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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Τ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ” (ΑΡ.ΜΕΛ: 15/2013 ( ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/16 ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α ΔΝΣγ/
οικ/35577/ΦΝ 466/4.05.17/  (ΦΕΚ Β1746/ 19-05-17)

Εκτιμώμενης αξίας  104.407,91 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Οδός : Σωτήρη Πέτρουλα 24
Ταχ.Κωδ. : 57001
Τηλ. : 2310483400, 2310483405, 2310365630
Telefax : 2310483414
E-mail : info@thermi.gov.gr
Πληροφορίες: : ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ, ΚΑΡΑΔΑΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
1.4 Προϊσταμένη Αρχή :     Είναι  για  όλες τις  προσυμβατικές  διαδικασίες  η Οικονομική

Επιτροπή και  για  όλες τις  μετασυμβατικές  διαδικασίες  το  Δημοτικό Συμβούλιο  του
Δήμου Θέρμης.

1.5 Διευθύνουσα ή  Επιβλέπουσα Υπηρεσία  :Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών  του Δήμου
Θέρμης, οδός  Σωτήρη Πέτρουλα 24, Τ.Κ 57001 Θέρμη

1.6 Αρμόδιο  Τεχνικό  Συμβούλιο  :Τεχνικό  Συμβούλιο  Δημοσίων  Έργων  Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης.

           
Εφόσον  οι  ανωτέρω υπηρεσίες  μεταστεγασθούν  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης  ή
εκτέλεσης  του  έργου,  υποχρεούνται  να  δηλώσουν  άμεσα  τα  νέα  τους  στοιχεία  στους
προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Εφόσον  οι  ανωτέρω  υπηρεσίες  ή/και  τα  αποφαινόμενα  όργανα  του  Φορέα  Κατασκευής
καταργηθούν,  συγχωνευτούν  ή  με  οποιονδήποτε  τρόπο  μεταβληθούν  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας   σύναψης  ή  εκτέλεσης  του  έργου,  υποχρεούνται  να  δηλώσουν  άμεσα,   στους
προσφέροντες5 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία
κατά  τον  νόμο  αποτελούν  καθολικό  διάδοχο  των  εν  λόγω  οργάνων  που  υπεισέρχονται  στα
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ6,
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
υποσυστήματος,
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης, 
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,
ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
ια) η τεχνική μελέτη,
ιβ)  τυχόν  συμπληρωματικές  πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  που  θα  παρασχεθούν  από  την
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω
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2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της

σύμβασης στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης

www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής  :  ΔΗΜΟΣ

ΘΕΡΜΗΣ  .....www.thermi.gov.gr.....  Πληροφορίες  :  2310-483405  Βογιατζή  Ευγενία  για  τα

Οικοδομικά και 2310-365630 Καραδάμογλου Κων/νος για τα Η/Μ....  7  8

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13-09-20189  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις  17-09-201810

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οι  προσφορές   υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερομένους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www      .      promitheus      .      gov      .      gr       του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής
υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4
της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυθμίσεις  τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται
ψηφιακά,  είτε  από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από
εκπρόσωπό  τους,  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  επί  ποινή  απόρριψης  της
προσφοράς,   προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  κάθε  μέλους  της
ένωσης,  συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους,   καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά
την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με
τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου  pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης
πληροφορίας,  ως  συνημμένο  της  ηλεκτρονικής  του  προσφοράς.  Δεν  χαρακτηρίζονται  ως
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την
οικονομική προσφορά.  
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3.4  Στην  περίπτωση της  υποβολής   στοιχείων  με  χρήση μορφότυπου  φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικών  αρχείων  (π.χ.  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  μορφή  ZIP),  εκείνα  τα  οποία  επιθυμεί  ο
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει
να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να
περιλαμβάνει αυτά.

3.5  Ο  χρήστης  –  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω  (υπο)φακέλους  μέσω  του
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

α)  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που  περιλαμβάνονται  στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου  Portable Document Format (PDF) και
εφόσον  έχουν  συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,  φέρουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 11.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ.
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  υποσυστήματος  και  επισυνάπτοντας,  στον  ηλεκτρονικό  χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία
της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

δ)  Οι  προσφέροντες  δύνανται  να προβαίνουν,  μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος,  σε
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.

ε)  Στη  συνέχεια,  οι  προσφέροντες  παράγουν  από  το  υποσύστημα  τα  ηλεκτρονικά  αρχεία
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-
2017  Κ.Υ.Α.  και  επισυνάπτονται  στους αντίστοιχους  (υπο)φακέλους της  προσφοράς.  Κατά τη
συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους
επιβεβαίωσης  της  ηλεκτρονικής  προσφοράς  σε  σχέση  με  τα  παραχθέντα  ηλεκτρονικά  αρχεία
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και  εφόσον οι  έλεγχοι αυτοί   αποβούν
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή
του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες
διόρθωσης.

στ)  Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής  και  οι  οικονομικοί  όροι  δεν  έχουν αποτυπωθεί  στο
σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  υποσυστήματος,  οι  προσφέροντες
επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους
της  παρούσας διακήρυξης.12

ζ)   Από  το  υποσύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  οποία
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  προσφέροντες  δύνανται  να  ζητήσουν  την  απόσυρση  υποβληθείσας  προσφοράς,  πριν  την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  με  έγγραφο  αίτημα  τους  προς  την
αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου  Portable Document Format (PDF) που φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.,  μέσω της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  υποσυστήματος.  Πιστοποιημένος
χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποδέχεται  το  σχετικό  αίτημα  του  προσφέροντα,  προβαίνει  στην  απόρριψη  της  σχετικής
ηλεκτρονικής  προσφοράς  στο  υποσύστημα  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  της
προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του
υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών.

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

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

α)  Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της

παρούσας,  και  πριν  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  στους

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα. 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται

στο  άρθρο  18  της  παρούσας,   προβαίνουν  σε  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  υποφακέλου

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”. 

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

δ)  Ακολούθως,  η Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει,  κατά  σειρά  μειοδοσίας,σε  έλεγχο  της

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ

τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται  από την Επιτροπή Διαγωνισμού η

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της.

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής
του  άρθρου  24.2  της  παρούσας  κατά  τη  σειρά  της  μειοδοσίας,  αρχίζοντας  από  τον  πρώτο
μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου
αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις
επόμενες εργάσιμες ημέρες.

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί
με  τους  εκδότες  που  αναγράφονται  στις  υποβληθείσες  εγγυητικές  επιστολές,  προκειμένου  να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος
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αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του
ν. 3669/2008.

η)  Η  περιγραφόμενη  διαδικασία  καταχωρείται  στο  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  ή  σε
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της
διαδικασίας),  και  υποβάλλει  στην  αναθέτουσα  αρχή  το  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  ως
“εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . 13

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους
τους προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που
θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.

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

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 14 τα προβλεπόμενα στις
κείμενες  διατάξεις  δικαιολογητικά  προσωρινού  αναδόχου  και  τα  αποδεικτικά  έγγραφα
νομιμοποίησης15.

β)  Τα  δικαιολογητικά  του  προσωρινού  αναδόχου  υποβάλλονται  από  τον  οικονομικό  φορέα
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.

