυ πό θεση ό τι η αναθε τόυσα αρχη  ε χει απόδει ξει ό τι ό εν λό γω φόρε ας ει ναι σε 
θε ση να εκτελε σει τη συ μβαση, λαμβα νόντας υπό ψη τις ισχυ όυσες διατα ξεις και τα με τρα για τη 
συνε χιση της επιχειρηματικη ς τόυ λειτόυργι ας (παρ. 5 α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),  

(γ) υπα ρχόυν επαρκω ς ευ λόγες ενδει ξεις πόυ όδηγόυ ν στό συμπε ρασμα ό τι ό όικόνόμικό ς φόρε ας 
συνη ψε συμφωνι ες με α λλόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς με στό χό τη στρε βλωση τόυ ανταγωνισμόυ , 

δ) εα ν μι α κατα σταση συ γκρόυσης συμφερό ντων κατα  την ε ννόια τόυ α ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016 δεν 
μπόρει  να θεραπευθει  απότελεσματικα  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(ε) εα ν μι α κατα σταση στρε βλωσης τόυ ανταγωνισμόυ  από  την πρό τερη συμμετόχη  των όικόνόμικω ν 
φόρε ων κατα  την πρόετόιμασι α της διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 48 
τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρει  να θεραπευθει  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(στ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει επιδει ξει σόβαρη  η  επαναλαμβανό μενη πλημμε λεια κατα  την 
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εκτε λεση όυσιω δόυς απαι τησης στό πλαι σιό πρόηγόυ μενης δημό σιας συ μβασης, πρόηγόυ μενης 
συ μβασης με αναθε τόντα φόρε α η  πρόηγόυ μενης συ μβασης παραχω ρησης πόυ ει χε ως απότε λεσμα 
την πρό ωρη καταγγελι α της πρόηγόυ μενης συ μβασης, απόζημιω σεις η  α λλες παρό μόιες κυρω σεις,  

(ζ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει κριθει  ε νόχός σόβαρω ν ψευδω ν δηλω σεων κατα  την παρόχη  των 
πληρόφόριω ν πόυ απαιτόυ νται για την εξακρι βωση της απόυσι ας των λό γων απόκλεισμόυ  η  την 
πλη ρωση των κριτηρι ων επιλόγη ς, ε χει απόκρυ ψει τις πληρόφόρι ες αυτε ς η  δεν ει ναι σε θε ση να 
πρόσκόμι σει τα δικαιόλόγητικα  πόυ απαιτόυ νται κατ’ εφαρμόγη  τόυ α ρθρόυ 23 της παρόυ σας,  

(η) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας επιχει ρησε να επηρεα σει με αθε μιτό τρό πό τη διαδικασι α λη ψης 
απόφα σεων της αναθε τόυσας αρχη ς, να απόκτη σει εμπιστευτικε ς πληρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να τόυ 
απόφε ρόυν αθε μιτό πλεόνε κτημα στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης η  να παρα σχει εξ αμελει ας 
παραπλανητικε ς πληρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να επηρεα σόυν όυσιωδω ς τις απόφα σεις πόυ αφόρόυ ν 
τόν απόκλεισμό , την επιλόγη  η  την ανα θεση, 

(θ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτωμα, τό όπόι ό θε τει σε 
αμφιβόλι α την ακεραιό τητα  τόυ. 

22.Α.5.  Απόκλει εται από  τη συμμετόχη  στη διαδικασι α συ ναψης δημό σιας συ μβασης (διαγωνισμό ), 
όικόνόμικό ς φόρε ας εα ν συντρε χόυν όι πρόυ πόθε σεις εφαρμόγη ς της παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 8 τόυ ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) xli 
 

22.Α.6. Η αναθε τόυσα αρχη  απόκλει ει όικόνόμικό  φόρε α σε όπόιόδη πότε χρόνικό  σημει ό κατα  τη 
δια ρκεια της διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης, ό ταν απόδεικνυ εται ό τι αυτό ς βρι σκεται λό γω πρα ξεων 
η  παραλει ψεων αυτόυ  ει τε πριν ει τε κατα  τη διαδικασι α, σε μι α από  τις περιπτω σεις των 
πρόηγόυ μενων παραγρα φων.  

Εα ν η περι όδός απόκλεισμόυ  δεν ε χει καθόριστει  με αμετα κλητη από φαση, στις περιπτω σεις της 
παραγρα φόυ 22.Α.1 η περι όδός αυτη  ανε ρχεται σε πε ντε (5) ε τη από  την ημερόμηνι α της καταδι κης με 
αμετα κλητη από φαση και στις περιπτω σεις της παραγρα φόυ 22.Α.4 στα τρι α (3) ε τη από  την 
ημερόμηνι α τόυ σχετικόυ  γεγόνό τός. 

22.Α.7. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ εμπι πτει σε μια από  τις καταστα σεις πόυ αναφε ρόνται στις 
παραγρα φόυς 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.4 και 4 xliiμπόρει  να πρόσκόμι ζει στόιχει α πρόκειμε νόυ να 
απόδει ξει ό τι τα με τρα πόυ ε λαβε επαρκόυ ν για να απόδει ξόυν την αξιόπιστι α τόυ, παρό τι συντρε χει ό 
σχετικό ς λό γός απόκλεισμόυ . Εα ν τα στόιχει α κριθόυ ν επαρκη , ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας δεν 
απόκλει εται από  τη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης. Τα με τρα πόυ λαμβα νόνται από  τόυς όικόνόμικόυ ς 
φόρει ς αξιόλόγόυ νται σε συνα ρτηση με τη σόβαρό τητα και τις ιδιαι τερες περιστα σεις τόυ πόινικόυ  
αδικη ματός η  τόυ παραπτω ματός. Αν τα με τρα κριθόυ ν ανεπαρκη , γνωστόπόιει ται στόν όικόνόμικό  
φόρε α τό σκεπτικό  της από φασης αυτη ς. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ ε χει απόκλειστει , με τελεσι δικη 
από φαση, από  τη συμμετόχη  σε διαδικασι ες συ ναψης συ μβασης η  ανα θεσης παραχω ρησης δεν μπόρει  
να κα νει χρη ση της ανωτε ρω δυνατό τητας κατα  την περι όδό τόυ απόκλεισμόυ  πόυ όρι ζεται στην εν 
λό γω από φαση στό κρα τός - με λός στό όπόι ό ισχυ ει η από φαση. 

22.Α.8. Η από φαση για την διαπι στωση της επα ρκειας η  μη των επανόρθωτικω ν με τρων κατα  την 
πρόηγόυ μενη παρα γραφό εκδι δεται συ μφωνα με τα όριζό μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ α ρθρόυ 73 τόυ ν. 
4412/2016. 

22.Α.9. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ τόυ ε χει επιβληθει , με την κόινη  υπόυργικη  από φαση τόυ α ρθρόυ 74 
τόυ ν. 4412/2016, η πόινη  τόυ απόκλεισμόυ  απόκλει εται αυτόδι καια και από  την παρόυ σα διαδικασι α 
συ ναψης δημό σιας συ μβασης (διαγωνισμό ). 
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 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσόν αφόρα  την καταλληλό τητα για την α σκηση της επαγγελματικη ς δραστηριό τητας, απαιτει ται  όι 
όικόνόμικόι  φόρει ς να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό σχετικό  επαγγελματικό  μητρω ό πόυ τηρει ται στό 
κρα τός εγκατα σταση ς τόυς. Ειδικα  όι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστημε νόι στην Ελλα δα απαιτει ται 
να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μητρω ό Εργόληπτικω ν Επιχειρη σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η  στα Νόμαρχιακα  
Μητρω α στην κατηγόρι α/-ιες ε ργόυ τόυ α ρθρόυ 21 της παρόυ σας. Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι 
εγκατεστημε νόι σε κρα τός με λός της Ευρωπαι κη ς Ένωσης απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νόι στα 
Μητρω α τόυ παραρτη ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαxliii 

 

Απαιτείται η τήρηση των ελάχιστων προϋποθέσεων του ΜΕΕΠ, που προβλέπονται στο άρθρο 100 

του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 

ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.4 του ν.3669/2008, όπως ισχύει.  

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταxliv 

 

Απαιτείται η τήρηση των ελάχιστων προϋποθέσεων για το πτυχίο του ΜΕΕΠ, που προβλέπονται στο 

άρθρο 100 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςxlv 
 

Κα θε Οικόνόμικό ς Φόρε ας πόυ μετε χει στό διαγωνισμό , μεμόνωμε να η  ως με λός Κόινόπραξι ας, όφει λει 
να διαθε τει σε ισχυ  : α) ISO 9001 η  ισόδυ ναμό : Πιστόπόιητικό  Διαχει ρισης Πόιό τητας, β) ISO 14001 η  
ισόδυ ναμό : Πιστόπόιητικό  Περιβαλλόντικη ς Διαχει ρισης και γ) ISO 45001 η  ισόδυ ναμό : Διαχει ρισης 
Ασφα λειας και Υγει ας δ) ISO 39001  η  ισόδυ ναμό : Πιστόπόιητικό  Διαχει ρισης Οδικη ς Ασφα λειας  

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

Όσόν αφόρα  τα κριτη ρια της όικόνόμικη ς και χρηματόόικόνόμικη ς επα ρκειας και τα κριτη ρια σχετικα  
με την τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανό τητα, ε νας όικόνόμικό ς φόρε ας μπόρει , να στηρι ζεται στις 
ικανό τητες α λλων φόρε ων, ασχε τως της νόμικη ς φυ σης των δεσμω ν τόυ με αυτόυ ς. 

Όσόν αφόρα  τα κριτη ρια πόυ σχετι ζόνται με τόυς τι τλόυς σπόυδω ν και τα επαγγελματικα  πρόσό ντα 
πόυ όρι ζόνται στην περι πτωση στ τόυ Με ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτη ματός Α ν. 
4412/2016 η  με την σχετικη  επαγγελματικη  εμπειρι α, όι όικόνόμικόι  φόρει ς, μπόρόυ ν να βασι ζόνται 
στις ικανό τητες α λλων φόρε ων μό νό εα ν όι τελευται όι θα εκτελε σόυν τις εργασι ες η  τις υπηρεσι ες για 
τις όπόι ες απαιτόυ νται όι συγκεκριμε νες ικανό τητες. 

Όταν ό όικόνόμικό ς φόρε ας στηρι ζεται στις ικανό τητες α λλων φόρε ων ό σόν αφόρα  τα κριτη ρια πόυ 
σχετι ζόνται με την όικόνόμικη  και χρηματόόικόνόμικη  επα ρκεια, ό όικόνόμικό ς φόρε ας και αυτόι  όι 





25 

 

 

 

 

 

 

 

 

φόρει ς ει ναι από  κόινόυ  υπευ θυνόι για την εκτε λεση της συ μβασης. 

Στην περι πτωση ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων, η ε νωση μπόρει  να στηρι ζεται στις ικανό τητες των 
συμμετεχό ντων στην ε νωση η  α λλων φόρε ων (για τα κριτη ρια της όικόνόμικη ς και 
χρηματόόικόνόμικη ς επα ρκειας και τα κριτη ρια σχετικα  με την τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανό τητα).
  

Η εκτε λεση των ......xlvi γι νεται υπόχρεωτικα  από  τόν πρόσφε ρόντα η , αν η πρόσφόρα  υπόβα λλεται από  
ε νωση όικόνόμικω ν φόρε ων, από  ε ναν από  τόυς συμμετε χόντες στην ε νωση αυτη . 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
 

23.1 Κατα  την υπόβόλη  πρόσφόρω ν όι όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν τό Τυπόπόιημε νό Έντυπό 
Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ) τόυ α ρθρόυ 79  παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόι ό απότελει  ενημερωμε νη 
υπευ θυνη δη λωση, με τις συνε πειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη πρός 
αντικατα σταση των πιστόπόιητικω ν πόυ εκδι δόυν δημό σιες αρχε ς η  τρι τα με ρη, επιβεβαιω νόντας ό τι 
ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας πληρόι  τις ακό λόυθες πρόυ πόθε σεις: 
α) δεν βρι σκεται σε μι α από  τις καταστα σεις τόυ α ρθρόυ 22 Α της παρόυ σας, 
β) πληρόι  τα σχετικα  κριτη ρια επιλόγη ς τα όπόι α ε χόυν καθόριστει , συ μφωνα με τό α ρθρό 22 Β-Ε της 
παρόυ σας. 
 
Σε όπόιόδη πότε χρόνικό  σημει ό κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας, μπόρει  να ζητηθει  από  τόυς 
πρόσφε ρόντες να υπόβα λλόυν ό λα η  όρισμε να δικαιόλόγητικα  της επό μενης παραγρα φόυ, ό ταν αυτό  
απαιτει ται για την όρθη  διεξαγωγη  της διαδικασι ας. 
 
Τό ΤΕΥΔ μπόρει  να υπόγρα φεται ε ως δε κα (10) ημε ρες πριν την καταληκτικη  ημερόμηνι α υπόβόλη ς 
των πρόσφόρω ν. 
 
Κατα  την υπόβόλη  ΤΕΥΔ, ει ναι δυνατη , με μόνη  την υπόγραφη  τόυ κατα  περι πτωση εκπρόσω πόυ τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, η πρόκαταρκτικη  από δειξη των λό γων απόκλεισμόυ  πόυ αναφε ρόνται στό α ρθρό 
22.Α.1 της παρόυ σας, για τό συ νόλό των φυσικω ν πρόσω πων πόυ ει ναι με λη τόυ διόικητικόυ , 
διευθυντικόυ  η  επόπτικόυ  όργα νόυ τόυ η  ε χόυν εξόυσι α εκπρόσω πησης, λη ψης απόφα σεων η  ελε γχόυ 
σε αυτό ν. 
 
Ως εκπρό σωπός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, για την εφαρμόγη  τόυ παρό ντός, νόει ται ό νό μιμός 
εκπρό σωπός αυτόυ , ό πως πρόκυ πτει από  τό ισχυ όν καταστατικό  η  τό πρακτικό  εκπρόσω πησης τόυ 
κατα  τό χρό νό υπόβόλη ς της πρόσφόρα ς η  τό αρμόδι ως εξόυσιόδότημε νό φυσικό  πρό σωπό να 
εκπρόσωπει  τόν όικόνόμικό  φόρε α για τις διαδικασι ες συ ναψης συμβα σεων η  για τη συγκεκριμε νη 
διαδικασι α συ ναψης συ μβασης. 

 
Στην περι πτωση υπόβόλη ς πρόσφόρα ς από  ε νωση όικόνόμικω ν φόρε ων, τό Τυπόπόιημε νό Έντυπό 
Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ) υπόβα λλεται χωριστα  από  κα θε με λός της ε νωσης.  
 
Στην περι πτωση πόυ ό πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας δηλω νει στό Τυπόπόιημε νό Έντυπό 
Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ) την πρό θεση τόυ για ανα θεση υπεργόλαβι ας, υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  
τόυ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλα βόυ. 

 
Στην περι πτωση πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας στηρι ζεται στις ικανό τητες ενό ς η  περισσό τερων 
φόρε ων υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ, τo Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ),  για 
κα θε φόρε α στις ικανό τητες τόυ όπόι όυ στηρι ζεται. 
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ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της μελέτης 02/2020  

 

Περισσότερες πληροφορίες σύμφωνα με τις οδηγίες των Κατευθυντηρίων Οδηγιών 15/2016 (ΑΔΑ: 

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.eaadhsy.gr). 

Επισυνάπτεται στην προσάρτηση της παρούσας του Παραρτήματος Ι της μελέτης 02/2020 

συμπληρωμένη η πρώτη σελίδα  του ΤΕΥΔ. 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Τό δικαι ωμα συμμετόχη ς και όι ό ρόι και πρόυ πόθε σεις συμμετόχη ς, ό πως όρι στηκαν στα α ρθρα 21 και 
22 της παρόυ σας, κρι νόνται κατα  την υπόβόλη  της πρόσφόρα ς, κατα  την υπόβόλη  των 
δικαιόλόγητικω ν, συ μφωνα με τό α ρθρό 4.2 (α ε ως δ) και κατα  τη συ ναψη της συ μβασης, συ μφωνα με 
τό α ρθρό 4.2 (β) της παρόυ σας.  
 
Στην περι πτωση πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας η  ε νωση αυτω ν στηρι ζεται στις ικανό τητες 
α λλων φόρε ων, συ μφωνα με τό α ρθρό 22.ΣΤ της παρόυ σας, όι φόρει ς στην ικανό τητα των όπόι ων 
στηρι ζεται ό πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας η  ε νωση αυτω ν, υπόχρεόυ νται στην υπόβόλη  των 
δικαιόλόγητικω ν πόυ απόδεικνυ όυν ό τι δεν συντρε χόυν όι λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α της 
παρόυ σας και ό τι πληρόυ ν τα σχετικα  κριτη ρια επιλόγη ς κατα  περι πτωση (α ρθρόυ 22 Β – Ε). 
 
Ο όικόνόμικό ς φόρε ας υπόχρεόυ ται να αντικαταστη σει ε ναν φόρε α στην ικανό τητα τόυ όπόι όυ 
στηρι ζεται, εφό σόν ό τελευται ός δεν πληρόι  τό σχετικό  κριτη ριό επιλόγη ς η  για τόν όπόι ό συντρε χόυν 
λό γόι απόκλεισμόυ  των παραγρα φων 1, 2 και 4 τόυ α ρθρόυ 22 Α.  

 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λλόυν δικαιόλόγητικα  η  α λλα απόδεικτικα  στόιχει α, 
αν και στό με τρό πόυ η αναθε τόυσα αρχη  ε χει τη δυνατό τητα να λαμβα νει τα πιστόπόιητικα  η  τις 
συναφει ς πληρόφόρι ες απευθει ας με σω πρό σβασης σε εθνικη  βα ση δεδόμε νων σε όπόιόδη πότε κρα τός 
- με λός της Ένωσης, η όπόι α διατι θεται δωρεα ν, ό πως εθνικό  μητρω ό συμβα σεων, εικόνικό  φα κελό 
επιχει ρησης, ηλεκτρόνικό  συ στημα απόθη κευσης εγγρα φων η  συ στημα πρόεπιλόγη ς. Η δη λωση για την 
πρό σβαση σε εθνικη  βα ση δεδόμε νων εμπεριε χεται στό Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης 
(ΤΕΥΔ). 
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λόυν δικαιόλόγητικα , ό ταν η αναθε τόυσα αρχη  πόυ 
ε χει αναθε σει τη συ μβαση διαθε τει η δη τα δικαιόλόγητικα  αυτα . 
 
Όλα τα απόδεικτικα  ε γγραφα τόυ α ρθρόυ 23.3 ε ως 23.10 της παρόυ σας, υπόβα λλόνται, συ μφωνα με 
τις διατα ξεις τόυ ν.4250/2014 (Α’ 94). Ειδικα  τα απόδεικτικα  τα όπόι α απότελόυ ν ιδιωτικα  ε γγραφα, 
μπόρει  να γι νόνται απόδεκτα  και σε απλη  φωτότυπι α, εφό σόν συνυπόβα λλεται υπευ θυνη δη λωση 
στην όπόι α βεβαιω νεται η ακρι βεια  τόυς. 
 
Επισημαι νεται ό τι γι νόνται απόδεκτε ς: 
 

• Οι ε νόρκες βεβαιω σεις πόυ αναφε ρόνται στην παρόυ σα Διακη ρυξη, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  
ε ως τρει ς (3) μη νες πριν από  την υπόβόλη  τόυς, 

• Οι υπευ θυνες δηλω σεις, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  μετα  την κόινόπόι ηση της πρό σκλησης για 
την υπόβόλη  των δικαιόλόγητικω ν. Σημειω νεται ό τι δεν απαιτει ται θεω ρηση τόυ γνη σιόυ της 
υπόγραφη ς τόυς 
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Για την από δειξη της μη συνδρόμη ς των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ άρθρου 22Α όι όικόνόμικόι  φόρει ς 
πρόσκόμιζόυν αντι στόιχα τα παρακα τω δικαιόλόγητικα :  

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

από σπασμα τόυ πόινικόυ  μητρω όυ η , ελλει ψει αυτόυ , ισόδυ ναμόυ εγγρα φόυ πόυ εκδι δεται από  
αρμό δια δικαστικη  η  διόικητικη  αρχη  τόυ κρα τόυς-με λόυς η  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόυ 
ει ναι εγκατεστημε νός ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας, από  τό όπόι ό πρόκυ πτει ό τι πληρόυ νται αυτε ς όι 
πρόυ πόθε σεις πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) μη νες πριν από  την υπόβόλη  τόυ. Η υπόχρε ωση 
πρόσκό μισης τόυ ως α νω απόσπα σματός αφόρα  και τα πρό σωπα των τελευται ων δυ ό εδαφι ων  της 
παραγρα φόυ Α.1 τόυ α ρθρόυ 22. 

 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιητικό  πόυ εκδι δεται από  την αρμό δια αρχη  τόυ 
όικει όυ κρα τόυς - με λόυς η  χω ρας, περι  τόυ ό τι ε χόυν εκπληρωθει  όι υπόχρεω σεις τόυ όικόνόμικόυ  
φόρε α, ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων (φόρόλόγικη  ενημερό τητα) και στην καταβόλη  των 
εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης (ασφαλιστικη  ενημερό τητα)xlvii συ μφωνα με την ισχυ όυσα 
νόμόθεσι α τόυ κρα τόυς εγκατα στασης η  την ελληνικη  νόμόθεσι α αντι στόιχα, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως 
τρεις (3) μη νες πριν την υπόβόλη  τόυ.  

Για τόυς πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστημε νόι η  εκτελόυ ν ε ργα στην Ελλα δα τα σχετικα  
δικαιόλόγητικα  πόυ υπόβα λλόνται ει ναι  

- φόρόλόγικη  ενημερό τητα πόυ εκδι δεται από  τό Υπόυργει ό Οικόνόμικω ν (αρμό δια Δ.Ο.Υ) για 
τόν όικόνόμικό  φόρε α και για τις κόινόπραξι ες στις όπόι ες συμμετε χει για τα δημό σια ε ργα πόυ ει ναι 
σε εξε λιξη. Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες θα υπόβα λλόυν υπευ θυνη δη λωση περι  τόυ ό τι δεν ε χόυν 
υπόχρε ωση καταβόλη ς φό ρων στην Ελλα δα. Σε περι πτωση πόυ ε χόυν τε τόια υπόχρε ωση θα 
υπόβα λλόυν σχετικό  απόδεικτικό  της όικει ας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστικη  ενημερό τητα πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό ασφαλιστικό  φόρε α. Η ασφαλιστικη  
ενημερό τητα καλυ πτει τις ασφαλιστικε ς υπόχρεω σεις τόυ πρόσφε ρόντός όικόνόμικόυ  φόρε α α) ως 
φυσικό  η  νόμικό  πρό σωπό για τό πρόσωπικό  τόυς με σχε ση εξαρτημε νης εργασι ας, β) για ε ργα πόυ 
εκτελει  μό νός τόυ η  σε κόινόπραξι α καθω ς και γ)  για τα στελε χη τόυ πόυ ε χόυν υπόχρε ωση ασφα λισης 
στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημε νόι στην Ελλα δα όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν απόδεικτικό  
ασφαλιστικη ς ενημερό τητας (κυ ριας και επικόυρικη ς ασφα λισης) για τό πρόσωπικό  τόυς με σχε ση 
εξαρτημε νης εργασι ας (ΤΣΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμε νόυς – με λη τόυ ΤΕΕ, ΙΚΑ για τό λόιπό  πρόσωπικό ). 
Δεν γι νόνται απόδεκτα  ως από δειξη ενημερό τητας της πρόσφε ρόυσας εταιρι ας, απόδεικτικα  
ενημερό τητας για τα στελε χη πόυ στελεχω νόυν τό πτυχι ό της εταιρι ας ως εται ρόι. Οι αλλόδαπόι  
πρόσφε ρόντες (φυσικα  και νόμικα  πρό σωπα), πόυ δεν υπόβα λόυν τα α νω απόδεικτικα , υπόβα λλόυν 
υπευ θυνη δη λωση περι  τόυ ό τι δεν απασχόλόυ ν πρόσωπικό , για τό όπόι ό υπα ρχει υπόχρε ωση 
ασφα λισης σε ημεδαπόυ ς ασφαλιστικόυ ς όργανισμόυ ς. Αν απασχόλόυ ν τε τόιό πρόσωπικό , πρε πει να 
υπόβα λλόυν σχετικό  απόδεικτικό  ασφαλιστικη ς ενημερό τητας. . 

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιητικό  από  τη Διευ θυνση Πρόγραμματισμόυ  
και Συντόνισμόυ  της Επιθεω ρησης Εργασιακω ν Σχε σεων, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) μη νες πριν 
από  την υπόβόλη  τόυ, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτόυν όι πρα ξεις επιβόλη ς πρόστι μόυ πόυ ε χόυν εκδόθει  
σε βα ρός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α σε χρόνικό  δια στημα δυ ό (2) ετω ν πριν από  την ημερόμηνι α λη ξης 
της πρόθεσμι ας υπόβόλη ς πρόσφόρα ς. 

Με χρι να καταστει  εφικτη  η ε κδόση τόυ ανωτε ρω πιστόπόιητικόυ , υπόβα λλεται υπευ θυνη δη λωση τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, χωρι ς να απαιτει ται επι σημη δη λωση τόυ ΣΕΠΕ σχετικα  με την ε κδόση τόυ 
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πιστόπόιητικόυ . 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστόπόιητικό  πόυ εκδι δεται από  την αρμό δια αρχη  
τόυ όικει όυ κρα τόυς - με λόυς η  χω ρας. Για τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ ει ναι εγκαταστημε νόι η  
εκτελόυ ν ε ργα στην Ελλα δα τό πιστόπόιητικό  ό τι δεν τελόυ ν υπό  πτω χευση, παυ ση εργασιω ν, 
πτωχευτικό  συμβιβασμό , αναγκαστικη  διαχει ριση, δεν ε χόυν υπαχθει  σε διαδικασι α εξυγι ανσης 
εκδι δεται από  τό αρμό διό πρωτόδικει ό της ε δρας τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α και τό πιστόπόιητικό  ό τι δεν 
ε χει τεθει  υπό  εκκαθα ριση εκδι δεται από  τό όικει ό πρωτόδικει ό για τα νόμικα  πρό σωπα εκτό ς Α.Ε. και 
από  τό Γ.Ε.ΜΗ. η  τις Περιφερειακε ς Ενό τητες για τις Α.Ε.  συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις ό πως κα θε 
φόρα  ισχυ όυν. Τα φυσικα  πρό σωπα δε φε ρόυν πιστόπόιητικό  περι  μη θε σης σε εκκαθα ριση.  

(δ) Αν τό κρα τός-με λός η  χω ρα δεν εκδι δει τα υπό  των περ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιητικα  η  ό πόυ τα 
πιστόπόιητικα  αυτα  δεν καλυ πτόυν ό λες τις περιπτω σεις υπό   1 και 2 και 4 (β) τόυ α ρθρόυ 22 Α., τό 
ε γγραφό η  τό πιστόπόιητικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκη βεβαι ωση η , στα κρα τη - με λη η  
στις χω ρες ό πόυ δεν πρόβλε πεται ε νόρκη βεβαι ωση, από  υπευ θυνη δη λωση τόυ ενδιαφερόμε νόυ 
ενω πιόν αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς, συμβόλαιόγρα φόυ η  αρμό διόυ επαγγελματικόυ  η  
εμπόρικόυ  όργανισμόυ  τόυ κρα τόυς με λόυς η  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόυ ει ναι 
εγκατεστημε νός ό όικόνόμικό ς φόρε ας.  

Στην περι πτωση αυτη  όι αρμό διες δημό σιες αρχε ς παρε χόυν επι σημη δη λωση στην όπόι α αναφε ρεται 
ό τι δεν εκδι δόνται τα πιστόπόιητικα  της παρόυ σας παραγρα φόυ η  ό τι τα πιστόπόιητικα  αυτα  δεν 
καλυ πτόυν ό λες τις περιπτω σεις πόυ αναφε ρόνται στα υπό  1 και 2 και 4 (β) τόυ α ρθρόυ 22 Α της 
παρόυ σας. 

Οι επι σημες δηλω σεις καθι στανται διαθε σιμες με σω τόυ επιγραμμικόυ  απόθετηρι όυ πιστόπόιητικω ν 
(e-Certis) τόυ α ρθρόυ 81 τόυ ν.4412/2016 

Αν διαπιστωθει  με όπόιόνδη πότε τρό πό ό τι, στην εν λό γω χω ρα εκδι δόνται τα υπό ψη πιστόπόιητικα , η 
πρόσφόρα  τόυ διαγωνιζό μενόυ απόρρι πτεται.  

(ε) Για τις λόιπε ς περιπτω σεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υπόβα λλεται επικαιρόπόιημε νη 
υπευ θυνη δη λωση τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν συντρε χόυν στό πρό σωπό  τόυ όι όριζό μενόι λό γόι 
απόκλεισμόυ .  

Ειδικα  για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργόληπτικε ς επιχειρη σεις 
πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβα λλόνται πιστόπόιητικα  χόρηγόυ μενα από  τα αρμό δια 
επιμελητη ρια και φόρει ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από  τα όπόι α απόδεικνυ εται ό τι τα πρό σωπα με 
βεβαι ωση τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχω νόυν την εργόληπτικη  επιχει ρηση, δεν ε χόυν διαπρα ξει σόβαρό  
επαγγελματικό  παρα πτωμα. 

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

Για την από δειξη της μη συνδρόμη ς τόυ λό γόυ απόκλεισμόυ  της παραγρα φόυ Α.5 τόυ α ρθρόυ 22  
υπόβα λλόνται, εφό σόν ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει ναι ανω νυμη εταιρι α:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυ νται της υπόχρε ωσης αυτη ς όι εταιρει ες 
πόυ ει ναι εισηγμε νες στό Χρηματιστη ριό της χω ρας εγκατα σταση ς τόυς και υπόβα λλόυν περι  τόυ τόυ 
υπευ θυνη δη λωση τόυ νό μιμόυ εκπρόσω πόυ τόυς].  

- Πιστόπόιητικό  αρμό διας αρχη ς τόυ κρα τόυς της ε δρας, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι μετόχε ς ει ναι 
όνόμαστικε ς πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ημε ρες πριν την υπόβόλη  τόυ. 

- Αναλυτικη  κατα σταση με τα στόιχει α των μετό χων της εταιρει ας και τόν αριθμό  των μετόχω ν κα θε 
μετό χόυ (μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχωρημε να στό βιβλι ό μετό χων της εταιρει ας, 
τό πόλυ  τρια ντα εργα σιμες ημε ρες πριν από  την ημε ρα υπόβόλη ς της πρόσφόρα ς.  