 γ)  Αν  δεν  υποβληθούν  τα  ως  άνω  δικαιολογητικά   ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν, παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  υποβάλει  ή  να  τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω
της  λειτουργικότητας  της  “Επικοινωνίας”  του  υποσυστήματος.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  υπό  β)  και  γ)  αναφερόμενα,  προσκομίζονται
υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε
σφραγισμένο  φάκελο,  τα  έγγραφα  που  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κώδικας  Διοικητικής
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι:
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι
ψευδή ή ανακριβή ή
ii)  αν  δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή
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αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 16

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15
της παρούσας.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες  δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  ή  αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει  ότι  πληροί  τα κριτήρια  ποιοτικής επιλογής του
άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης.

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», και  επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

ε)  Μετά  την  ολοκλήρωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  εφόσον
απαιτείται,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  35  και  36   του  ν.  4129/201317,  ο  προσωρινός  ανάδοχος,
υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από
σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του
υποσυστήματος, προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής
του άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.

Μέσω  της  λειτουργικότητας  της  “Επικοινωνίας”  του  υποσυστήματος  κοινοποιείτα  η  απόφαση
κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο18.  Με  την  ίδια  απόφαση   καλείται  ο  ανάδοχος  όπως
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η
αναθέτουσα  αρχή  προθεσμία  που  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του
υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν
λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.       

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής.  Αν  κανένας  από  τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της
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σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν.
4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει  ή  είχε  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του19. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:

 (α) δέκα (10)  ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε  περίπτωση  παράλειψης,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης20.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του  υποσυστήματος  προς  την  Αναθέτουσα Αρχή,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση την  ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του  ή  σε  περίπτωση  που  πριν  την  έκδοση  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  επί  της  προσφυγής,  η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και  η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ
μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368   του ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας,  ,  εκτός  αν  ζητηθούν  προσωρινά  μέτρα  προστασίας  κατά  το  άρθρο  366  του
ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: 
α.  Κοινοποιεί  την  προδικαστική  προσφυγή  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  τρίτο  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
β.  Ειδοποιεί,  παρέχει  πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και  διαβιβάζει
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της
παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017 

“Διαμόρφωση παιδικής χαράς Τ.Κ Τριλοφου, Δ.Ε Μικρας, Δήμου Θέρμης”                                                ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ σελ:10

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368




Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών  ισχυρισμών  της  προσφυγής  και  των  ισχυρισμών  της  αναθέτουσας  αρχής  και,  σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής21.

Η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 22. Δικαίωμα άσκησης των
ίδιων  ενδίκων  βοηθημάτων  έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνει  δεκτή  την
προδικαστική  προσφυγή.  Με  τα  ένδικα  βοηθήματα  της  αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής,  εφόσον έχουν
εκδοθεί  ή  συντελεστεί  αντιστοίχως  έως  τη  συζήτηση  της  αίτησης  αναστολής  ή  την  πρώτη
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύ-
ρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή δια-
ταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105
και 135 του ν. 4412/2016.
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των  περιεχομένων  σε  αυτά  όρων,  η  σειρά  ισχύος
καθορίζεται  ως κατωτέρω. 

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 

Παραρτήματα τους, 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

“Διαμόρφωση παιδικής χαράς Τ.Κ Τριλοφου, Δ.Ε Μικρας, Δήμου Θέρμης”                                                ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ σελ:11





Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  συντάσσονται  υποχρεωτικά  στην  ελληνική  γλώσσα  και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των  τμημάτων  των  εγγράφων  της  σύμβασης  που  έχουν  συνταχθεί  σε  περισσσότερες
γλώσσες,  επικρατεί  η  ελληνική  έκδοση.  Τυχόν  ενστάσεις  υποβάλλονται  στην  ελληνική
γλώσσα. 

6.2. Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία,  καθώς  και  τα  αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. 

6.3. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).  Ειδικά  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά
έγγραφα  μπορούν  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει  συνταχθεί  έγγραφο23. Επίσης,
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρ.  2  περ.  β  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας”,
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα-εταιρικά  ή  μη  –  με  ειδικό  τεχνικό
περιεχόμενο  μπορούν  να  υποβάλλονται  σε  άλλη  γλώσσα,  χωρίς  να  συνοδεύονται  από
μετάφραση στην ελληνική

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

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

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
-  του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
-  του  άρθρου  26  του  ν.4024/2011  (Α  226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της
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διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,25

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν.  3861/2010 (Α’  112) «Ενίσχυση της διαφάνειας  με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του
άρθρου  176   ν.  3669/2008  (Α’  116)  «Κύρωση  της  Κωδικοποίησης  της  νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
-  του  ν.  2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση  του  Κώδικα  ∆ιοικητικής  ∆ιαδικασίας  και  άλλες
διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )26

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

7.2 ΚΕΝΟ 27, 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις28, καθώς και
λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας  καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

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

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

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από  Ίδιους Πόρους σε βάρος του   ΚΑ: 02.30.7322.008 του έτους
2018)  για το οποίο: 29

           α.  υπάρχει δέσμευση πίστωσης € 129.465,81 (με το ΦΠΑ 24%) για το έτος 2018 (Κ.Α
ΕΣΟΔΟΥ:   α/α  466)  σύμφωνα  με  την  με  αρ.  403/04-07-2018  (ΑΔΑ:  Ω1ΠΙΩΡΣ-
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ΕΜΘ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής     για την πραγματοποίηση της δαπάνης
σύμφωνα με το Π.Δ 80/2016 και ΑΔΑΜ Πρωτογενούς 18REQ003358287

       β. υπάρχει έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ποσού  € 129.465,81 (με το ΦΠΑ 24%)
σύμφωνα  με  τη  με  αρ:  387/  27-06-   2018  (ΑΔΑ:9ΒΓΡΩΡΣ-Β5Ι) απόφαση  της
Οικονομικής επιτροπής  σε βάρος της πίστωσης του αντίστοιχου Κ.Α.Ε προϋπολογισμού του
οικ.έτους 2018.

Το  έργο υπόκειται  στις  κρατήσεις30 που  προβλέπονται  για  τα  έργα  αυτά,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016,  καθώς και  της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 53
παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).  

8.2. Τα  γενικά  έξοδα,  όφελος  κ.λ.π.  του  Αναδόχου  και  οι  επιβαρύνσεις  από  φόρους,
δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον
Κύριο του Έργου.

8.3. Οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  152  του  ν.  4412/2016  και  το
αντίστοιχο  άρθρο  της  Ε.Σ.Υ.  Η  πληρωμή  του  εργολαβικού  τιμήματος  θα  γίνεται  σε
EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθέτουσα αρχή31 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών,  να καλέσει τους
οικονομικούς  φορείς,  μέσω  της   λειτουργικότητας  της  ‘’Επικοινωνίας”  του  υποσυστήματος  να
συμπληρώσουν  ή  να  διευκρινίσουν τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβάλει,
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς
της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102
και 103  του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή32, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση Ο.Ε με αρ. 403/2018 και 387/2018  για την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.  466
καταχώρηση στο  βιβλίο  εγκρίσεων και  εντολών πληρωμής  της  Δ.Ο.Υ. (  συμπληρώνεται  και  ο
αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται
σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).33
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: 
«ΕΡΓΟ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Τ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ Δ.Ε.  ΜΙΚΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» (ΑΡ.ΜΕΛ: 15/2013 ( ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/16 ΚΑΙ
ΤΗΝ Υ.Α ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ 466/4.05.17/  (ΦΕΚ Β1746/ 19-05-17)

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε34 €104.407,91 Ευρώ (πλέον
ΦΠΑ 24%)  και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών €75.466,41
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) €13.583,95
Απρόβλεπτα35 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
€13.357,55, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του
ν. 4412/2016. 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ: €2.000,00
ΦΠΑ 24%: € 25.057,90
Σύνολο με ΦΠΑ € 129.465,81
.............................................................36

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού ΜΗΔΕΝ σύμφωνα με το άρθρο 153
του ν. 4412/2016.

Ρήτρα  πρόσθετης  καταβολής  (πριμ),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  149  του  ν.  4412/2016  ΔΕΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ (εφόσον προβλέπεται).

11.2.        Τόπος  εκτέλεσης  του  έργου :   Ο.Τ  15  (ΟΔΟΙ  Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  &
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ,  ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ (NUTS EL 522)

11.3. Περιγραφή  και  ουσιώδη  χαρακτηριστικά  του  έργου:  CPV:  (45236210-5
“Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς “ KAI   43325000-7      “  Εξοπλισμός πάρκων και
παιδικής χαράς”)

 Το έργο αφορά παρεμβάσεις σε υφιστάμενη παιδική χαρά του Τ.Δ. Τριλόφου της Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου
Θέρμης,   του  Ο.Τ.15,  ο  οποίος ήδη  χρησιμοποιείται  ως  παιδική  χαρά  και  χρήζει  ανακατασκευής  λόγω
παλαιότητας του  εξοπλισμού και του ακατάλληλου υφιστάμενου δαπέδου, με σκοπό την πιστοποίησή της
σύμφωνα με τις καθορισθείσες προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών της
υπ'αριθμ. 27934/14 (ΦΕΚ 2029 Β/25-07-2014) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών.
Η  μελέτη  προβλέπει  την  οργάνωση  της  παιδικής  χαράς  σε  έναν  κεντρικό  χώρο  παιχνιδιού  ,όπου
τοποθετούνται νέα όργανα παιχνιδιού. Περιμετρικά του χώρου  αναπτύσσεται  διαδρομή πλάτους 1,50 μ. από
χυτό βοτσαλωτό  δάπεδο, ώστε εξασφαλίζεται  ασφαλής ζώνη κίνησης προς όλα τα παιχνίδια, στην οποία
τοποθετούνται καθιστικά για ανάπαυση,. Σ`αυτήν εντάσσεται και το υφιστάμενο ξύλινο κιόσκι, το οποίο θα
συντηρηθεί και θα αποκατασταθεί. 
Επίσης θα διαμορφωθεί ζώνη πρασίνου, με δένδρα, θάμνους και ποώδη φυτά για να προσφέρει σκίαση και
προστασία του χώρου από το θόρυβο του δρόμου. Η πρόσβαση στην παιδική χαρά θα γίνεται μέσω σκάλας
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και ράμπας με κλίση 6,0% από την πλευρά του  πεζόδρομου . Θα τοποθετηθεί πινακίδα εισόδου, η οποία θα
φέρει  το  σήμα  πιστοποίησης  καταλληλότητας  λειτουργίας  της  παιδικής  χαράς  και  τις  απαραίτητες
πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται από τις ισχύουσες προδιαγραφές, θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα όπου
χρειάζεται, μικροκάδοι απορριμμάτων, βρύση πόσιμου νερού και σύστημα ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης.

 Επισημαίνεται ότι,  το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν
πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα
στην  παρ.  4  του άρθρου 132 ν.  4412/2016.  Δυνατότητα  μεταβολής  υφίσταται,  μόνο  υπό  τις
προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

 Δεν τροποποιείται  το  «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης,  ούτε οι  προδιαγραφές του έργου,
όπως περιγράφονται  στα συμβατικά  τεύχη,  ούτε καταργείται  ομάδα εργασιών της  αρχικής
σύμβασης. 

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. 

 Δεν  υπερβαίνει  η  δαπάνη  αυτή,  κατά  τον  τελικό  εγκεκριμένο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα
Εργασιών  του  έργου,  ποσοστό  είκοσι  τοις  εκατό  (20%)  της  συμβατικής  δαπάνης  ομάδας
εργασιών  του έργου ούτε,  αθροιστικά,  ποσοστό δέκα τοις  εκατό  (10%) της  δαπάνης  της
αρχικής αξίας  σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α.,  αναθεώρηση τιμών και  απρόβλεπτες δαπάνες.  Στην
αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία
ομάδα_εργασιών_σε_άλλη.
Τα ποσά που εξοικονομούνται,  εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και  10%),
μειώνουν  ισόποσα  τη  δαπάνη  της  αξίας  σύμβασης  χωρίς  Φ.Π.Α.,  αναθεωρήσεις  και
απρόβλεπτες  δαπάνες.  Για  τη  χρήση  των  «επί  έλασσον  δαπανών»  απαιτείται  σε  κάθε
περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του  Τεχνικού  Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα
υλοποίησης.
Ο  προϋπολογισμός  των  έργων στα  οποία  εφαρμόζεται  η  παράγραφος  αυτή  αναλύεται  σε
Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα
του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το
ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών,  η  οποία  μετά  την  έκδοσή  της  θα  έχει  εφαρμογή  σε  όλα  τα  ως  άνω  έργα,
προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (4) τέσσερις μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης37. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες   του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η  επιλογή  του  Αναδόχου,  θα  γίνει  σύμφωνα  με  την  «ανοικτή  διαδικασία»  του
άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 
13.2 Η  οικονομική  προσφορά  των  διαγωνιζομένων,  θα  συνταχθεί  και  υποβληθεί

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 

13.3 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 38
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13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.39

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για  την  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  από  τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
€2.089,0 ευρώ. 40

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και  τον  όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

15.2 Οι  εγγυητικές  επιστολές  συμμετοχής  περιλαμβάνουν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  72
παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ  προς
τον οποίο απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ)  την  πλήρη  επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη  διεύθυνση  του  οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ)  τους όρους  ότι:  αα)  η εγγύηση παρέχεται  ανέκκλητα και  ανεπιφύλακτα,  ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό
της  εγγύησης ολικά  ή  μερικά  εντός  πέντε  (5)  ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας,  ήτοι
μέχρι  20        Ιουλίου  2019      , άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται.  Η  αναθέτουσα  αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν  τη  λήξη  τους,  τη  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς  και  της  εγγύησης
συμμετοχής.
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15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει,  υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη
του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει  την προσφορά του κατά τη
διάρκεια  ισχύος  αυτής  και  στις  περιπτώσεις  του  άρθρου  4.2  της  παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει  την είσπραξη του
ποσού της εγγυήσεως.