Ειδικό τερα: 
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α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμι ζόυν μό νό την αναλυτικη  
κατα σταση με τα στόιχει α των μετό χων της εταιρει ας και τόν αριθμό  των μετόχω ν κα θε μετό χόυ 
(μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχωρημε να στό βιβλι ό μετό χων της εταιρει ας, τό πόλυ  
τρια ντα εργα σιμες ημε ρες πριν από  την ημε ρα υπόβόλη ς της πρόσφόρα ς καθω ς η απαι τηση για την 
υπόβόλη  τόυ πιστόπόιητικόυ  από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς, καλυ πτεται 
συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23.9 της παρόυ σας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφό σόν ε χόυν κατα  τό δι καιό της ε δρας τόυς όνόμαστικε ς 
μετόχε ς, πρόσκόμι ζόυν :  

αα) Πιστόπόιητικό  αρμό διας αρχη ς τόυ κρα τόυς της ε δρας, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι 
μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς.  

ββ) Αναλυτικη  κατα σταση μετό χων, με αριθμό  των μετόχω ν τόυ κα θε μετό χόυ, ό πως τα στόιχει α 
αυτα  ει ναι καταχωρημε να στό βιβλι ό μετό χων της εταιρει ας με ημερόμηνι α τό πόλυ  30 εργα σιμες 
ημε ρες πριν την υπόβόλη  της πρόσφόρα ς.  

γγ) Κα θε α λλό στόιχει ό από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει η όνόμαστικόπόι ηση με χρι φυσικόυ  πρόσω πόυ 
των μετόχω ν, πόυ ε χει συντελεστει  τις τελευται ες 30 (τρια ντα) εργα σιμες ημε ρες πριν την υπόβόλη  της 
πρόσφόρα ς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν ε χόυν κατα  τό δι καιό της χω ρας στην όπόι α ε χόυν την ε δρα 
τόυς όνόμαστικε ς μετόχε ς, υπόβα λλόυν :  

αα) Βεβαι ωση περι  μη υπόχρε ωσης όνόμαστικόπόι ησης των μετόχω ν από  αρμό δια αρχη , εφό σόν 
υπα ρχει σχετικη  πρό βλεψη, διαφόρετικα  πρόσκόμι ζεται υπευ θυνη δη λωση τόυ διαγωνιζό μενόυ. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμε νη κατα σταση μετό χων πόυ κατε χόυν τόυλα χιστόν 1% των μετόχω ν.  

γγ) Αν δεν τηρει ται τε τόια κατα σταση, πρόσκόμι ζεται σχετικη  κατα σταση μετό χων (με 1%), 
συ μφωνα με την τελευται α Γενικη  Συνε λευση, αν όι με τόχόι αυτόι  ει ναι γνωστόι  στην εταιρει α.  

δδ) Αν δεν πρόσκόμισθει  κατα σταση κατα  τα ανωτε ρω, η εταιρει α αιτιόλόγει  τόυς λό γόυς πόυ όι 
με τόχόι αυτόι  δεν της ει ναι γνωστόι . Η αναθε τόυσα αρχη  δεν υπεισε ρχεται στην κρι ση της ως α νω 
αιτιόλόγι ας. Δυ ναται ωστό σό να απόδει ξει τη δυνατό τητα υπόβόλη ς της κατα στασης μετό χων και μό νό 
στην περι πτωση αυτη  η εταιρει α απόκλει εται από  την παρόυ σα διαδικασι α. 

 

Για την περι πτωση τόυ α ρθρόυ 22.Α.9. της παρόυ σας διακη ρυξης, υπευ θυνη δη λωση τόυ 
πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  σε βα ρός τόυ από φαση απόκλεισμόυ , συ μφωνα με τό α ρθρό 74 τόυ 
ν. 4412/2016. 

Περαιτε ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβα λλεται η υπευ θυνη δη λωση της κόινη ς από φασης 
των Υπόυργω ν Ανα πτυξης και Επικρατει ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσόν αφόρα  την καταλληλό τητα για την α σκηση της επαγγελματικη ς δραστηριό τητας, όι 
πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστημε νόι στην Ελλα δα υπόβα λλόυν βεβαι ωση εγγραφη ς στό Μ.Ε.ΕΠxlviii 
στην κατηγόρι α ανα λόγα με τόν πρόυ πόλόγισμό  τόυ ε ργόυ 
 
(β) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστημε νόι  σε λόιπα  κρα τη με λη της Ευρωπαι κη ς Ένωσης 
πρόσκόμι ζόυν τις δηλω σεις και πιστόπόιητικα  πόυ περιγρα φόνται στό Παρα ρτημα XI τόυ 
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Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστημε νόι σε κρα τός με λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ 
(Ε.Ο.Χ) η  σε τρι τες χω ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρω σει τη ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ η υπό  ανα θεση 
δημό σια συ μβαση καλυ πτεται από  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σημειω σεις τόυ 
σχετικόυ  με την Ένωση Πρόσαρτη ματός I της ως α νω Συμφωνι ας, η  σε τρι τες χω ρες πόυ δεν εμπι πτόυν 
στην πρόηγόυ μενη  περι πτωση και ε χόυν συνα ψει διμερει ς η  πόλυμερει ς συμφωνι ες με την Ένωση σε 
θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσης δημόσι ων συμβα σεων,  πρόσκόμι ζόυν πιστόπόιητικό  αντι στόιχόυ 
επαγγελματικόυ  η  εμπόρικόυ  μητρω όυ. Στην περι πτωση πόυ χω ρα δεν τηρει  τε τόιό μητρω ό, τό 
ε γγραφό η  τό πιστόπόιητικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκη βεβαι ωση η , στα κρα τη - με λη η  
στις χω ρες ό πόυ δεν πρόβλε πεται ε νόρκη βεβαι ωση, από  υπευ θυνη δη λωση τόυ ενδιαφερόμε νόυ 
ενω πιόν αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς, συμβόλαιόγρα φόυ η  αρμό διόυ επαγγελματικόυ  η  
εμπόρικόυ  όργανισμόυ  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστημε νός ό όικόνόμικό ς 
φόρε ας ό τι δεν τηρει ται τε τόιό μητρω ό και ό τι ασκει  τη δραστηριό τητα τόυ α ρθρόυ 21 της παρόυ σας. 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η όικόνόμικη  και χρηματόόικόνόμικη επα ρκεια των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόληπτικε ς επιχειρη σεις στό Μ.Ε.ΕΠ.: 
 

• ει τε από  τη Βεβαι ωση εγγραφη ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόι α απότελει  τεκμη ριό των πληρόφόριω ν πόυ 
παρε χει 

• ει τε, στην περι πτωση πόυ όι απαιτη σεις τόυ α ρθρόυ 22.Γ δεν καλυ πτόνται από  τη βεβαι ωση 
εγγραφη ς, με την υπόβόλη  ενό ς η  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται 
στό Με ρός Ι τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτη ρια επιλόγη ς) τόυ 
Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016 

 
Σε κα θε περι πτωση, η βεβαι ωση εγγραφη ς μπόρει  να υπόβα λλεται για την από δειξη μό νό όρισμε νων 
απαιτη σεων όικόνόμικη ς και χρηματόόικόνόμικη ς επα ρκειας τόυ α ρθρόυ 22.Γ, ενω  για την από δειξη 
των λόιπω ν απαιτη σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016, ανα λόγα με την τιθε μενη στό 
α ρθρό 22.Γ απαι τηση. 
 
Ειδικα , για την από δειξη της απαι τησης της μη υπε ρβασης των ανω τατων επιτρεπτω ν όρι ων 
ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν συμβα σεων: 
 

• με την υπόβόλη  ενημερό τητας πτυχι όυ εν ισχυ ει η  
• με την υπόβόλη  υπευ θυνης δη λωσης τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, συνόδευό μενης από  πι νακα 

ό λων των υπό  εκτε λεση ε ργων (ει τε ως μεμόνωμε νός ανα δόχός ει τε στό πλαι σιό κόινόπραξι ας 
η  υπεργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανεκτε λεστό υπό λόιπό ανα  ε ργό και τό συνόλικό  
ανεκτε λεστό, για τις εργόληπτικε ς επιχειρη σεις πόυ δεν διαθε τόυν ενημερό τητα πτυχι όυ κατα  
τις κει μενες διατα ξεις. 
 

 
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους η  διαθε τόυν 
πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  πρό τυπα 
πιστόπόι ησης, κατα  την ε ννόια τόυ Παραρτη ματός VII τόυ Πρόσαρτη ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιητικό  εγγραφη ς, εκδιδό μενό από  την 
αρμό δια αρχη  η  τό πιστόπόιητικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ησης, κατα  τα 
όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφό 9 τόυ παρό ντός α ρθρόυ . 
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(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς καταλό γόυς η  
διαθε τόυν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης κατα  τα ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως 
δικαιόλόγητικα  ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό με ρός Ι τόυ 
Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν.4412/2016. 
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανό τητα των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόληπτικε ς επιχειρη σεις στό Μ.Ε.ΕΠ.  
 

• ει τε από  τη βεβαι ωση εγγραφη ς στό Μ.Ε.ΕΠ, η όπόι α απότελει  κριτη ριό των πληρόφόριω ν 
πόυ περιε χει 

• ει τε, στην περι πτωση πόυ όι απαιτη σεις τόυ α ρθρόυ 22.Δ δεν καλυ πτόνται από  τη βεβαι ωση 
εγγραφη ς, με την υπόβόλη  ενό ς η  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτη ρια 
επιλόγη ς) τόυ Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν.4412/2016 ανα λόγα με την τιθε μενη στό α ρθρό 
22.Δ 

 
  Σε κα θε περι πτωση, η βεβαι ωση εγγραφη ς μπόρει  να υπόβα λλεται για την από δειξη μό νό  
  όρισμε νων απαιτη σεων τεχνικη ς και επαγγελματικη ς ικανό τητας τόυ α ρθρόυ 22.Δ, ενω  για την  
  από δειξη των λόιπω ν απαιτη σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται ε να η  περισσό τερα από  τα  
  απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν.4412/2016   
  
  
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους η  
διαθε τόυν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  
πρό τυπα πιστόπόι ησης, κατα  την ε ννόια τόυ Παραρτη ματός VII τόυ Πρόσαρτη ματός Α΄ τόυ ν. 
4412/2016, μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιητικό  εγγραφη ς 
εκδιδό μενό από  την αρμό δια αρχη  η  τό πιστόπόιητικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  
πιστόπόι ησης, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφό 9 τόυ 
παρό ντός α ρθρόυ. 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς καταλό γόυς η  
 διαθε τόυν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης κατα  τα ανωτε ρω,  υπόβα λλόυν ως 
 δικαιόλόγητικα  ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ 
 τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν.4412/2016  

 
 
  
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Εxlix 
 

 Υποβάλλονται αντίγραφα Πιστοποιητικών Διασφάλισης Ποιότητας για την κατασκευή έργων  

 υποδομής και έργων πολιτικού μηχανικού : α) ISO 9001 η  ισόδυ ναμό : Πιστόπόιητικό  Διαχει ρισης 

Πόιό τητας, β) ISO 14001 η  ισόδυ ναμό : Πιστόπόιητικό  Περιβαλλόντικη ς Διαχει ρισης και γ) ISO 45001 
η  ισόδυ ναμό : Διαχει ρισης Ασφα λειας και Υγει ας δ) ISO 39001  η  ισόδυ ναμό : Πιστόπόιητικό  Διαχει ρισης 
Οδικη ς Ασφα λειας  
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23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περι πτωση νόμικόυ  πρόσω πόυ, υπόβα λλόνται τα νόμιμόπόιητικα  ε γγραφα από  τα όπόι α να 

πρόκυ πτει η εξόυσι α υπόγραφη ς τόυ νόμι μόυ εκπρόσω πόυ  
Εα ν ό πρόσφε ρων ει ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ συ στασης, 
2. Αντι γραφό τόυ ισχυ όντός καταστατικόυ  με τό ΦΕΚ στό όπόι ό ε χόυν δημόσιευτει  ό λες όι 
με χρι ση μερα τρόπόπόιη σεις αυτόυ  η  επικυρωμε νό αντι γραφό κωδικόπόιημε νόυ 
καταστατικόυ  (εφό σόν υπα ρχει) 
3. ΦΕΚ στό όπόι ό ε χει δημόσιευτει  τό πρακτικό  ΔΣ εκπρόσω πησης τόυ νόμικόυ  πρόσω πόυ, 
4. Πρακτικό  Δ.Σ περι  ε γκρισης συμμετόχη ς στό διαγωνισμό , στό όπόι ό μπόρει  να περιε χεται 
και εξόυσιόδό τηση (εφό σόν αυτό  πρόβλε πεται από  τό καταστατικό  τόυ υπόψηφι όυ 
αναδό χόυ) για υπόγραφη  και υπόβόλη  πρόσφόρα ς σε περι πτωση πόυ δεν υπόγρα φει ό ι διός 
ό νό μιμός εκπρό σωπός τόυ φόρε α την πρόσφόρα  και τα λόιπα  απαιτόυ μενα ε γγραφα τόυ 
διαγωνισμόυ  και όρι ζεται συγκεκριμε να α τόμό, ως αντι κλητός, 
5. Πιστόπόιητικό  αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς περι  τρόπόπόιη σεων τόυ 
καταστατικόυ  / μη λυ σης της εταιρει ας, τό όπόι ό πρε πει να ε χει εκδόθει  τό πόλυ  τρει ς (3) 
μη νες πριν από  την ημερόμηνι α υπόβόλη ς πρόσφόρω ν. 
 
Εα ν ό πρόσφε ρων ει ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντι γραφό τόυ καταστατικόυ  με ό λα τα με χρι ση μερα τρόπόπόιητικα , 
2. Πιστόπόιητικα  αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς περι  των τρόπόπόιη σεων τόυ 
καταστατικόυ . 
Σε περι πτωση εγκατα στασης τόυς στην αλλόδαπη , τα δικαιόλόγητικα  συ σταση ς τόυς 
εκδι δόνται με βα ση την ισχυ όυσα νόμόθεσι α της χω ρας πόυ ει ναι εγκατεστημε να, από  την 
όπόι α και εκδι δεται τό σχετικό  πιστόπόιητικό . 
 

 
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς καταλό γόυς η  διαθε τόυν 
πιστόπόι ηση από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  πρό τυπα 
πιστόπόι ησης, κατα  την ε ννόια τόυ Παραρτη ματός VII τόυ Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιητικό  εγγραφη ς εκδιδό μενό από  την 
αρμό δια αρχη  η  τό πιστόπόιητικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ησης.  
Στα πιστόπόιητικα  αυτα  αναφε ρόνται τα δικαιόλόγητικα  βα σει των όπόι ων ε γινε η εγγραφη  των 
εν λό γω όικόνόμικω ν φόρε ων στόν επι σημό κατα λόγό η  η πιστόπόι ηση και η κατα ταξη στόν εν 
λό γω κατα λόγό. 
Η πιστόπόιόυ μενη εγγραφη  στόυς επι σημόυς καταλό γόυς από  τόυς αρμό διόυς όργανισμόυ ς η  τό 
πιστόπόιητικό , πόυ εκδι δεται από  τόν όργανισμό  πιστόπόι ησης, συνιστα  τεκμη ριό 
καταλληλό τητας ό σόν αφόρα  τις απαιτη σεις πόιότικη ς επιλόγη ς, τις όπόι ες καλυ πτει ό επι σημός 
κατα λόγός η  τό πιστόπόιητικό . 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς καταλό γόυς απαλλα σσόνται από  
την υπόχρε ωση υπόβόλη ς των δικαιόλόγητικω ν πόυ αναφε ρόνται στό πιστόπόιητικό  εγγραφη ς 
τόυς.  
 