15.5 Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της
εγγύησης

καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 41.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)42

16.1 ΔΕΝ43  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο44

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.  1 β) του ν.4412/2016, το  ύψος της οποίας καθορίζεται  σε

ποσοστό  5%  επί  της αξίας  της σύμβασης, χωρίς  Φ.Π.Α.  και  κατατίθεται  πριν ή κατά την

υπογραφή  της  σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  το  άρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποία

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%

επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ  του  κυρίου  του  έργου,  με  αιτιολογημένη

απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της

έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την

είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην

παράγραφο  15.2  της  παρούσας  και  επιπρόσθετα,  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετικής

σύμβασης . 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. 46 

 Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

17.Α.2 Οι εγγυητικές  επιστολές εκδίδονται  κατ’  επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου

από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,   ανεξαρτήτως του ύψους των.

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους47. 

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών48 ορίζεται η 20η
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00π.μ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται και η
20η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00πμ49

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους  δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και

η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της

αναθέτουσας  αρχής.  Η  απόφαση  αυτή  κοινοποιείται   στους  προσφέροντες, μέσω  της

λειτουργικότητας  “Επικοινωνία”,   πέντε  (5)  τουλάχιστον  εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα

ημερομηνία,   και  αναρτάται  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον

διαθέτει,  καθώς και  στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της

πύλης  www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νέα  αυτή  ημερομηνία  δεν  καταστεί

δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα

ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα  εννέα (9)  μηνών50, από την ημερομηνία  λήξης της

προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από
τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης
συμμετοχής.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1.  Η  προκήρυξη  σύμβασης  51 και  η  παρούσα  Διακήρυξη  δημοσιεύθηκε  στο ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ

Προκήρυξης….........., ΑΔΑΜ Διακήρυξης.....................).

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.thermi.gov.gr),
(εφόσον υπάρχει), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο52, σύμφωνα με το
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., 

Τα  έξοδα  των  εκ  της  κείμενης  νομοθεσίας  απαραίτητων  δημοσιεύσεων  της  προκήρυξης  της

δημοπρασίας  στην  οποία  αναδείχθηκε  ανάδοχος,  βαρύνουν  τον  ίδιο  και  εισπράττονται  με  τον

πρώτο λογαριασμό  πληρωμής  του έργου.   Τα  έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν  προηγούμενων

διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του

νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του

έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύμβαση ανατίθεται  βάσει  του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο
οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και
πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών 53 που
δραστηριοποιούνται   στην  κατηγορία  των  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  Έργων   και  των
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΓΙΚΩΝ Εργων  54και 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.

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.55,

21.3 Οι  ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,  3 και  4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν  απαιτείται  από  τις  εν  λόγω ενώσεις  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη νομική  μορφή για  την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και  Β
πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κάθε  προσφέρων  αποκλείεται από τη  συμμετοχή σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,  εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα μέλη του (αν πρόκειται  περί  ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των
παρακάτω περιπτώσεων:

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη56 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,  για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997,  σ.  1) και  στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
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2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),  καθώς και  όπως ορίζεται  στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ)  απάτη, κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),  η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής,

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου  της  5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμε-
τάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά
τους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου57.

22.A.2 Όταν  ο   προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον  αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να αποδείξει  με  τα
κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων 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.
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας
τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά
περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων,  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.

22.Α.2α   Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 
αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες
ελέγχους,  ή  ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του
Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ58.

22.A.3    ΚΕΝΟ   59 60

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:61

(α)  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.
4412/2016,                   

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην πα-
ραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φο-
ρέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ)  εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  των
οικονομικών  φορέων  κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  48  του  ν.  4412/2016,  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  με  άλλα,  λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους  απαίτησης  στο πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης
σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως
αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή  άλλες
παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
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πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει  με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε
αμφιβολία την ακεραιότητά του.

22.Α.5.  ΚΕΝΟ  62

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  αυτός  βρίσκεται  λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
προηγούμενων παραγράφων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περι-
πτώσεις της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και  στις  περιπτώσεις της παρα-
γράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.63

22.Α.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  22.Α.1,  22.Α.2α  και  22.Α.464  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία  προκειμένου  να
αποδείξει  ότι  τα  μέτρα  που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από
τους  οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες
περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που
έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η
απόφαση.

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του ν.  4412/2016,  η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από την παρούσα
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 65

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται
οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος  εγκατάστασής  τους.  Ειδικά  οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα
απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ή στα
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Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας66. Οι προσφέροντες
που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια67 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαί-
νουν 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 ικανότητα68 

Η απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ικανότητα για τις απαιτούμενες κατηγορίες έρ-
γων (εφόσον αποτελούν βασική κατηγορία έργου κατάταξης της εργοληπτικής επιχείρησης) έχει ως
ακολούθως : 

Κατηγορία Οικοδομικών Έργων : Ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Α' Βαθμίδας τουλάχιστον

Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων : Ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Α' Βαθμίδας τουλάχιστον

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης69

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

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

Όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  και  τα  κριτήρια
σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  ένας  οικονομικός  φορέας  μπορεί,  να
στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των  δεσμών  του  με
αυτούς.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φο-
ρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτή-
ρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Όσον  αφορά  τα  κριτήρια  που  σχετίζονται  με  τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά
προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ  του  Μέρους  ΙΙ  του  Παραρτήματος  ΧΙΙ  του
Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται  με  την οικονομική και  χρηματοοικονομική επάρκεια,  ο οικονομικός φορέας και
αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι70  για την εκτέλεση της σύμβασης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων  στην  ένωση  ή  άλλων  φορέων  (για  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής  επάρκειας  και  τα  κριτήρια  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική
ικανότητα).

Η εκτέλεση των ......71 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται
από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.
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Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής72

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  του  άρθρου  79   παρ.  4 του  ν.  4412/2016,  το  οποίο  αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  δεν  βρίσκεται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  του  άρθρου  22  Α  της  παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε
της παρούσας.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,  μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Κατά  την  υποβολή  του  ΤΕΥΔ,  είναι  δυνατή,  με  μόνη  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα,  η  προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 73.

Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα,  για  την  εφαρμογή  του  παρόντος,  νοείται  ο  νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης74.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  δηλώνει  στο  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το
δικό του ΤΕΥΔ και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου.

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  ενός  ή
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα
στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21
και  22  της  παρούσας,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της προσφοράς,  κατά  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4.2  (α  εως  δ)  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται,  εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 475  του άρθρου 22 Α. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά
στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται  δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης  εγγράφων  ή
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή,
υποβάλλει  τα  ακόλουθα  δικαιολογητικά,  κατά  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  4.2  της
παρούσας76:

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του  άρθρου 22Α  ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:     

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης  του ως  άνω αποσπάσματος  αφορά και  τα  πρόσωπα των τελευταίων   τεσσάρων
εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
οικονομικού  φορέα,  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  (φορολογική  ενημερότητα)  και  στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστική  ενημερότητα)77 σύμφωνα με  την
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για  τους  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  ή  εκτελούν  έργα  στην  Ελλάδα τα  σχετικά
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι 

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ)
για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που
είναι σε  εξέλιξη78.  Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση79 περί του ότι
δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση
θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλιστική  ενημερότητα  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο  ασφαλιστικό  φορέα80.  Η
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού
φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β)
για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν
υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του
ΤΕΕ,  ΙΚΑ  για  το  λοιπό  προσωπικό Δεν  αποτελούν  απόδειξη  ενημερότητας  της  προσφέρουσας
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εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το
πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά,  υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί  του ότι  δεν  απασχολούν
προσωπικό,  για  το  οποίο  υπάρχει  υποχρέωση  ασφάλισης  σε  ημεδαπούς  ασφαλιστικούς
οργανισμούς.  Αν  απασχολούν  τέτοιο  προσωπικό,  πρέπει  να  υποβάλλουν  σχετικό  αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας.

(ββ)  για  την  παράγραφο  Α.2Α  του  άρθρου  22: πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων,  από  το  οποίο  να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής
προσφοράς. 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2281: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς
που είναι  εγκαταστημένοι  ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι  δεν τελούν υπό
πτώχευση,  , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση,  δεν έχουν υπαχθεί σε  διαδικασία
εξυγίανσης  εκδίδεται  από  το  αρμόδιο  πρωτοδικείο  της  έδρας  του  οικονομικού  φορέα.  Το
πιστοποιητικό   ότι  το  νομικό  πρόσωπο δεν έχει  τεθεί  υπό  εκκαθάριση με  δικαστική  απόφαση
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις
κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Ειδικά  η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς
φορείς,  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Εσόδων82. 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή
όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου
22 Α.,  το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται  από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην  περίπτωση  αυτή  οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν  επίσημη  δήλωση  στην  οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου
22 Α της παρούσας.

Αν  διαπιστωθεί  με  οποιονδήποτε  τρόπο  ότι,  στην  εν  λόγω  χώρα  εκδίδονται  τα  υπόψη
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2283, υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  λόγοι
αποκλεισμού84. 

Ειδικά για την  περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2285,  για τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από
τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα
πρόσωπα  με  βεβαίωση  του  Μ.Ε.Κ.  που  στελεχώνουν  την  εργοληπτική  επιχείρηση,  δεν  έχουν
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

 
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  ΚΕΝΟ 86
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23.4.  Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α)  Όσον  αφορά την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  οι
προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  υποβάλλουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο
Μ.Ε.ΕΠ87 στην/στις κατηγορία/ες  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , με
βάση το  ισχύον  ανώτατο  όριο  προϋπολογισμού της  κατηγορίας  (Προϋπολογισμός  €  86.440,17
Οικοδομικών Εργασιών συμπεριλαμβανομένων ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά ) ΚΑΙ   στην
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με βάση το ισχύον ανώτατο όριο
προϋπολογισμού της κατηγορίας (Προϋπολογισμός €17.967,75 Ηλεκτρομηχανολογικών _Εργασιών
συμπεριλαμβανομένων ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα+απολογιστικά )

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν  τις  δηλώσεις  και  πιστοποιητικά  που  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι  προσφέροντες που είναι  εγκατεστημένοι  σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη
βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

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

Ειδικά,  για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  της  μη  υπέρβασης  των ανώτατων  επιτρεπτών  ορίων
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή
 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης

από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο
πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο
ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν
διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που
περιέχει 
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 είτε, στην περίπτωση που οι  απαιτήσεις  του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται   από τη
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια
επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 88 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο
22.Δ απαίτηση.

Σε  κάθε  περίπτωση,   η  βεβαίωση  εγγραφής  μπορεί  να  υποβάλλεται  για  την  απόδειξη  μόνο
ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και  επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την
απόδειξη  των  λοιπών  απαιτήσεων  μπορούν  να  προσκομίζονται   ένα  ή  περισσότερα  από  τα
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε  επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν  πιστοποιητικό  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα
ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII  του
Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται
από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και
στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό  από οργανισμούς πιστοποίησης  κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως
δικαιολογητικά  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ
του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016  και πιο συγκεκριμένα τα ακόλουθα: 

1)  κατάλογος  των  εργασιών  σε  έργα  παρόμοιας  φύσης,  που  εκτελέσθηκαν  την  τελευταία
πενταετία,  κατά  μέγιστο  όριο,  συνοδευόμενος  από  πιστοποιητικά  ορθής  εκτέλεσης  και
ολοκλήρωσης  των  σημαντικότερων  εργασιών,  όπου  κριθεί  απαραίτητο  για  τη  διασφάλιση
ικανοποιητικού  επιπέδου  ανταγωνισμού,  οι  Αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ορίζουν  ότι  θα
λαμβάνονται  υπόψη στοιχεία σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία
πενταετία και
2) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών με κατ’ ελάχιστον αναφορά
στα  τυπικά  προσόντα  και  στην  εμπειρία,  είτε  ανήκουν  απευθείας  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα είτε  όχι,  ιδίως των υπευθύνων για  τον έλεγχο της  ποιότητας  και,  όταν
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης
για την εκτέλεση του έργου.

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

....ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ....

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου,  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  στον  φάκελο  “Δικαιολογητικά
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής
του νομίμου εκπροσώπου.
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Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι
μέχρι  σήμερα  τροποποιήσεις  αυτού  ή  επικυρωμένο  αντίγραφο  κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3.  ΦΕΚ  στο  οποίο  έχει  δημοσιευτεί  το  πρακτικό  ΔΣ  εκπροσώπησης  του  νομικού
προσώπου,
4.  Πρακτικό  Δ.Σ  περί  έγκρισης  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  στο  οποίο  μπορεί  να
περιέχεται  και  εξουσιοδότηση  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  του
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και  υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν
υπογράφει  ο  ίδιος  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  φορέα  την  προσφορά  και  τα  λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, 
5.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  τροποποιήσεων  του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντίγραφο  του  καταστατικού,  με  όλα  τα  μέχρι  σήμερα  τροποποιητικά,  ή
φωτοαντίγραφο επικυρωμένου,  από δικηγόρο,  κωδικοποιημένου καταστατικού,  εφόσον
υπάρχει.
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.
Σε  περίπτωση  εγκατάστασης  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  σύστασής  τους
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ή  διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.
4412/2016,  μπορούν  να   υποβάλλουν  στις  αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό  εγγραφής
εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται  τα δικαιολογητικά βάσει  των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή
το  πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις  απαιτήσεις  ποιοτικής επιλογής,  τις  οποίες  καλύπτει  ο  επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενημερότητα
Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 90:
-  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  του  άρθρου  23.3.(α)  της  παρούσας  για  τον  Πρόεδρο  και
Διευθύνοντα Σύμβουλο  εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα
πρέπει  να υποβληθεί  αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 91

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την
Ενημερότητα Πτυχίου.
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- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22.
Α.4. (θ).92

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3.
(στ).
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει  λήξει,  προσκομίζεται  το σχετικό
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην  Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη
του  πτυχίου του προσφέροντα  είναι  ασφαλιστικώς ενήμερα  στο ΕΤΑΑ-  ΤΣΜΕΔΕ,  ο  προσφέρων
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά. 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων
φορέων,  η απόδειξη  ότι  θα έχει  στη διάθεσή του τους  αναγκαίους  πόρους,  γίνεται  με  την
υποβολή  σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  προσφορά  των  διαγωνιζομένων  περιλαμβάνει  τους  ακόλουθους  ηλεκτρονικούς
υποφακέλους:

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
24.2 Ο  ηλεκτρονικός  υποφάκελος  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  πρέπει,  επί  ποινή
αποκλεισμού, να περιέχει93 τα ακόλουθα:
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
                                                           
 24.3  Ο  ηλεκτρονικός  υποφάκελος  «Οικονομική  Προσφορά»  περιέχει το  ψηφιακά
υπογεγραμμένο  αρχείο  pdf,  το  οποίο  παράγεται  από  το  υποσύστημα,  αφού  συμπληρωθούν
καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης
που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους
που προτείνει.