(β) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.ΕΠ. εφό σόν πρόσκόμι ζόυν 
«Ενημερό τητα Πτυχι όυ»  εν ισχυ , απαλλα σσόνται από  την υπόχρε ωση υπόβόλη ς των 
δικαιόλόγητικω ν l: 
- από σπασμα πόινικόυ  μητρω όυ τόυ α ρθρόυ 23.3.(α) της παρόυ σας για τόν Πρό εδρό και 
Διευθυ νόντα Συ μβόυλό εργόληπτικη ς επιχει ρησης.  Για τα λόιπα  με λη τόυ Δ.Σ της εταιρει ας, θα 
πρε πει να υπόβληθει  αυτότελω ς από σπασμα πόινικόυ  μητρω όυ, καθό σόν τα πρό σωπα αυτα  δεν 
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καλυ πτόνται από  την Ενημερό τητα Πτυχι όυ. li 
 
- φόρόλόγικη  και ασφαλιστικη  ενημερό τητα τόυ α ρθρόυ 23.3.(β) της παρόυ σας. lii 
- τα πιστόπόιητικα  από  τό αρμό διό Πρωτόδικει ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α ρθρόυ 23.3.(γ) της παρόυ σας 
υπό  την πρόυ πό θεση ό μως ό τι καλυ πτόνται πλη ρως ( ό λες όι πρόβλεπό μενες περιπτω σεις ) από  
την Ενημερό τητα Πτυχι όυ. 
- τό πιστόπόιητικό  από  τό αρμό διό επιμελητη ριό ό σόν αφόρα  τό λό γό απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 
22. Α.4. (θ).liii 
- τό πιστόπόιητικό  της αρμό διας αρχη ς για την όνόμαστικόπόι ηση των μετόχω ν τόυ α ρθρόυ 23.3. 
(στ). 
- τα  απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ησης  της εργόληπτικη ς επιχει ρησης.  
   
Σε περι πτωση πόυ κα πόιό από  τα ανωτε ρω δικαιόλόγητικα  ε χει λη ξει, πρόσκόμι ζεται τό σχετικό  
δικαιόλόγητικό  εν ισχυ . Εφό σόν στην Ενημερό τητα Πτυχι όυ δεν αναφε ρεται ρητα  ό τι τα στελε χη 
τόυ πτυχι όυ τόυ πρόσφε ρόντα ει ναι ασφαλιστικω ς ενη μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφε ρων 
πρόσκόμι ζει επιπλε όν της Ενημερό τητας Πτυχι όυ, ασφαλιστικη  ενημερό τητα για τα στελε χη αυτα .  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ  
  
Στην περι πτωση πόυ όικόνόμικό ς φόρε ας επιθυμει  να στηριχθει  στις ικανό τητες α λλων φόρε ων, 
η από δειξη ό τι θα ε χει στη δια θεση  τόυ τόυς αναγκαι όυς πό ρόυς, γι νεται με την πρόσκό μιση 
σχετικόυ  συμφωνητικόυ  των φόρε ων αυτω ν για τόν σκόπό  αυτό . 
 
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Ο φα κελός πρόσφόρα ς (πρόσφόρα ) των διαγωνιζόμε νων περιλαμβα νει, επι  πόινη  
απόκλεισμόυ , τα ακό λόυθα: 
(α) ξεχωριστό  σφραγισμε νό φα κελό με την ε νδειξη «Δικαιόλόγητικα  Συμμετόχη ς»  
 (β) ξεχωριστό  σφραγισμε νό φα κελό με την ε νδειξη «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα »  
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
24.2 Ο φα κελός «Δικαιόλόγητικα  Συμμετόχη ς» πρε πει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιε χει τα 
ακό λόυθα:  

 - α) Τό Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης  (ΤΕΥΔ) 
- β) εγγυ ηση συμμετόχη ς, τόυ α ρθρόυ 15 της παρόυ σας.  
 -γ) Τα όριζό μενα στό α ρθρό 23.7 αντίγραφα Πιστοποιητικών Διασφάλισης Ποιότητας 
 
 

Οι ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ υπόβα λλόυν κόινη  πρόσφόρα , υπόβα λλόυν τό ΤΕΥΔ για κα θε 
όικόνόμικό  φόρε α πόυ συμμετε χει στην ε νωση. 
 
 
24.3 Ο φα κελός «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα » περιε χει συμπληρωμε νό τό χόρηγηθε ν αριθμημε νό και 
σφραγισμε νό από  την αναθε τόυσα αρχη  ε ντυπό Οικόνόμικη ς Πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 2 (δ)  της 
παρόυ σας. 

 
Επισημαίνεται ότι:  
α) απόκλει όνται από  τόν διαγωνισμό  πρόσφόρε ς, στις όπόι ες δεν αναγρα φεται ε στω και ε να επιμε ρόυς 
πόσόστό  ε κπτωσης όμα δας εργασιω ν τόυ εντυ πόυ της όικόνόμικη ς πρόσφόρα ς στην περιπτ. (α) της 
παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016 η  τό ενιαι ό πόσόστό  ε κπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 τόυ 
α ρθρόυ 95 τόυ ν. 4412/2016, όλόγρα φως και αριθμητικω ς.  
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β) η όλό γραφη αναγραφη  των επιμε ρόυς πόσόστω ν ε κπτωσης υπερισχυ ει της αντι στόιχης 
αριθμητικη ς. 
γ) Αν παρόυσιαστόυ ν ελλει ψεις στην αναγραφη  των στόιχει ων της όικόνόμικη ς πρόσφόρα ς (πλην 
εκει νων πόυ επιφε ρόυν απόκλεισμό ), διαφόρε ς μεταξυ  της όλό γραφης και της αριθμητικη ς τιμη ς η  
λόγιστικα  σφα λματα στα αθρόι σματα, τα γινό μενα η  τη στρόγγυλόπόι ηση, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  
διόρθω νει τα σφα λματα και αναγρα φει την όρθη  όικόνόμικη  πρόσφόρα .   
 
24.4  Οι πρόσφόρε ς υπόγρα φόνται και μόνόγρα φόνται ανα  φυ λλό από  τόν όικόνόμικό  φόρε α η , σε 
περι πτωση νόμικω ν πρόσω πων, από  τό νό μιμό εκπρό σωπό αυτω ν. Η ε νωση όικόνόμικω ν φόρε ων 
υπόβα λλει κόινη  πρόσφόρα , η όπόι α υπόγρα φεται υπόχρεωτικα  ει τε από  ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς 
φόρει ς πόυ απότελόυ ν την ε νωση ει τε από  εκπρό σωπό  τόυς νόμι μως εξόυσιόδότημε νό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας αναφε ρει στην πρόσφόρα  τόυ τό τμη μα της συ μβασης πόυ 
πρότι θεται να αναθε σει υπό  μόρφη  υπεργόλαβι ας σε τρι τόυς, καθω ς και τόυς υπεργόλα βόυς πόυ 
πρότει νει. 
25.2. Η τη ρηση των υπόχρεω σεων της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από  υπεργόλα βόυς δεν 
αι ρει την ευθυ νη τόυ κυρι όυ αναδό χόυ. 
25.3. …………………………………………………..  
25.4. Η αναθε τόυσα αρχη   
α) επαληθευ ει υπόχρεωτικα  τη συνδρόμη  των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α της παρόυ σας για 
τόυς υπεργόλα βόυς και ό τι διαθε τόυν τα αντι στόιχα πρόσό ντα για την εκτε λεση τόυ ε ργόυ πόυ 
αναλαμβα νόυν συ μφωνα με τό α ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016, με τό Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης 
Δη λωσης ( ΤΕΥΔ ). 
β) απαιτει  υπόχρεωτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α να αντικαταστη σει ε ναν υπεργόλα βό, ό ταν από  την 
ως α νω επαλη θευση πρόκυ πτει ό τι συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ και ό τι δεν καλυ πτει τα 
αντι στόιχα πρόσό ντα για την εκτε λεση τόυ ε ργόυ πόυ αναλαμβα νει συ μφωνα με τό α ρθρό 165 τόυ ν. 
4412/2016. 
  
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η ε γκριση κατασκευη ς τόυ δημόπρατόυ μενόυ ε ργόυ, απόφασι στηκε με την αριθμ. 279/2020  

Από φαση Οικόνόμικη ς Επιτρόπη ς. 
26.2  Ο Κυ ριός τόυ Έργόυ μπόρει  να εγκαταστη σει για τό ε ργό αυτό  Τεχνικό  Συ μβόυλό.  Ο 
Ανα δόχός τόυ ε ργόυ, ε χει την υπόχρε ωση να διευκόλυ νει τις δραστηριό τητες τόυ Τεχνικόυ  
Συμβόυ λόυ, πόυ πηγα ζόυν από  τη συμβατικη  σχε ση της Υπηρεσι ας με αυτό ν. 
26.3...........................................................................................liv 
 
 
 
 
  

ΠΑΛΛΗΝΗ,      /       /2020 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την αριθμό  πρωτ. ……………………………………………… από φαση  
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i Για την ε ννόια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. α ρθρό 2 παρ. 1 περ.  29  τόυ ν. 4412/2016. 
Αναλυτικε ς όδηγι ες συμπλη ρωσης τόυ παρό ντός τευ χόυς, καθω ς και της αντι στόιχης διακη ρυξης α νω των όρι ων, δι δόνται 
στην Κατευθυντη ρια Οδηγι α (Κ.Ο.) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θε μα “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακήρυξης 
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” (από φαση 183/2016) (στό εξη ς 
“ΚΟ για τη συμπλη ρωση πρό τυπης διακη ρυξης δημόσι ων συμβα σεων ε ργόυ”). 

ii  Αναγρα φεται ό κωδικό ς ταυτόπόι ησης της διατιθε μενης πι στωσης (π.χ. κωδικό ς ενα ριθμόυ ε ργόυ στό ΠΔΕ η  
κωδικό ς πι στωσης τόυ τακτικόυ  πρόυ πόλόγισμόυ  τόυ φόρε α υλόπόι ησης). Σε περι πτωση συγχρηματόδότόυ μενων ε ργων από  
πό ρόυς της Ευρωπαι κη ς Ένωσης, αναγρα φεται και ό τι τλός τόυ Επιχειρησιακόυ  Πρόγρα μματός τόυ ΕΣΠΑ η  α λλόυ 
συγχρηματόδότόυ μενόυ από  πό ρόυς ΕΕ πρόγρα μματός στό πλαι σιό τόυ όπόι όυ ει ναι ενταγμε νό τό δημόπρατόυ μενό ε ργό. 
iii  Συμπληρω νεται η επωνυμι α της αναθε τόυσας αρχη ς. 
iv  Σε περι πτωση πόυ η αναθε τόυσα αρχη  διαθε τει γραφει α σε περισσό τερες από  μια ταχυδρόμικε ς διευθυ νσεις, θα 

πρε πει να αναγραφει  στην Πρόκη ρυξη μό νό η ταχυδρόμικη  διευ θυνση στην όπόι α θα διενεργηθει  η απόσφρα γιση των 
πρόσφόρω ν των υπόψηφι ων, για την απόφυγη  τυχό ν συ γχυσης. 
v Τι θεται ό τι τλός της Υπηρεσι ας πόυ θα διεξα γει τό διαγωνισμό . 
vi  Συμπληρω νεται από  την Αναθε τόυσα Αρχη  με σαφη νεια συγκεκριμε νη ημερόμηνι α ( “εγκαι ρως, η τόι ως την... ), πρός 
απόφυγη  όιασδη πότε συ γχυσης και αμφιβόλι ας. 
vii  Συμπληρω νεται ημε ρα πόυ καθόρι ζει η αναθε τόυσα αρχη  κατα  τρό πό ω στε ό λόι όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  
φόρει ς να μπόρόυ ν να λα βόυν γνω ση ό λων των αναγκαι ων πληρόφόριω ν για την κατα ρτιση των πρόσφόρω ν. 
viii  Συ μφωνα με τό α ρθρό 18 της παρόυ σας. 
ix  Σκό πιμό ει ναι η επιστρoφη  της σφραγισμε νης πρόσφόρα ς να λα βει χω ρα μετα  την από φαση ε γκρισης τόυ 
πρακτικόυ  τόυ α ρθρόυ 4.1. (ζ) της παρόυ σας και της παρε λευσης τόυ δικαιω ματός υπόβόλη ς ε νστασης , συ μφωνα με τα 
όριζό μενα στό α ρθρό 4.3 της παρόυ σας. Με χρι τό τε η πρόσφόρα  διακρατει ται σφραγισμε νη στην Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ .  
x  Σημειω νεται ό τι ό Αριθμό ς πτυχι όυ, η Κατηγόρι α και η Τα ξη τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α αναγρα φεται, ει τε στό Με ρός 
ΙΙ : Πληρόφόρι ες σχετικα  με τόν όικόνόμικό  φόρε α (εγγραφη  σε επι σημό κατα λόγό), ει τε στό Με ρός IV : Κριτη ρια Επιλόγη ς (Α' 
Καταλληλό τητα)  τόυ Τυπόπόιημε νόυ Εντυ πόυ Υπευ θυνης Δη λωσης ( ΤΕΥΔ ). 
xi  Όταν εφαρμό ζεται τό α ρθρό 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρω τα ε λεγχός όικόνόμικω ν πρόσφόρω ν – ε λεγχός όμαλό τητας 

και ακόλόυ θως ε λεγχός δικαιόλόγητικω ν συμμετόχη ς). Αν η αναθε τόυσα αρχη  επιλε ξει να μην εφαρμό ζει τό α ρθρό 101 
παρ. 1, πρόσαρμό ζει αναλό γως την ακόλόυθόυ μενη διαδικασι α (α ρθρό 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 

xii Όταν εφαρμό ζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 95 τόυ ν. 4412/2016. Όταν εφαρμό ζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 
τόυ α ρθρόυ 95 η  τα α ρθρα 124-126 τόυ ν. 4412/2016, γι νόνται όι αναγκαι ες πρόσαρμόγε ς στη Διακη ρυξη. 

xiii Επισημαι νεται ό τι αν η αναθε τόυσα αρχη  θεωρη σει ό τι πρόσφόρε ς φαι νόνται ασυνη θιστα χαμηλε ς, απαιτει  από  τόυς 
όικόνόμικόυ ς φόρει ς να εξηγη σόυν την τιμη  η  τό κό στός πόυ πρότει νόυν στην πρόσφόρα  τόυς, εντό ς απόκλειστικη ς 
πρόθεσμι ας, κατα  ανω τατό ό ριό δε κα ημερω ν από  την κόινόπόι ηση της σχετικη ς πρό σκλησης. Στην περι πτωση αυτη  
εφαρμό ζόνται τα α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016. 

xiv  Συ μφωνα με τό α ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, η πρόθεσμι α δεν μπόρει  να ει ναι μικρό τερη των δε κα ( 10 ) όυ τε 
μεγαλυ τερη των ει κόσι ( 20 ) ημερω ν από  την κόινόπόι ηση της σχετικη ς ε γγραφης ειδόπόι ησης στόν πρόσωρινό  ανα δόχό. 
xv  Με την επιφυ λαξη των παρ. 7 και 8 τόυ α ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( λη ψη επανόρθωτικω ν με σων ). 
xvi  Στό εν λό γω σημει ό της διακη ρυξης, πρε πει να πρόσδιόρι ζεται ό τό πός (πχ. στα γραφει α της αναθε τόυσας αρχη ς), 
καθω ς και τό χρόνικό  δια στημα εντό ς τόυ όπόι όυ ό σόι υπε βαλαν παραδεκτε ς πρόσφόρε ς μπόρόυ ν να λαμβα νόυν γνω ση των 
δικαιόλόγητικω ν κατακυ ρωσης πόυ κατατε θηκαν,  δηλ. εντό ς ... εργα σιμων ημερω ν από  την ημερόμηνι α πόυ κόινόπόιη θηκε 
σε αυτόυ ς, επι  απόδει ξει, η από φαση κατακυ ρωσης. 
xvii  Η περι πτωση αυτη  πρόστι θεται στη Διακη ρυξη μό νό στις περιπτω σεις εκει νες, στις όπόι ες πρόβλε πεται υπόχρε ωση 
πρόσυμβατικόυ  ελε γχόυ, συ μφωνα με τα άρθρα 35 και 36 τόυ ν. 4129/2013, α λλως διαγρα φεται. 
 
xviii Τι θεται μό νό εφό σόν πρό κειται για συγχρηματόδότόυ μενό ε ργό από  πό ρόυς της Ευρωπαι κη ς Ένωσης. 
xix Τι θεται μό νό εφό σόν επιλεγει  η διενε ργεια κλη ρωσης για τη συγκρό τηση συλλόγικω ν όργα νων. 
xx Από  1-1-2017 τι θεται σε ισχυ  τό π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), τό όπόι ό με τό α ρθρό 13 καταργει  τό π.δ 113/2010. 
xxi Τι θεται μό νό ό ταν εκ τόυ συμβατικόυ  πόσόυ  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρι ς ΦΠΑ), πρόκυ πτει εφαρμόγη  των διατα ξεων για τόν 

ε λεγχό τόυ ΕΣΡ. 
xxii Νό μόι, ΠΔ και υπόυργικε ς απόφα σεις πόυ εκδι δόνται μετα  την ε ναρξη της διαδικασι ας συ ναψης της συ μβασης συ μφωνα 

με τό α ρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016,  δεν απότελόυ ν με ρός τόυ εφαρμόστε όυ θεσμικόυ  πλαισι όυ της. 
xxiii Οι κρατη σεις πρόσαρμό ζόνται ανα λόγα με τόν φόρε α εκτε λεσης τόυ ε ργόυ. 
xxiv Τό πόσό  των απρό βλεπτων δαπανω ν επαναυ πόλόγι ζεται κατα  την υπόγραφη  της συ μβασης, ανα λόγα με την 
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πρόσφερθει σα ε κπτωση, ω στε να διατηρει ται η εν λό γω πόσόστιαι α αναλόγι α τόυ 9% επι  της δαπα νης εργασιω ν με 
ΓΕ&ΟΕ, συ μφωνα με την παρα γραφό 3 τόυ α ρθρόυ 156 ν. 4412/2016.  

xxv Μπόρει  η ε ναρξη της πρόθεσμι ας να όρι ζεται διαφόρετικα ,  αν λό γόυ χα ρη δεν πρόβλε πεται η α μεση ε ναρξη των εργασιω ν 
(α ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

xxvi Με την επιφυ λαξη της επό μενης υπόσημει ωσης. 
xxvii  Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρει  να επιτρε πόυν την υπόβόλη  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν και στην περι πτωση αυτη  
πρόσαρμό ζεται αντιστόι χως τό 13.4. ( πρβλ α ρθρό 57  τόυ ν. 4412/2016 ). 
xxviii  Τό πόσόστό  της εγγυ ησης συμμετόχη ς δεν μπόρει  να υπερβαι νει τό 2% της εκτιμω μενης αξι ας της συ μβασης, χωρι ς 
τό Φ.Π.Α., με ανα λόγη στρόγγυλόπόι ηση (α ρθρό 72 παρ. 1 περ. α εδα φιό πρω τό τόυ ν. 4412/2016). 
xxix Εφό σόν συντρε χει περι πτωση, κατα  τό α ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπό τε μνημόνευ όνται και όι απαραι τητες 

λεπτόμε ρειες.  
xxx Συμπληρω νεται αν πρόβλε πεται η  ό χι η χόρη γηση πρόκαταβόλη ς.  Συ μφωνα με την παρα γραφό 10 εδ. α τόυ α ρθρόυ 25 

τόυ ν. 3614/2007 (ό πως πρόστε θηκε με την παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 242 τόυ ν. 4072/2012), στις περιπτω σεις 
συγχρηματόδότόυ μενων δημό σιων ε ργων στις διακηρυ ξεις υπόχρεωτικα  περιλαμβα νεται δυνατό τητα χόρη γησης 
πρόκαταβόλη ς. Η υπόχρε ωση αυτη  εξακόλόυθει  να ισχυ ει και για τα πρόγρα μματα της περιό δόυ 2014-2020 δυνα μει της 
παρ. 15 τόυ α ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014. 

xxxi Εφό σόν πρόβλε πεται πρόκαταβόλη  συμπληρω νόνται όι ό ρόι για την εγγυητικη  επιστόλη  πρόκαταβόλη ς. Επισημαι νεται 
ό τι η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καλυ πτει και την παρόχη  ισό πόσης πρόκαταβόλη ς πρός τόν ανα δόχό, χωρι ς να απαιτει ται 
η κατα θεση εγγυ ησης πρόκαταβόλη ς. Στην περι πτωση πόυ με την παρόυ σα όρι ζεται  μεγαλυ τερό υ ψός πρόκαταβόλη ς 
(πχ 15%), αυτη  λαμβα νεται με την κατα θεση από  τόν ανα δόχό εγγυ ησης πρόκαταβόλη ς πόυ θα καλυ πτει τη διαφόρα  
μεταξυ  τόυ πόσόυ  της εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης και τόυ πόσόυ  της καταβαλλό μενης πρόκαταβόλη ς (παρ. 1 δ α ρθρόυ 72 
τόυ ν. 4412/2016). 

xxxii  Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να ζητόυ ν από  τόυς πρόσφε ρόντες να παρα σχόυν «Εγγυ ηση καλη ς λειτόυργι ας» για 
την απόκατα σταση των ελαττωμα των πόυ ανακυ πτόυν η  των ζημιω ν πόυ πρόκαλόυ νται από  δυσλειτόυργι α των ε ργων κατα  
την περι όδό εγγυ ησης καλη ς λειτόυργι ας, εφό σόν πρόβλε πεται στα ε γγραφα της συ μβασης. Τό υ ψός της εγγυ ησης καλη ς 
λειτόυργι ας συμπληρω νεται σε συγκεκριμε νό χρηματικό  πόσό .  Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς καλη ς λειτόυργι ας περιλαμβα νόυν 
κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στην παρα γραφό 15.2 της παρόυ σας και επιπρό σθετα, τόν αριθμό  και τόν τι τλό της σχετικη ς 
συ μβασης. 
xxxiii  Η πρόθεσμι α παραλαβη ς των πρόσφόρω ν καθόρι ζεται συ μφωνα με τό α ρθρό 121 τόυ ν. 4412/2016 . 
xxxiv Ορι ζεται ό χρό νός από  την Αναθε τόυσα Αρχη  κατ΄ εκτι μηση των ιδιαιτερότη των της διαδικασι ας. Για τόν καθόρισμό  τόυ 

χρό νόυ ισχυ ός της πρόσφόρα ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016. 
xxxv Συ μφωνα με την παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 376 τόυ ν.  4412/2016, με χρι την ε κδόση της από φασης της παρ. 6 τόυ α ρθρόυ 38, 

εξακόλόυθει  να ισχυ ει η δημόσι ευση των πρόκηρυ ξεων στό Τευ χός Δημόσι ων Συμβα σεων στην ΕτΚ (πρβλ και α ρθρό 377 
παρ. 1 περ (37) ν. 4412/2016). 

xxxvi  Συ μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 α ρθρόυ 377 καθω ς και τις παρ. 11 και 12 α ρθρόυ 379 ν. 

4412/2016, εξακόλόυθει  η υπόχρε ωση δημόσι ευσης πρόκη ρυξης συ μφωνα με τις παρ. 7 και 8 α ρθρόυ 15 ν. 3669/2008 με χρι 

την  31/12/2017 σε δυ ό ημερη σιες εφημερι δες και στόν περιφερειακό  και τόπικό  τυ πό με χρι 31/12/2020 (πρβλ και την 

ενό τητα Δ της εγκυκλι όυ με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ). 
xxxvii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α ρθρόυ 91 ν. 4412/2016. 
xxxviii  Τα κριτη ρια επιλόγη ς σχεδια ζόνται κατα  τρό πό, ω στε να μην περιόρι ζεται δυσανα λόγα η συμμετόχη  των 
ενδιαφερό μενων όικόνόμικω ν φόρε ων στόυς διαγωνισμόυ ς δημόσι ων ε ργων. Κατα  τό στα διό τόυ πρόσδιόρισμόυ  των 
κριτηρι ων καταλληλό τητας των υπόψηφι ων, ει ναι αναγκαι ό να τηρόυ νται από  τις αναθε τόυσες αρχε ς, όι θεμελιω δεις 
ενωσιακε ς αρχε ς, ιδι ως η αρχη  της ι σης μεταχει ρισης των συμμετεχό ντων, της απόφυγη ς των διακρι σεων, της διαφα νειας και 
της ανα πτυξης τόυ ελευ θερόυ ανταγωνισμόυ . 
xxxix  Επισημαι νεται ό τι  η εν λό γω πρό βλεψη για παρε κκλιση από  τόν υπόχρεωτικό  απόκλεισμό   απότελει  δυνατό τητα 

της αναθε τόυσας αρχη ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε περι πτωση πόυ δεν επιθυμει  να πρόβλε ψει τη σχετικη  
δυνατό τητα, η αναθε τόυσα αρχη  διαγρα φει την παρα γραφός  αυτη . 

xl  Οι λό γόι της παραγρα φόυ 22.Α.4. απότελόυ ν δυνητικόυ ς λό γόυς απόκλεισμόυ  συ μφωνα με τό α ρθρό 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατα  συνε πεια, η αναθε τόυσα αρχη  δυ ναται να επιλε ξει ε ναν, περισσό τερόυς, ό λόυς η  ενδεχόμε νως και κανε ναν 
από  τόυς λό γόυς απόκλεισμόυ  συνεκτιμω ντας τα ιδιαι τερα χαρακτηριστικα  της υπό  ανα θεση συ μβασης (εκτιμω μενη αξι α 
αυτη ς, ειδικε ς περιστα σεις κλπ), με σχετικη  πρό βλεψη στό παρό ν σημει ό της διακη ρυξης. (αναλυτικα  βλ. ΚΟ για τη 
συμπλη ρωση πρό τυπης διακη ρυξης δημόσι ων συμβα σεων ε ργόυ). 
xli  Σημειω νεται ό τι ό ανωτε ρω εθνικό ς λό γός απόκλεισμόυ  συμπληρω νεται στό Με ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ. 
 
xlii  Υπενθυμι ζεται ό τι  αναφόρα  στην παρα γραφό 4, θα γι νει μό νό στην περι πτωση πόυ η Αναθε τόυσα Αρχη  επιλε ξει 
κα πόιόν από  τόυς δυνητικόυ ς λό γόυς απόκλεισμόυ  ( 22.Α. 4 ) . 
xliii  Για τόν τρό πό συμπλη ρωσης τόυ 22.Γ, βλ. Αναλυτικα  ΚΟ για τη συμπλη ρωση πρό τυπης διακη ρυξης δημόσι ων 
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συμβα σεων ε ργόυ και τη σχετικη  Εγκυ κλιό τόυ Υπόυργει όυ Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν πόυ αναμε νεται να εκδόθει . 
xliv  Για τόν τρό πό συμπλη ρωσης τόυ 22.Δ, βλ. Αναλυτικα  ΚΟ για τη συμπλη ρωση πρό τυπης διακη ρυξης δημόσι ων 
συμβα σεων ε ργόυ και τη σχετικη  Εγκυ κλιό τόυ Υπόυργει όυ Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν πόυ αναμε νεται να εκδόθει . 
xlv  Πρόαιρετικη  επιλόγη : Η παρ. 22.Ε τι θεται κατα  διακριτικη  ευχε ρεια της αναθε τόυσας αρχη ς και συμπληρω νεται 

συ μφωνα με τό α ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισημαι νεται ό τι ό λες όι απαιτη σεις πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες 

με τό αντικει μενό της συ μβασης (α ρθρό 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
xlvi  Πρόαιρετικη  επιλόγη . Συ μφωνα με τό α ρθρό 78 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, στην περι πτωση συμβα σεων ε ργων όι 
αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να απαιτόυ ν την εκτε λεση όρισμε νων κρι σιμων καθηκό ντων απευθει ας από  τόν ι διό τόν 
πρόσφε ρόντα ( πρόαιρετικη  σημει ωση τόυ ανωτε ρω εδαφι όυ ). 
xlvii  Συ μφωνα με τό α ρθρό 73 παρ. 2 τελευται ό εδα φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης 
ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  

xlviii  Εφό σόν συντρε χει περι πτωση λό γω τόυ πρόυ πόλόγισμόυ  της συ μβασης, πρε πει να πρόβλε πεται και η δυνατό τητα 

συμμετόχη ς επιχειρη σεων εγγεγραμμε νων στα Νόμαρχιακα  Μητρω α (βλε πετε α ρθρα 105 και 106 τόυ ν. 3669/2008). 

Στην περι πτωση αυτη  να τι θεται η αντι στόιχη πρό βλεψη. 
xlix  Εφό σόν ε χει αναφερθει  σχετικη  απαι τηση στό α ρθρό 22.Ε συμπληρω νεται αναλό γως συ μφωνα με τό α ρθρό 82 τόυ 

ν. 4412/2016. 
l  Συ μφωνα με τη δια ταξη τόυ α ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 
χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη 
βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά 
στους διαγωνισμούς.” Επισημαι νεται ό τι, συ μφωνα με τό α ρθρό 22 ( Τρόπόπόιη σεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 
4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) 
του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού 
διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
li  Η σχετικη  Υπόυργικη  από φαση για την  Ενημερό τητα Πτυχι όυ, αναμε νεται να επικαιρόπόιηθει  . 
lii  Στην περι πτωση ό μως πόυ η Ενημερό τητα Πτυχι όυ δεν καλυ πτει τις εισφόρε ς επικόυρικη ς ασφα λισης, τα 
σχετικα  δικαιόλόγητικα  υπόβα λλόνται ξεχωριστα . 
liii  Μό νό στην περι πτωση πόυ ε χει επιλεγει  από  την αναθε τόυσα αρχη  ως λό γός απόκλεισμόυ . 
liv  Εφό σόν στη Διακη ρυξη τι θενται επιπλε όν ό ρόι τεχνικη ς ικανό τητας, αναφε ρεται η σχετικη  από φαση τόυ Υπόυργόυ  
Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν, ό πως απαιτει ται από  τό α ρθρό 76 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016 η  η αντι στόιχη από φαση τόυ α ρθρόυ 
53 παρ. 7 β τόυ ν. 4412/2016 για επιπλέον όρους τεχνικής και οικονομικής ικανότητας. 
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ΤΕΥΔ        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Περισσότερες πληροφορίες σύμφωνα με τις οδηγίες των Κατευθυντηρίων Οδηγιών 15/2016 (ΑΔΑ: 

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή 

είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.eaadhsy.gr). 