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

25.3. ΚΕΝΟ 94

25.4 Η αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας
για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που
αναλαμβάνουν  σύμφωνα  με  το  άρθρο  165  του  ν.  4412/2016,  με  το  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του
ν. 4412/2016.

 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  έγκριση  κατασκευής  του  δημοπρατούμενου  έργου,  αποφασίστηκε  με  την  αριθμ.
481/22-8-2018(ΑΔΑ:………………./ΑΔΑΜ: .........)Απόφαση   Οικονομικής  Επιτροπής
Θέρμης

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο
Ανάδοχος του έργου, έχει  την υποχρέωση να διευκολύνει  τις  δραστηριότητες του Τεχνικού
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

26.3 ΚΕΝΟ 95

 ΘΕΡΜΗ 13-08-2018
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

10-08-2018

Βογιατζή Ευγενία

Πολιτικός Μηχανικός

10-08-2018

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΚΕΥΧ

Κοκκίνη Ουρανία

Αρχιτέκτων Μηχανικός

10-08-2018

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γαλαζούλα Ιωάννα

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 481/ 22-08-2018  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης
(ΑΔΑΜ:...................................)

“Διαμόρφωση παιδικής χαράς Τ.Κ Τριλοφου, Δ.Ε Μικρας, Δήμου Θέρμης”                                                ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ σελ:33





“Διαμόρφωση παιδικής χαράς Τ.Κ Τριλοφου, Δ.Ε Μικρας, Δήμου Θέρμης”                                                ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ σελ:34





1     Για την έέννοια των “καέ τω των οριέων” δημοσιέων συμβαέ σέων , πρβ. αέ ρθρο 2 παρ. 1 πέρ.  29  του ν.

4412/2016. 
2 Συμπληρωέ νονται τα στοιχέιέα της αναθέέτουσας αρχηέ ς.  Επισημαιένέται οέ τι οι αναθέέτοντές φορέιές

δυέ νανται  να  χρησιμοποιουέ ν  το  παροέ ν  τέυέ χος  διακηέ ρυξης  για  τις  συμβαέ σέις  που  αναθέέτουν

συέ μφωνα μέ τις διαταέ ξέις του Βιβλιέου ΙΙ του ν. 4412/2016.
3 Αναγραέ φέται ο κωδικοέ ς ταυτοποιέησης της διατιθέέμένης πιέστωσης (π.χ. κωδικοέ ς έναέ ριθμου έέργου

στο  ΠΔΕ  ηέ  κωδικοέ ς  πιέστωσης  του  τακτικουέ  προυϋ πολογισμουέ  του  φορέέα  υλοποιέησης).  Σέ

πέριέπτωση συγχρηματοδοτουέ μένων έέργων αποέ  ποέ ρους της Ευρωπαιϋκηέ ς  Ένωσης,  αναγραέ φέται

και ο τιέτλος του Επιχέιρησιακουέ  Προγραέ μματος του ΕΣΠΑ ηέ  αέ λλου συγχρηματοδοτουέ μένου αποέ

ποέ ρους ΕΕ προγραέ μματος στο πλαιέσιο του οποιέου έιέναι ένταγμέένο το δημοπρατουέ μένο έέργο.
4 Συμπληρωέ νέται η έπωνυμιέα της αναθέέτουσας αρχηέ ς.
5      Mέέσω της λέιτουργικοέ τητας ''Επικοινωνιέα'' του υποσυστηέ ματος
6  Πρβ.  αέ ρθρο  122  του  ν.  4412/2016.  Η  προκηέ ρυξη  συέ μβασης  πέριλαμβαέ νέι  κατ'  έλαέ χιστον  τις

πληροφοριέές που προβλέέπονται στο Μέέρος Γ΄ του Παραρτηέ ματος V του Προσαρτηέ ματος Α΄ του ν.

4412/2016. Επισημαιένέται οέ τι, μέέχρι την έέκδοση τυποποιημέένου έντυέ που προκηέ ρυξης συέ μβασης

για συμβαέ σέις καέ τω των οριέων, οι αναθέέτουσές αρχέές, μπορουέ ν να χρησιμοποιουέ ν το αντιέστοιχο

τυποποιημέένο  έέντυπο  “Προκηέ ρυξη  Συέ μβασης”,  αντλωέ ντας  το  αποέ  τη  διαδρομηέ

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμορφωέ νονταέ ς  το

αναλοέγως.
7 Όταν έιέναι αδυέ νατο να παρασχέθέιέ  έλέυέ θέρη, πληέ ρης, αέ μέση και δωρέαέ ν ηλέκτρονικηέ  προέ σβαση

σέ  ορισμέένα  έέγγραφα  της  συέ μβασης  μπορέιέ  να  πέριληφθέιέ  στο  παροέ ν  αέ ρθρο  της  διακηέ ρυξης

προέ βλέψη  οέ τι  τα  σχέτικαέ  έέγγραφα  της  συέ μβασης  θα  διατέθουέ ν  μέ  μέέσα  αέ λλα  πλην  των

ηλέκτρονικωέ ν  (οέ πως  το  ταχυδρομέιέο  ηέ  αέ λλο  καταέ λληλο  μέέσο  ηέ  συνδυασμοέ ς  ταχυδρομικωέ ν  ηέ

αέ λλων  καταλληέ λων  μέέσων  και  ηλέκτρονικωέ ν  μέέσων).  Στην  πέριέπτωση  αυτηέ   προτέιένέται  η

ακοέ λουθη  διατυέ πωση:  «Τα  ακοέ λουθα  έέγγραφα  της  συέ μβασης  ...........................  διατιέθένται  αποέ

………………………….,  οδοέ ς  …………………,  πληροφοριέές  ………………….  τηλ.:……………..:…..  Οι

ένδιαφέροέ μένοι μπορουέ ν ακοέ μα, να λαέ βουν γνωέ ση των παρακαέ τω έγγραέ φων της συέ μβασης ……,

στα γραφέιέα της αναθέέτουσας αρχηέ ς καταέ  τις έργαέ σιμές ημέέρές και ωέ ρές.»
8 Όταν δέν μπορέιέ  να προσφέρθέιέ  έλέυέ θέρη, πληέ ρης, αέ μέση και δωρέαέ ν ηλέκτρονικηέ  προέ σβαση σέ

ορισμέένα έέγγραφα της συέ μβασης, διοέ τι η αναθέέτουσα αρχηέ  προτιέθέται να έφαρμοέ σέι την παρ. 2