Επισυνάπτεται στην προσάρτηση της παρούσας του Παραρτήματος Ι συμπληρωμένη η πρώτη 

σελίδα  του ΤΕΥΔ. 

 

Παράρτημα I. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

                                              ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Δήμος Παλλήνης] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6234] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ιθάκης 12 / Πόλη Παλλήνης Αττικής  

/153-44 ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Αγγελική Θεοδωράτου] 

- Τηλέφωνο: [210-6604653] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [a.theodoratou@156.syzefxis.gov] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.pallini.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος Επέκταση αγωγού για την κάλυψη πυροσβεστικών αναγκών 

 σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντηρήσεων πεζοδρομίων με κράσπεδα ,πλάκες 

πεζοδρομίου, σωληνώσεις υδρορροών , την κατασκευή δικτύου Ηλεκτροφωτισμού με υπόγειο 

δίκτυο διέλευσης καλωδίων, φρεάτια , Πίλλαρ και φωτιστικά σώματα , διαφόρων οδών Δημοτικής 

Ενότητας Παλλήνης και συγκεκριμένα παρεμβάσεις θα γίνουν στην οδό, Καραϊσκάκη και Αγίας 

Λαύρας, Σαλαμίνος και λοιπών οδών που θα υποδειχθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

CPV45351000-2 : Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων  
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [20REQ007080535 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Έργα] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Οχι] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): [αριθμός μελέτης προμήθειας: 02/2020 ] 

 

file:///C:/Users/Παπαϊωάννου%20Βασίλης/Downloads/ΤΕΥΧΟΣ%20ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ.doc%23_Υπόδειγμα_Οικονομικής_Προσφοράς
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

 

 

 
 

 





                       
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 
 
 
 
ΕΡΓΟ 
 
 
ΦΟΡΕΑΣ  
 
 

 

 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Κ.Λ.Π  Δ.Ε 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

A.M.: 2/2020 

Κ.Α: 30.7324.0030 

CPV 45351000-2 

 

Προϋπ 

 

54.974.77 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντηρήσεων πεζοδρομίων με κράσπεδα ,πλάκες πεζοδρομίου, σωληνώσεις 

υδρορροών , την κατασκευή δικτύου Ηλεκτροφωτισμού με υπόγειο δίκτυο διέλευσης καλωδίων, φρεάτια , Πίλλαρ και 

φωτιστικά σώματα , διαφόρων οδών Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης και συγκεκριμένα παρεμβάσεις θα γίνουν στην οδό, 

Καραϊσκάκη και Αγίας Λαύρας, Σαλαμίνος και λοιπών οδών που θα υποδειχθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.  

 

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι: 

1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 

2) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 

3) Πρόσθετες εργασίες εκσκαφών λόγω δυσχέρειας από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ο. 

4) Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 

5) Καθαιρέσεις  μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

6)  Οδοστρωσία μεταβλητού πάχους 

7) Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 

8) Αποξήλωση πρόχυτων κράσπεδων 

9) Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 

10) Πλακοστρώσεις Πεζοδρομίων 

11) Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα 40 Χ 40 εκ. 

12) Πλακοστρώσεις με κυβόλιθους 

13) Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ 

14) Κατασκευή ρείθρων 

15) Δομικό Πλέγμα Β500C εκτός υπόγειων έργων 

16) κατασκευή φρεατίων 

17) Αναβιβασμός καταβιβασμός φρεατίων 

18)Αγωγός ΡΕ Φ50-75 χιλ. διέλευσης καλωδίων 

19) Αγωγός σ/σωλήνας γαλβ. 2,0  inch διέλευσης καλωδίων 

20)Καλώδια  Ν.Υ.Υ 4X10 mm2 





21)Αγωγός Χάλκινος γείωσης 16 mm2 

21)Πίλλαρ τεσσάρων (4) αναχωρήσεων 

22)Βάσεις ιστού ηλεκτροφωτισμού με αγκύρια 

23)Φ.Σ κορυφής  με Led 45 Wt ,ύψος ιστού Η=4,0 m 

24) Φρεάτια ηλεκτροφωτισμού 30Χ30 cm. 

 

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου μαζί με το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό  54.974,77 € και θα χρηματοδοτηθεί 

από έσοδα του Δήμου στον Κ.Α. 30.7324.0030 και πίστωση για το έτος 2020  54.974,77 €. 

Η ανάθεση της εν λόγω έργου θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού  με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα το άρθρο 27 και στις διαδικασίες του  συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα τα 

οριζόμενα στα άρθρα 117 και 66. 

 

        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ.  

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

    

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

                       ΕΡΓΩΝ 

 

            ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΘΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

        

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΓΑΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                       
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 
 
 
 
ΕΡΓΟ     : 
 
 
ΦΟΡΕΑΣ:  
 
ΧΡΗΜ.   :  
 
 
 
ΠΡΟΥΠ. : 

 

 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΙΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
Κ.Λ.Π.  Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
 
EΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 
 
 
 

         54.974,77 € (ΜΕ Φ.Π.Α.24%) 
 
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αρ. μελ. 02/2020 

Κ.Α: 30.7324.0030 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

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

έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη 

Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος 

περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης. 

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

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το προϋπολογιζόμενο 

άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 

συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 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, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την 

παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 





1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων 

εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην 

των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., 

του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο 

αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 

οπουδήποτε αλλού. 

1.4 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.  

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. 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 εντοπιζομένων 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 οσο 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. 

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. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους 

του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν 

σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 

δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 

κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως 

καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 





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

αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 

διακρίνεται σε: 

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

δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 
ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, 
καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, 
καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. 
γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και 
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον 
δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των 
εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από 
ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των 
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών 
Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 





(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας 
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 

παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με 

τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 

αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 

παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, 

PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα 

των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής 

και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα 

της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

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

διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος 

τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια 

συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος 

Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική 

ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική 

εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 

περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 





 

 
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της 

αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, 

κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων 

και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του 

παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο 

που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται στην 

τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε 

καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του 

μεταφορικού έργου). 

 

 





 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ 
 
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΟΜΑΔΑ  Α : Η/Μ ΕΡΓΑ 

 

A.T.: 1.1   
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.1  

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων 
φωτεινής σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 χτ.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηματοδότησης υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών με 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη 
ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου (DN) και πάχους τοιχώματος όπως αναφέρεται παρακάτω. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του γαλβανισμένου σύρματος έλξης 
καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρματος 
έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση 
τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,50      

 

 

 

A.T.: 1.2   
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.41.4  

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 
(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 4 
x 10 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε 
μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), 
ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S 
(πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 
ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΤΡΙΑ 

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 12,53      

 

 

 

 

 

 





A.T.: 1.3   
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.37.2  Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για 

πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2269.Β  100,00%  
 
      Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και 
θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η 
συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      

 

 

A.T.: 1.4   
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.1.8  Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή 
πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως 
Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών 
(καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, 
ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
 
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,85      
 

 

A.T.: 1.5   
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η2.1.6  Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες PVC. Σωλήνας από PVC ονομαστικής 

πίεσης 4 atm. Φ 100  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονομαστικής πίεσης 4 atm, με κεφαλή σύνδεσης, εγκατεστημένος 
σε υπόγειες διαβάσεις, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η 
προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των απαιτουμένων μικροϋλικών σύνδεσης, του οδηγού από γαλβανισμένο 
σύρμα (όταν απαιτείται) και η εργασία εγκατάστασης σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. Δεν 
περιλαμβάνεται ο εγκιβωτισμός των σωλήνων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,10      

 

 

A.T.: 1.6  





ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.48.3  

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, 
πολύκλωνοι. διατομής 25 mm².  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των 
υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες 
σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,70      

 

 

A.T.: 1.7  
ΗΛΜ ΗΛΜΣΧ0.6  Προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος για την έδραση ιστών 

φωτισμού ύψους έως 6 μέτρων.   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2532 100,00%  

 
      Προκατασκευασμένη βάση σκυροδέματος για ιστούς φωτισμού ύψους 6 μέτρων. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη 
για την προμήθεια, μεταφορά και επιμελημένη τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης βάσης εκ σκυροδέματος κατηγορίας 
C20/25 για την έδραση ιστού φωτισμού ύψους έως 6 μέτρων. Η βάση θα έχει ελάχιστες διαστάσεις κάτοψης 50x90εκ., ύψος 
τουλάχιστον 70εκ., και ελάχιστο βάρος 590kg. Θα φέρει δε φρεάτιο έλξης των σωληνώσεων των καλωδίων με κάλυμα 
διαστάσεων 40x40εκ. από μαντέμι (ελάχιστης κλάσης Α15), και αγκύρια στερέωσης του ιστού, διαμέτρου τουλάχιστον Μ24. 
Τέλος, σε κάθε πλευρά της θα φέρει οπές για τη διέλευση των σωληνώσεων των καλωδίων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 150,00      

 

 

A.T.:1.8  
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.1  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm  

                                   Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2532 100,00%  
 
      Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα 
Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
· η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 
· η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
· στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη 
μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή 
στρώση εποξειδικής βαφής) 
· η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  
 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π)    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      

 

A.T.:1.9  
ΗΛΜ ΗΛΜΣΧ0.11  Σιδηροϊστός ύψους 4,00m   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ101  100,00%  
 
           Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση σιδηροιστού φωτισμού πάρκων και πλατειών ύψους 4,00 μ .γαλβανισμένου εν 
θερμώ κατά ISO 1461(Hot Dip Galvanizing), βαμμένου σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας ήτοι:  
1. ΥΛΙΚΑ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 





Ο κορμός του ιστού αποτελείται από δύο(2) τεμάχια κυκλικής διατομής και κατασκευάζεται από έλασμα 4 χιλ.-3 χιλ ποιότητας 
S235JR (St 37.2) που προμηθεύεται με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2 
Ύψος από το έδαφος 4000 mm,διάμετρος βάσης 94/102 mm(4.0 inch)πάχος 4 mm με ύψος 1500 mm,διάμετρος και δευτέρου 
τμήματος 76 mm(2,5 inch)πάχος 4 mm με ύψος 2500 mm. Η διαμήκης ραφή είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή 
ηλεκτροσυγκόλληση σε λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
Η μέθοδος συγκόλλησης αξιολογείται κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη συγκόλληση αυτή δίδεται εγγύηση πλήρους 
διείσδυσης κατά 80% και τα τεμάχια του χαλυχδοσωλήνα θα εισέρχονται κατά 100mm εντός του χαλυβδοσωλήνα με την 
μεγαλύτερη διάμετρο. Κάθε ιστός φέρει θυρίδα διαστάσεων 45 x 186mm σε απόσταση 80cm από τη βάση για την είσοδο 
εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου (μονού ή πολλαπλού) που θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από χυτοπρεσαριστό 
αλουμίνιο με ενδιάμεσο ελαστικό παρέμβυσμα,της συνδεσμολογίας αυτού δηλ.διακλαδωτήρες μετα της  ασφάλειας 6Α(1 Ή 2 
τεμ.) τύπου ταμπακιέρας,καθώς και τους κοχλίες πρόσδεσης του χαλκού γείωσης και του αγωγού γείωσης του φωτιστικού 
σώματος που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα τιμη του άρθρου.  
Το έλασμα της βάσης έχει διαστάσεις 300 x 300 x 12mm και είναι κατασκευασμένο από υλικό ποιότητας S235JR (St 37.2/DIN 
17100)θα φέρει 4 οβάλ οπές για τη διεύθυνση των αγκυρίων που έχουν σπείρωμα Μ12, κεντρική οπή για την διέλευση του 
υπογείου καλωδίου και τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια σχήματος ορθογωνίου τριγώνου καλλα ηλεκτροσυγκολλημένα για υην 
ενίσχυση του ιστού. Η διάμετρος του κέντρου των οπών είναι 220 mm. Στο κέντρο του φέρει οπή Φ95 mm για τη συγκόλληση 
του κορμού. 
Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας SG 2 πάχους 1÷1,2 mm Η 
συγκόλληση εκτελείται από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287. Η μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές 
πιστοποιούνται από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου. Οι ανοχές κατασκευής του ιστού είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. 
2. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ-ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ 
Στάδιο 1ο: Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους και την συγκολληση της βάσης  ελέγχονται οπτικά και διαστασιακά, διορθώνονται 
τυχόν οξείες ακμές με τρόχισμα και προωθούνται για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) εσωτερικά 
και εξωτερικά δηλ.καθαρισμός επιφάνειας σε μπάνιο Hcl,ξέπλυμα με νερό,επεξεργασία flux,ξήρανση,προθέρμανση σε 
στεγνωτήριο,εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου (καθαρότητας>99,995%).  θερμοκρασίας 450oC και 
καθαρότητας >98,5% & τέλος οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα και 
γίνεται δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος. 
Στάδιο 2ο:Η λεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικών χρωμάτων(επιλογής της Υπηρεσίας) όλων των μερών του ιστού 
με πολυμερισμό στούς 200 οC από πιστοποιημένο βαφείο με ISO 9001. 
3.ΑΓΚΥΡΙΟ ΙΣΤΟΥ 
Το αγκύριο (κλωβός αγκύρωσης)του ιστού θα είναι κατασκευασμένο απο τέσσερις ράβδους γαλβανισμένες εν θερμώ μήκους 
500mm και διαμέτρου 12 mm(1/2΄΄) με σπείρωμα μήκους 120 mm ,συνδεδεμένες άλληλα μεταξύ τους με 
ηλεκτροσυγκολλμένες επάνω τους σιδηρογωνιές γαλβανισμένες εν θερμώ 30χ30χ2 mm ώστε να σχηματίζεται τετράπλευρο 
μήκους πλευράς 220 mm.Στην παρούσα τιμή συμπεριλαμβάνονται διπλά περικόχλια για κάθε ήλο(ράβδο),γαλαβανισμένα εν 
θερμώη εργασία πάκτωσης στην βάση απο σκυρόδεμα,το αλφάδιασμα του αγκυρίου,η κοπή, μετα την τοποθέτηση του ιστού 
,του προεξέχοντος σπειρώματος >20 mm και η τοποθέτηση πλαστικών καλυμμάτων στο εναπομείναν  σπείρωμα. 
   
4.ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικού σώματος .Το φανάρι  είναι χαλύβδινο, παραδοσιακό τύπου Κερκύρας, τετραγωνικής 
μορφής. Το ύψος του  είναι περίπου 60cm. και το πλάτος του περίπου 30cm.  
Το φανάρι πρώτα  γαλβανίζεται για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία κατά  
 
της διάβρωσης και κατόπιν βάφεται  με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στην απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας, από 
πιστοποιημένο κατά ISO 9001 βαφείο και διαθέτει πιστοποιητικό CE.  
Επίσης συνοδεύεται με Αριθμό Μητρώου Παραγωγού από τον ΕΟΑΝ το οποίο αφορά τις εμπορικές και κατασκευαστικές 
εταιρείες φωτιστικών και Αριθμό Μητρώου για υπόχρεους συσκευαστές και τις αντίστοιχες πρόσφατες βεβαιώσεις. Το φανάρι 
στο εσωτερικό του φέρει πλακέτα LED ισχύος 45Watt, η οποία εδράζεται σε βάση βαμμένη ηλεκτροστατικά, σε λευκή 
απόχρωση από πιστοποιημένο βαφείο κατά ISO 9001 το οποίο αποδεικνύεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  Η πλακέτα 
φέρει 15 ασύμμετρα LED υψηλής απόδοσης, έχουν δείκτη στεγανότητας ΙΡ67 και τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά:  
Η διάρκεια ζωής είναι >50.000 ώρες, CRI 75, Απόδοση 85-98lm/w, 2700-3200 Kelvin, Ανθεκτικά σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος από -30◦C έως +50◦C 
Τα LED καλύπτουν τις απαιτήσεις και δοκιμές των προτύπων: ΕΝ 55015, ΕΝ 61547  
ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, EN 60529. Η εταιρεία που κατασκευάζει τα φωτιστικά  να είναι πιστοποιημένη με ISO 
9001/2015 
   Στην παρούσα τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη εργασία όπως εισκόμιση αποκόμιση γερανού επι τόπου  
του έργου για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του ιστού φωτισμού μετά του Φ.Σ 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 800,00      

 

 

A.T.:1.10  
 
ΗΛΜ 
ΗΛΜΣΧ6.10.80  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ 
οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων  





 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ65 για τοποθέτηση σε 
εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή 
οδοφωτισμού''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
1.BΑΣΗ ΠΙΛΑΡ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΔΕΗ 
  Η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα με διαστάσεις 1,40χ0.40χ1,0m,(μήκος,πλάτος,ύψος) χυτή επί τόπου ή 
προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή 
διέλευσης των υπογείων καλωδίων  μετά της δαπάνης εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης τού ορύγματος της βάσης 
έδρασης του πίλλαρ 
  Το φρεάτιο διανομής(έλξης) των καλωδίων, αναπόσπαστο κομμάτι της βάσης πίλαρ ,αν η βάση  κατασκευαστεί επι τόπου 
χυτή(το φρεάτιο θα είναι έμπροσθεν του τμήματος του πίλαρ που είναι ο ηλεκτρικός πίνακας)ή αν είναι προκατασκευασμένη(η 
βάση) θα είναι ενσωματωμένο. 
 Ο τσιμεντοιστός διαστάσεων 0,40χ0,30χ1,20m (το ύψος 1,20 m άνω της στάθμης των +40 cm που εδράζεται το πίλαρ)   
κονσόλας ΔΕΗ , κατασκευασμένος και ενσωματωμένος στη βάση του πίλαρ στο κέντρο του οποίου θα τοποθετηθεί σωλήνας  
PVC  Φ 110mm/6atm-L=0.80 m και η  προμήθεια -τοποθέτηση σωλήνα  γαλβανισμένου 4,0 inch Π.Ε ISO MEDIUM βαρύς 
ύψους 5,0 m για την υποδοχή του καλωδίου τροφοδότησης του μετρητή της ΔΕΗ. 
 
2.ΠΙΛΑΡ 
  Η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ)με διαστάσεις 1,35χ0.30χ1,20m,χωρισμένο 
σε δύο ανεξάρτητους χώρους απο τους οποίους ο ένας για την παροχή της ΔΕΗ και ο άλλος για την ηλεκτρική 
διανομή,στεγανό IP 65 κατάλληλο για εξωτερικό χώρο   με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των 
oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την 
κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m² (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους 
ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης τών θυρών(μιά για κάθε χώρισμα),με μεντεσέδες 
βαρέως τύπου , ανοξείδωτες κλειδαριές ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με 
τα στοιχεία του κυρίου 
 
3.ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΕΗ-ΓΕΙΩΣΗ 
   Η τοποθέτηση του μετρητή της ΔΕΗ στο ένα χώρισμα,η προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου E1VV-U,-R,-S(NYY)5x10 
mm2 +1,5 ,μήκους 1,0 m και είσοδο αυτού δια μέσου του μεταλλικού χωρίσματος με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες, για την 
τροφοδότηση της ηλεκτρικής διανομής που είναι τοποθετημένη στο άλλο χώρισμα.Προμήθεια και τοποθέτηση χαλκού γείωσης 
25 mm2  για σύνδεση με όλα τα μικρουλικά(στη΄ριγματα ,ακροδέκτες ,κολλάρα γείωσης ) με το τρίγωνο γείωσης.                                                                                                                                                                                                                      
4.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
 Προμήθεια και τοποθέτηση της στεγανής διανομής στο δεύτερο τμήμα του πίλλαρ ήτοι τοποθέτηση αυτής μέσα σε μεταλλικό 
πίνακα προστασίας IP 44 απο χαλυβδοέλασμα πάχους 2 mm DKP και μορφοσίδηρο ή άκαυστο  πλαστικό,διαστάσεων 
62cmχ50cm(ύψος,πλάτος), ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου 
παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.Ο στεγανός πίνακας θα 
περιέχει:1.Ενα γενικό διακόπτη ράγας 3χ40Α,2.Τρείς συντηκτικές ασφάλειες 25 Α,3.τρείς ενδεικτικές λυχνίες με 
ενσωματωμένη ασφάλεια ταμπακιέρας,4.Μία(1) αυτόματη ασφάλεια 16Α και μία(1) 10 Α 5.Ενα (1) μεταλλικό ρευματοδότη 
σούκο και ενα(1) Φ.Σ νυχτερινής εργασίας σε ''καραβοχελώνα 60 W,6.Eνα(1)  διακόπτη πλήκτρου (με χειρισμό χωρίς να 
ανοικτεί το κιβώτιο)για άναμμα λαμπτήρα νυχτερινής εργασίας,7.Ενα τριφασικό διακόπτη αέρος 10 Kw,8.Ενα ρελέ διαφυγής 
έντασης 3χ40Α/40mA ,9.Τέσσερις ραγοδιακόπτες(3 τεμ 3χ16 Α για τις ισάριθμες γραμμές φωτισμού ,   1 τεμ 3χ10Α για το 
αυτόματο πότισμα μετά του καλωδίου ΝΥΥ 2Χ1,5 mm2)μετά των αντιστοίχων 12 τεμ αυτομάτων ασφαλειών WL 10 Α, 10.Ένα 
χρονοδιακόπτη ράγας εφ .πορείας 72 h,11.Ένα φωτοκύταρο 12A/230V,5-300 LUX IP54 τοποθετημένο μέσα σε μεταλλικό 
διάτρητο χαλυβδοέλασμα για αντιβανδαλιστική προστασία,12. Ένα χρονοδιακόπτη ράγας μείωσης νυχτερινού φωτισμού και 
13.Κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων(στο κάτω μέρος του κιβωτίου) & 
 5.Η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 2500,00      

 

 

A.T.:1.11 

 

ΗΛΜΣΧ0.10  Γείωση με ηλεκτρόδιο , διαμέτρου Φ14,2 mm  μήκους 1,5  m 
επεκτεινόμενου τύπου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ5  100,00%  

 
          Για την προμήθεια ,μεταφορά και έμπηξη εντός του φρεατίου της βάσης του ιστού του  Φ.Σ ,ενός ηλεκτροδίου γείωσης 
από επιχαλκωμένη(E-Cu 250/μm) ράβδο γείωσης διαμέτρου κορμού 14,2 mm (σπείρωμα  5/8’’-16 mm)x1500 mm, η κορυφή 





του οποίου θα συνδεθεί με σφιγκτήρα τύπου Η χαλκού( Cu-Α) και μικρό σε μήκος (40 cm)ευθύγραμμο κομμάτι Cu 25 mm2 με  
το δίκτυο γείωσης, που είναι επίσης από  χαλκό  25 mm2  , με σφικτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα στρογγυλών ή πολύκλωνων 
αγωγών 16-35 mm2  .Στην παρούσα τιμή συμπεριλαμβάνονται η εργασία ,η προμήθεια των πάρα πάνω υλικών και 
μικρουλικών και μετρήσεις για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)    
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριαντα επτα & 

είκοσι έξη λεπτα  
  

 (Αριθμητικώς): 37,26      

 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΟΜΑΔΑ  Β : ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

 

A.T.: 2.1   
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.4  Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6807  100,00%  
 
      Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την 
αποξήλωση. 
 
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό μέτρο 
αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m³ προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 
 
[*] = 0,10 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της 
αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,03  [*] (12,4+0,63)  

 

A.T.: 2.2   
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.5  Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6808  100,00%  
 
      Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την 
αποξήλωση. 
 
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης 
κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m³ προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 
 
[*] = 0,075 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της 
αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    





( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,77  [*] (3,298+0,472)  

 

 

A.T.: 2.3   
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και 
προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η 
μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''. 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα 
και συναφή εξοπλισμό.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 34,30  [*] (28+6,3)  

 

 

A.T.: 2.4   
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-82  Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922  100,00%  
 
      Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων  
· η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό αρμολόγησης, μεταφορά υλικών επί 
τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών 
και προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και 
μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη προς την υφιστάμενη πλακόστρωση.  
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την 
σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  
 
Tιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 115,00      

 

 

A.T.:   
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
29.3.1  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2532  100,00%  





 
      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε 
μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων 
μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
  
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων 
ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και 
εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  
· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, 
ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς  
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών,  
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 
· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων 
(πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά 
κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον 
προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, 
μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών 
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, 
αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των 
σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από 
τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και 
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 
 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΠΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση του σκυροδέματος 
01-01-04-00: Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-03-00-00: Ικριώματα 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 
 
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων 
κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία ''λεπτοτοίχων'', στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. 
με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.    





( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 94,20      

 

 

A.T.:   
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2921  100,00%  
 
      Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 
0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 
εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα - Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης 
έδρασης,  
· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, 
με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω 
από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η 
αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,60      

 

A.T.:   
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-81  Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922  100,00%  
 
      Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, 
από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm. 
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα, 
έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες,  
· η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),  
· η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για 
την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),  
· η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),  
· ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε 
οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.  
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την 
σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,30      

 





 

A.T.:   
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2269.A  100,00%  
 
      Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το 
παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ     
 (Αριθμητικώς): 1,00      

 

A.T.: 2.9   
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1123.Α  100,00%  
 
      Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε 
συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά 
με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα 
με την ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα 
τους,  
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της 
οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν 
αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  
· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των 
αναβαθμών  
· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων 
ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις. 
· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η 
εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους 
· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση 
δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και 
όγκοι εκσκαφών κλπ. 
· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ''στρώση έδρασης οδοστρώματος'' μέχρι του βάθους που 
λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό 
συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους 
αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 





Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις 
που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από 
σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που 
βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί 
πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,10  [*] (0,7+8,4)  
 
 

 

 

A.T.: 2.10   
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
30.3  

Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα 
B500C.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7018  100,00%  

 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής 
διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 
σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και 
δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου 
και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων 
(αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, 
τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, 
μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, 
περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
 
· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους 
ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  
· Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
· Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους 
επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 
· Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
· Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία 
και υλικά). 
· Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,15      





 

A.T.: 2.11   

 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
4.1  

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3121.Β  100,00%  

 
      Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της 
επιφάνειας της ''στρώσης έδρασης οδοστρώματος'' και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης 
πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 ''Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 
δανειοθαλάμων''. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση,  
· η σταλία των μεταφορικών μέσων,  
· η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, 
κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης 
 
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,90  [*] (7,7+4,2)  
 

 

 

A.T.: 2.12 

 

 

ΥΔΡ 16.1Ν  ΑΝΑΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  
                                       (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ -3213) 

 

Για την ανύψωση ή καταβιβασμό ενός τεμαχίου καλύμματος στομίου φρεατίου υπονόμων (ομβρίων-ακαθάρτων κ.λπ.)για την 
προσαρμογή  της στέψεως του στην νέα υψομετρική θέση της οδού ή πεζοδρομίου δηλ. αφαίρεση του καλύμματος και πλαισίου 
εγκιβωτισμού της χυτοσιδηράς βάσης, αποσύνθεση του σκυροδέματος όπου χρειάζεται ενδεχόμενη νέα σκυροδέτηση με μοπετόν 
C 16/20 μέχρι την στάθμη του νέου στομίου και πλήρη επανατοποθέτηση του καλύμματος στην οριστική θέση. Περιλαμβάνονται 
όλες οι εργασίες και τα υλικά επί τόπου του έργου. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, από 01-01-01-00 
έως 01-01-07-00:    
Τιμή ανά ανύψωση – καταβιβασμό τεμαχίου καλύμματος στομίου φρεατίου επίσκεψης   

Ολογράφως:    ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς:   60,00€ 

 

 

 

        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ.  

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

    

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

                       ΕΡΓΩΝ 

 

            ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΘΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

        

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΓΑΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Μερική ( € 

)
Ολική ( € )

1. Κεφάλαιο 1ο 

1 Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής 

φωτεινής σηματοδότησης - Σιδηροσωλήνες 

γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής 

σηματοδότησης. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 

ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2’’) 

και πάχους 3,2 χτ. 

ΝΕΤ ΗΛΜ  

60.20.40.1 

1.1 ΗΛΜ 5 100,00

% 

m 30 12,5 0 375 375

2 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - 

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. 

τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα 

PVC. διατομής 4 x 10 mm². 

ΝΕΤ ΗΛΜ  

62.10.41.4 

1.2 ΗΛΜ 102 100,00

% 

m 150 12,53 0 1879,5

3 Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή 

άοπλο σκυρόδεμα. Για πλάτος αυλακιού άνω 

των 0,10 m και έως 0,20 m 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

22.37.2 

1.3 ΟΙΚ 

2269.Β 

100,00

% 

μμ 140 22,5 0 3150 3150

4 Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm. 

Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Η1.1.8 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-10-

08-01-00 

1.4 ΗΛΜ 8 100,00

% 

m 140 2,85 0 399 399

5 Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 4 atm. 

Ονομαστικής διαμέτρου Φ 100

ΝΕΤ ΠΡΣ  

Η2.1.6

ΗΛΜ 8 m 27,5 4,1 112,75 112,75

6 Αγωγός γυμνός χάλκινος 25,00mm2 ΝΕΤ ΗΛΜ 

62.10.48.3

ΗΛΜ 45 m 180 5,7 1026 1026

7 Βάση ιστών C16/20 φωτιστικό με αγκύριο ΗΛΜ ΗΛΜΣΧ0.6 ΟΔΟ 2532 τεμ 7 150 1050 1050

8 Φρεάτια Η/Μ φωτισμού 40*40cm ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.1 ΟΔΟ 2532 τεμ 20 60 1200 1200

9 Ιστός Φ.Σ. Η=4,00m m-45wt led ΗΛΜΣΧ0.11 ΗΛΜ101 τεμ 7 800 5600 5600

10 Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων ΗΛΜΣΧ60.10.80.01 ΗΛΜ 52 τεμ 1 2500 2500 2500

11 Γείωση με ηλεκτρόδιο, διαμέτρου Φ 14,2mm 

μήκους 1,5m επεκτεινόμενου τύπου ΗΛΜΣΧ0.10 ΗΛΜ5

τεμ 6 37,26 223,56 223,56

17515,81

1 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

4.4 

 ΥΔΡ 6807 100,00

% 

m2 100 13,03 * 

(12,4+0,63)

0 1303 1303

2 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

4.5 

 ΥΔΡ 6808 100,00

% 

m 45 3,77 * 

(3,298+0,472

)

0 169,65 169,65

3 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων 

κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με 

χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

22.10.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-15-

02-01-01 

 ΟΙΚ 2226 100,00

% 

m3 10 34,3 * 

(28+6,3)

0 343,00 343

4 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια 

και νησίδες.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-82 

 ΟΔΟ 2922 100,00

% 

Τεμ. 3 115 0 345,00 345

5 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή 

ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 

σκυρόδεμα C16/20. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-29.3.1 

ΠΕΤΕΠ 01-

01-01-00 

 ΟΔΟ 2532 100,00

% 

m3 50 94,2 0 4710 4710

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-01-

01-02-00 

ΠΕΤΕΠ 01-

01-03-00 

ΠΕΤΕΠ 01-

01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-01-

01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-01-

01-07-00 

ΠΕΤΕΠ 01-

03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-01-

04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-01-

05-00-00 

6 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-51 

ΠΕΤΕΠ 05-

02-01-00 

 ΟΔΟ 2921 100,00

% 

m 70 9,6 0 672 672

7 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα 

διαστάσεων 40x40 cm.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-81 

 ΟΔΟ 2922 100,00

% 

m2 225 17,3 0 3.892,50 3892,5

8 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Δ-1 

 ΟΙΚ 

2269.A 

100,00

% 

m 236 1 0 236,00 236

9 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -

ημιβραχώδες.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-2 ΠΕΤΕΠ 02-

02-01-00 

 ΟΔΟ 1123.Α 100,00% m3 30 9,1 * 

(0,7+8,4)
273 273

10 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. 