του  αέ ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφέέρονται,  στο  παροέ ν  αέ ρθρο  της  διακηέ ρυξης,  τα  μέέτρα

προστασιέας  του  έμπιστέυτικουέ  χαρακτηέ ρα  των  πληροφοριωέ ν,  τα  οποιέα  απαιτουέ νται,  και  τον

τροέ πο  μέ  τον  οποιέο  έιέναι  δυνατηέ  η  προέ σβαση  στα  σχέτικαέ  έέγγραφα.   Ενδέικτικαέ ,  λ.χ.,  η

αναθέέτουσα  αρχηέ  θα  μπορουέ σέ  να  αναφέέρέι  οέ τι:  “Ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  αναλαμβαέ νέι  την

υποχρέέωση να τηρηέ σέι έμπιστέυτικαέ  και να μη γνωστοποιηέ σέι σέ τριέτους (συμπέριλαμβανομέένων

των  έκπροσωέ πων  του  έλληνικουέ  και  διέθνουέ ς  Τυέ που),  χωριές  την  προηγουέ μένη  έέγγραφη

συγκαταέ θέση της Αναθέέτουσας Αρχηέ ς, τα ανωτέέρω έέγγραφα ηέ  πληροφοριέές που προκυέ πτουν αποέ

αυταέ . Οι οικονομικοιέ φορέιές διασφαλιέζουν την τηέ ρηση των απαιτηέ σέων αυτωέ ν αποέ  το προσωπικοέ

τους,  τους  υπέργολαέ βους  τους  και  καέ θέ  αέ λλο  τριέτο  προέ σωπο  που  χρησιμοποιουέ ν  καταέ  την

αναέ θέση ηέ  έκτέέλέση της συέ μβασης. Για τον σκοποέ  αυτοέ , καταέ  την παραλαβηέ  των έγγραέ φων της

συέ μβασης, υποβαέ λλέι υπέυέ θυνη δηέ λωση του ν. 1599/1986 μέ την οποιέα δηλωέ νέι τα ανωτέέρω”.
9  Συμπληρωέ νέται αποέ  την Αναθέέτουσα Αρχηέ  μέ σαφηέ νέια συγκέκριμέένη ημέρομηνιέα ( “έγκαιέρως,

ηέ τοι ως την... ), προς αποφυγηέ  οιασδηέ ποτέ συέ γχυσης και αμφιβολιέας.
10   Συμπληρωέ νέται η τέέταρτη ημέέρα πριν αποέ  τη ληέ ξη της προθέσμιέας του αέ ρθρου 14 της 

παρουέ σας.Σέ πέριέπτωση που η ημέέρα αυτηέ  έιέναι αργιέα, τιέθέται η προηγουέ μένη αυτηέ ς έργαέ σιμη 

ημέέρα. Πρβλ και αέ ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').
11  Πρβλ. αέ ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
12   Σέ πέριέπτωση έφαρμογηέ ς της διαδικασιέας του αέ ρθρου 95 παρ. 2 πέρ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελέυέ θέρη συμπληέ ρωση τιμολογιέου”, οι αναθέέτουσές αρχέές πέριλαμβαέ νουν στην έν 

λοέγω πέριέπτωση  (στ) αναφοραέ  για την υποβοληέ  του σχέτικουέ  τιμολογιέου.
13  Επισημαιένέται  οέ τι  αν  η  αναθέέτουσα  αρχηέ  θέωρηέ σέι  οέ τι  προσφορέές  φαιένονται  ασυνηέ θιστα

χαμηλέές,  απαιτέιέ  αποέ  τους  οικονομικουέ ς  φορέιές  να  έξηγηέ σουν  την  τιμηέ  ηέ  το  κοέ στος  που

προτέιένουν  στην  προσφοραέ  τους,  έντοέ ς  αποκλέιστικηέ ς  προθέσμιέας,  καταέ  ανωέ τατο  οέ ριο  δέέκα

ημέρωέ ν αποέ  την κοινοποιέηση της σχέτικηέ ς προέ σκλησης. Στην πέριέπτωση αυτηέ  έφαρμοέ ζονται τα

αέ ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
14  Η έν λοέγω προθέσμιέα καθοριέζέται στα έέγγραφα της συέ μβασης και δέν μπορέιέ να έιέναι μικροέ τέρη

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




των δέέκα (10) ουέ τέ μέγαλυέ τέρη των έιέκοσι (20) ημέρωέ ν αποέ  την κοινοποιέηση της προέ σκλησης

υποβοληέ ς των δικαιολογητικωέ ν του προσωρινουέ  αναδοέχου.
15 Πρβλ. αέ ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκέ μέ το αέ ρθρο 107 πέρ. 19 του ν.

4497/2017 (Α 171). 
16 Μέ την έπιφυέ λαξη των παρ. 7 και 8 του αέ ρθρου 78 του ν.  4412/2016 ( ληέ ψη έπανορθωτικωέ ν

μέέσων ).
17 Επισημαιένέται οέ τι,  για τις συμβαέ σέις καέ τω των οριέων,  στις οποιέές αφοραέ  το παροέ ν  τέυέ χος,  τα

δικαιολογητικαέ  του  αέ ρθρου  80  του  ν.  4412/2016  υποβαέ λλονται  έπικαιροποιημέένα  αποέ  τον

προσωρινοέ  αναέ δοχο,  έέπέιτα  αποέ  σχέτικηέ  προέ σκληση  της  αναθέέτουσας  αρχηέ ς,  μοέ νο  στην
πέριέπτωση του προσυμβατικουέ  έλέέγχου (πρβ. αέ ρθρο 105 παρ. 3 πέρ. γ' του ν. 4412/2016, οέ πως

τροποποιηέ θηκέ  αποέ  την  πέρ.  26  του  αέ ρθρου  107 του  ν.  4497/2017 (Α'  171).  Σέ  διαφορέτικηέ

πέριέπτωση, απαλέιέφέται το πρωέ το έδαέ φιο του αέ ρθρου 4.2 πέρ. έ). 
18 Η αποέ φαση κατακυέ ρωσης κοινοποιέιέται στον προσωρινοέ  αναέ δοχο: 1) στην πέριέπτωση υποβοληέ ς

έπικαιροποιημέένων δικαιολογητικωέ ν, μέταέ  τον έέλέγχο αυτωέ ν καταέ  το αέ ρθρο 4.2 έ' πρωέ το έδαέ φιο,

και 2) στην πέριέπτωση που δέν απαιτέιέται η υποβοληέ  αυτωέ ν, μέταέ  την ολοκληέ ρωση του έλέέγχου

των δικαιολογητικωέ ν του προσωρινουέ  αναδοέχου καταέ  τα οριζοέ μένα στο αέ ρθρο 4.2 α' έέως δ' της

παρουέ σας.
19 Πρβλ. παρ. 7 του αέ ρθρου 379 του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκέ μέ το αέ ρθρο 43 παρ. 4 του ν.

4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και αέ ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 
20

 Πρβλ. αέ ρθρο 361 του ν. 4412/2016.
21

 Πρβλ. αέ ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
22

 Πρβλ. αέ ρθρο 372 παρ. 1 έέως 3 του ν. 4412/2016.
23  Πρβλ.  αέ ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  οέ πως τροποποιέηθηκέ μέ το αέ ρθρο 107 πέρ.  14 του ν.