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-

30.3 

ΠΕΤΕΠ 01-

02-01-00 

 ΥΔΡ 7018 100,00% Kg 250 1,15 287,5 287,5

11 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε 

πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. 

Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-

4.1 

ΠΕΤΕΠ 02-

07-01-00 

 ΟΔΟ 3121.Β 100,00% m3 50 11,9 * 

(7,7+4,2)
595 595

12 Αναβιβασμός καταβιβασμός φρεατίων ΥΔΡ 16.1Ν ΟΙΚ 3213 τεμ 1 60 60 60

12886,65

30.402,46  

0,18 5.472,44  

35.874,90  

0,15 5.381,24  

41.256,14  

 78,35  

41.334,49  

 3.000,00  

0,24 10.640,28  

54.974,77  

Ημερομηνία :21/7/2020

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΙΘΑΚΗΣ 12 ΓΕΡΑΚΑΣ Θέση: ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης 

Έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΟΔΟΥ  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Κ.Λ.Π  Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Κωδικοί 

Αναθεώρησης 

Α/

Α 
Περιγραφή Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδ. 

ΕΤΕΠ 

Αρ. 

Τιμ. 

Μο

νάδ

α 

Ποσό 

τητα 

Τιμή 

( € )

Έκπτ

ωση 

( % )

Δαπάνη 

Γενικό Σύνολο : 

Αθροισμα Εργασιών :  

Εργασίες 

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 

Σύνολο : 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  (%) 

Σύνολο : 

Ποσό για 

Σύνολο : 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

Φ.Π.Α. (%) 

 

        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ.  

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

               

            ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΘΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΓΑΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 





 

 

 

ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ  
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Κ.Λ.Π  Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Α.Μ.:2/20 

Κ.Α: 30.7324.0030 

Προϋπ :   54.974,77Ευρώ 
( με Φ.Π.Α. 24 %) 

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ     ΣΥΓΓΡΑΦΗ     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 

1.1. Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων διατυπώνονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα 
γίνει από τον ανάδοχο η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με την 
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έργο: “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Κ.Λ.Π  Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ ” 

1.2. Συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι η προκύπτουσα από τον Προϋπολογισμό 
προσφοράς του αναδόχου. Στο ποσό αυτό θα προστίθεται ο Φ.Π.Α (24%) που βαρύνει τον κύριο 
του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το όλο έργο θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές έργων ύδρευσης, την υπ' αριθμ. 02/2020 
μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις αναφερόμενες στα άρθρα της Διακήρυξης της δημοπρασίας 
ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η υποβολή προσφοράς στην Δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν 
επισκεφτεί και πλήρως ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώση των 
γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσης πηγές 
λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, την 
διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει 
προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες 
μετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης νερών, ή παρόμοιες φυσικές 
συνθήκες στο τόπο του έργου, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, του είδους, την 
ποιότητα και ποσότητα των υπαρχόντων στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το 
είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και 
κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα που με οποιοδήποτε τρόπο 
μπορούν να επηρεάσουν τις ενέργειες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους 
της σύμβασης. 
Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους 
της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις 
συμβατικές υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1. Σε περίπτωση που θα παρουσιάζονται διαφορές για ένα και το αυτό θέμα μεταξύ των 
συμβατικών στοιχείων, επικρατεί η σειρά προτεραιότητας αναγραφής για κάθε ένα από τα 
αμφισβητούμενα στοιχεία, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης. 
4.2. Ο εργολάβος υποχρεούται να εκπονήσει και προσκομίσει οποιαδήποτε μελέτη που αφορά το 





συγκεκριμένο έργο και θα ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία 
4.3. Ο εργολάβος υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης του 
έργου καθώς και αυτών που καθορίζονται στα τεύχη, και δεν δικαιούται χωρίς προγενέστερη 
έγγραφη εντολή του εργοδότη καμία τροποποίηση αυτών 
4.4. Ο εργολάβος υποχρεώνεται πριν την εφαρμογή των σχεδίων να προβαίνει στον συσχετισμό 
και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφόμενων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών οφείλει 
να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως από τον εργοδότη την σχετική διόρθωσή τους. 
4.5. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των σχεδίων για οποιονδήποτε λόγο και 
αιτία υπό τον όρο της ειδοποίησης του εργολάβου περί αλλαγής και της έγκαιρης χορήγησης των 
νέων σχεδίων. Ο εργολάβος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την αλλαγή αυτή. 
4.6. Ο εργολάβος υποχρεούται να καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το έργο, που πρόκειται 
να εκτελεσθεί, σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.1. Η σύμβαση για το έργο: 

“ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Κ.Λ.Π  Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
” 

θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση της δημοπρασίας (Συνοπτικό Διαγωνισμό) και για συνολικό 
χρηματικό ποσό, αυτό που θα προκύψει από την Δημοπρασία. 
5.2. Ο διαγωνιζόμενος υπέρ του οποίου κατακυρώνεται η δημοπρασία, μετά την κοινοποίηση σ' αυτόν της 
έγκρισης της Δημοπρασίας, καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σε 10 ημέρες, προσκομίζοντας 
και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. 

5.3. Σε περίπτωση στην οποία ο μειοδότης δεν εμφανιστεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή δεν προσκομίσει 
τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεσητ4ης σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση 
συμμετοχής του στην δημοπρασία, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/16. 
5.4. Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα γίνει ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με 
την κωδικοποίηση του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο του έργου, εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, η οποία ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της 
μελέτης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3263/04 όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.4412/16. 
6.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 
6.4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτει στο σύνολό της την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του Αναδόχου, που θα προκύψει εξ 
αιτίας του έργου. 
6.5. Το σύνολο της εγγύησης μειώνεται κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, κατά ποσοστό 
5% επί της αξίας των επιμετρηθεισών εργασιών, των οποίων η επιμέτρηση εγκρίθηκε από την 
Υπηρεσία. 
6.6. Οι υπόλοιπες εγγυήσεις αποδίδονται μετά από έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
και την σύνταξη του τελικού λογαριασμού. Πριν από αυτήν επιτρέπεται αποδέσμευση μέρους των 
παραπάνω εγγυήσεων μετά την συντέλεση προσωρινής παραλαβής και την σύνταξη του τελικού 
λογαριασμού. 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

7.1. Για τη αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται μέγιστη προθεσμία  90 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ) 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ που θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στο 
χρόνο αυτό περιλαμβάνονται και οι χρόνοι για τις δοκιμές του έργου. Παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότου. Η παράταση αυτή 
χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία εντός 10 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου (χρονοδιάγραμμα). Η Υπηρεσία εγκρίνει το 
χρονοδιάγραμμα και μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις σ'αυτό εάν το κρίνει συμφέρον για το έργο. 





Το πρόγραμμα, θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και θα καλύπτει όλες τις 
αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου δραστηριότητες. 
7.2. Το παραπάνω χρονικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου, μετά την έγκρισή του από την 
Υπηρεσία, γίνεται υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή του, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.. 
7.3. Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία του έργου με 
απόλυτη ακρίβεια. Για τον σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίας σε 
δεύτερη βάρδια με ή χωρίς υπερωρίες, ως και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. 
Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυχτερινή εργασία θα βαρύνει τον ανάδοχο, 
χωρίς καμία απαίτηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή 
νυχτερινή απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν με μέριμνα και έξοδα αναδόχου. 
Η Υπηρεσία θα συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών. 
7.4. Μετά την περαίωση της προθεσμίας του έργου ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα 
Υπηρεσία αίτηση για παροχή βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και 
συντήρηση του έργου για τους επόμενους 15 μήνες από την ημερομηνία της βεβαιούμενης 
περαίωσής του κατά τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

Στην περίπτωση που ο εργολάβος δεν εκπληρώνει τις από την σύμβαση υποχρεώσεις του ή δεν 
συμμορφώνεται με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να κηρυχθεί υποχρεωτικά 
έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

10.1. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του έργου με υπαιτιότητα του 
αναδόχου, ισχύουν οι ποινικές ρήτρες που καθορίζονται από το Ν.4412/16. 
10.2. Οι λόγω υπέρβασης προθεσμιών επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, κρατούνται από τις 
πιστοποιήσεις πληρωμής του αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη διατύπωση. 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

11.1. Αν μετά την απαίτηση της Υπηρεσίας και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις παραστεί ανάγκη 
εκτέλεσης νέων εργασιών, ή μη εκτέλεση συμβατικών, θα εφαρμόζεται ανάλογα, όπως ισχύει με 
την κωδικοποίηση του Ν.4412/16. 
11.2. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται όπως ορίζεται με την κωδικοποίηση του 
Ν.4412/16. 
11.3. Στις νέες τιμές θα εφαρμοστεί η τεκμαρτή έκπτωση που προκύπτει από την δημοπρασία και 
θα προστεθεί ΓΕ & ΟΕ 18%. 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

13.1. Ο καθορισμός από τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των 
ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος 
εκτέλεσης των κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κλπ) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 
υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση διαφόρων ειδών κατασκευών 
που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του κτιρίου. 
13.2 Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από 
τα σχέδια λεπτομερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές 
της Υπηρεσίας, 





κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα κτιρίου (όπως π.χ οι τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια, επιχρίσματα κλπ) πρέπει 
να είναι άρτιο, και αρμονικό ως προς την έμμεση σύνδεσή του με το περιβάλλον. 
13.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση στον χρόνο που θα ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς ή Υπηρεσία 
έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του άνευ ετέρου και με τιμή που θα 
ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. Γενικά θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην κωδικοποίηση του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Η πραγματοποίηση των πληρωμών προς τον εργολάβο θα γίνεται τμηματικά και με βάση πιστοποιήσεις και 

λογαριασμούς που θα συντάσσονται και θα ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής 
εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση 
εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σ' αυτόν. Πριν από την θεώρηση 
του τελικού λογαριασμού καθώς και όλων των ενδιάμεσων λογαριασμών, ο ανάδοχος πρέπει να φέρει 
βεβαίωση του αρμόδιου Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. και λοιπών Ταμείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές 

με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της επιχείρησης κατά την διάρκεια των 
έργων προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/16 και της κείμενης νομοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

17.1 Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, 
χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση από την εγχώρια 
βιομηχανία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με εξαίρεση εκείνα που δεν προσφέρονται στην 
Ελλάδα. 
17.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα 
συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, 
Εμπορίου και Ενέργειας-Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς επίσης και με συμβατικά δεδομένα της 
εργολαβίας, άριστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, 
σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την 
ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λ.π. 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΛΠ. ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μην παρακωλύσει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες 
που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες μη περιλαμβανόμενες στην σύμβασή 
του. 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

19.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβεί στην λήψη 
των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας όπως αυτά προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 34 του 
Π.Δ/τος 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.4412/16 και από το ΣΑΥ-ΦΑΥ του 
έργου.Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων οφέλους κλπ. 
19.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάει με δαπάνη του τα παραδιδόμενα από τον κύριο του 
έργου προς χρήση ή ενσωμάτωση μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κλπ. Όλες οι απαιτούμενες 
προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ) 
για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του 
αναδόχου σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές. 





19.3 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε 
τμήματος έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει γύρω από το έργο και γενικά από το εργοτάξιο, 
κάθε απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση προβλεπόμενη από το προηγούμενο της παρούσας, τα 
απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα, χρήσιμα ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ. να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κλπ., το οποίο 
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία π.χ. των 
κτιρίων, να ισοπεδώσει τους χώρους, στους οποίους ήταν αποτεθειμένα ή εγκατεστημένα κλπ. να 
παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές, όσο και τους πέριξ χώρους του εργοταξίου και 
γενικά να μεριμνήσει για κάθε τι που απαιτείται για την παράδοση του έργου και την εύρυθμη 
λειτουργία του σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ή των προδιαγραφών της παρούσας. 
19.4 Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, όταν δεν υπάρχει λόγος, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κλπ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που 
κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) ή επιβλήθηκε από 
οποιονδήποτε λόγο, προς αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, 
οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης 
έργα, καθώς και απομάκρυνση περιφραγμάτων και εργοταξίων. 
Εάν μέσα σε δέκα μέρες από την έγγραφο υπόμνηση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβεί 
στην έναρξη και μέσα σε εύλογη προθεσμία περαίωση των παραπάνω εργασιών, αυτές 
εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και εκπίπτεται η δαπάνη από την πρώτη πληρωμή, ενώ δεν 
βεβαιώνεται και η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή τμήματος αυτού για τον λόγο αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

21.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο 
προσωπικό κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
1418/84 και του Π.Δ/τος 609/85 όπως ισχύουν με την κωδικοποίηση του Ν.4412/16. 
Επισημαίνουμε ότι ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές 
δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ Β’ 2221/30-07-2012. 
21.2. Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και μέχρι της οριστικής 
παραλαβής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές 
διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφάλειας κλπ. 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

23.1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το Ν.4412/16. 
23.2. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να 
υποβάλλει για έλεγχο λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχετική τομή, 
όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σημειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε 
εκτελουμένων τμημάτων, είτε είναι εμφανή είτε αφανή. 
23.3. Οι επιμετρήσεις που θα συντάσσονται και θα συνοδεύουν τις πιστοποιήσεις θα είναι 
σύμφωνες με το Ν.4412/16. 
23.4. Για τις αφανείς εργασίες των διακριτών τμημάτων του έργου που ενσωματώνονται συμβατικά 
σε αυτό, θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο ολοκλήρωσή τους, πρωτόκολλα αφανών εργασιών όπου 
θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την μελέτη, και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 





24.1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/16, καθώς και των συμβατικών 
τευχών, τόσο για την εφαρμογή, 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. 
24.2. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιήσει και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των 
σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και 
σχεδίων. 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ*. 

1. 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 : Ν.4412/2016. 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, 
ΔΕΕΠΠ/85/14- 5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ.889/27-11- 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.4412/16 
β. 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). 
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 
3.1 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 το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και 
την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 
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). 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. 





        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ.  

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

    

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

                       ΕΡΓΩΝ 

 

            ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΘΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

        

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΓΑΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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