4497/2017 (Α 171). 
24 Τιέθέται  μοέ νο  έφοέ σον  προέ κέιται  για  συγχρηματοδοτουέ μένο  έέργο  αποέ  ποέ ρους  της  Ευρωπαιϋκηέ ς

Ένωσης.
25 Τιέθέται μοέ νο έφοέ σον έπιλέγέιέ η διένέέργέια κληέ ρωσης για τη συγκροέ τηση συλλογικωέ ν οργαέ νων.
26 Αποέ  1-1-2017 τιέθέται σέ ισχυέ  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιέο μέ το αέ ρθρο 13 καταργέιέ  το π.δ

113/2010.
27 Τιέθέται μοέ νο οέ ταν έκ του συμβατικουέ  ποσουέ  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριές ΦΠΑ), προκυέ πτέι υποχρέέωση

ονομαστικοποπιέησης των μέτοχωέ ν των Α.Ε.
28 Νοέ μοι, ΠΔ και υπουργικέές αποφαέ σέις που έκδιέδονται μέταέ  την έέναρξη της διαδικασιέας συέ ναψης

της  συέ μβασης  συέ μφωνα  μέ  το  αέ ρθρο  120  του  ν.  4412/2016,   δέν  αποτέλουέ ν  μέέρος  του

έφαρμοστέέου θέσμικουέ  πλαισιέου της.
29 Όταν  προέ κέιται  για  συγχρηματοδοτουέ μένο  αποέ  την  Ε.Ε.  έέργο,  τουέ το  να  αναγραέ φέται  στη

Διακηέ ρυξη  και  έιδικοέ τέρα  να  αναγραέ φέται  ο  τιέτλος  της  Πραέ ξης  και  του  Επιχέιρησιακουέ

Προγραέ μματος στο πλαιέσιο του οποιέου έιέναι ένταγμέένο το δημοπρατουέ μένο έέργο, καθωέ ς και τα

ποσοσταέ  συγχρηματοδοέ τησης της δαπαέ νης του έέργου αποέ  έθνικουέ ς και ένωσιακουέ ς ποέ ρους (μέ

αναφοραέ  στο  διαρθρωτικοέ  ταμέιέο).  Επιέσης,  η  σχέτικηέ  συμπληέ ρωση  ακολουθέιέ  τη  διακριτηέ

ορολογιέα Συλλογικέές Αποφαέ σέις ( ΣΑ ) έέργων  ηέ  ΚΑΕ, αναέ λογα την πηγηέ  χρηματοδοέ τησης (ΠΔΕ ηέ

Τακτικοέ ς προυϋ πολογισμοέ ς). Για το ζηέ τημα της  αναέ ληψης δαπανωέ ν δημοσιέων έπένδυέ σέων,  βλ. και

αέ ρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
30 Οι κρατηέ σέις προσαρμοέ ζονται αναέ λογα μέ τον φορέέα έκτέέλέσης του έέργου.
31  Ή/και η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , καταέ  πέριέπτωση (πρβλ. αέ ρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ της μέ. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
32   Πρβλ. ομοιέως προηγουέ μένη υποσημέιέωση.
33  Συέ μφωνα μέ το αέ ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναέ ληψη υποχρέωέ σέων αποέ  τους διαταέ κτές” ( Α΄

145 ): “Οι διακηρυέ ξέις, οι αποφαέ σέις αναέ θέσης και οι συμβαέ σέις που συναέ πτονται για λογαριασμοέ

των  φορέέων  Γένικηέ ς  Κυβέέρνησης  αναφέέρουν  απαραιέτητα  τον  αριθμοέ  και  τη  χρονολογιέα  της

αποέ φασης αναέ ληψης υποχρέέωσης, τον αριθμοέ  καταχωέ ρισηέ ς της στα λογιστικαέ  βιβλιέα του οικέιέου

φορέέα, καθωέ ς και τον αριθμοέ  της αποέ φασης έέγκρισης της πολυέτουέ ς αναέ ληψης σέ πέριέπτωση που

η δαπαέ νη έκτέιένέται σέ πέρισσοέ τέρα του ένοέ ς οικονομικαέ  έέτη.". Επιέσης, συέ μφωνα μέ το αέ ρθρο 12

παρ. 2 γ) του ιέδιου π.δ : “Διακηρυέ ξέις, οέ που απαιτέιέται, και αποφαέ σέις αναέ θέσης που έκδιέδονται

και συμβαέ σέις που συναέ πτονται αποέ  φορέιές της Γένικηέ ς Κυβέέρνησης έιέναι αέ κυρές, έφοέ σον δέν έέχέι

προηγηθέιέ  αυτωέ ν  η  έέκδοση  της  αποέ φασης  αναέ ληψης  υποχρέέωσης  του  αέ ρθρου  2,  παρ.  2  του

παροέ ντος. "Πρβλ.  και  αέ ρθρο  5  του  ως  αέ νω  διαταέ γματος  “Αναέ ληψη  δαπανωέ ν  δημοσιέων





έπένδυέ σέων”.
34  Σέ πέριέπτωση που πέριλαμβαέ νονται τυχοέ ν δικαιωέ ματα προαιέρέσης, διαμορφωέ νέται αναλοέγως η 

έκτιμωέ μένη αξιέα της συέ μβασης (προυϋ πολογισμοέ ς δημοπραέ τησης) και το παροέ ν αέ ρθρο (πρβ. αέ ρθρα

6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 πέρ. α' του ν. 4412/2016).
35 Το  ποσοέ  των  απροέ βλέπτων  δαπανωέ ν  έπαναυϋ πολογιέζέται  καταέ  την  υπογραφηέ  της  συέ μβασης,

αναέ λογα μέ την προσφέρθέιέσα έέκπτωση, ωέ στέ να διατηρέιέται η έν λοέγω ποσοστιαιέα αναλογιέα του

9% έπιέ  της  δαπαέ νης  έργασιωέ ν  μέ  ΓΕ&ΟΕ,  συέ μφωνα μέ  την  παραέ γραφο 3  του  αέ ρθρου  156 ν.

4412/2016. 
36 Πρβλ. αέ ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
37 Μπορέιέ  η  έέναρξη της προθέσμιέας  να οριέζέται διαφορέτικαέ ,   αν λοέγου χαέ ρη δέν προβλέέπέται η

αέ μέση έέναρξη των έργασιωέ ν (αέ ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
38 Μέ την έπιφυέ λαξη της έποέ μένης υποσημέιέωσης.
39

 Οι αναθέέτουσές αρχέές μπορέιέ  να έπιτρέέπουν την υποβοληέ  έναλλακτικωέ ν προσφορωέ ν και στην

πέριέπτωση αυτηέ  προσαρμοέ ζέται αντιστοιέχως το 13.4. ( πρβλ αέ ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
40  Το ποσοστοέ  της έγγυέ ησης συμμέτοχηέ ς δέν μπορέιέ να υπέρβαιένέι το 2% της έκτιμωέ μένης αξιέας της

συέ μβασης, χωριές το Φ.Π.Α., μέ αναέ λογη στρογγυλοποιέηση (αέ ρθρο 72 παρ. 1 πέρ. α έδαέ φιο πρωέ το

του ν. 4412/2016).
41 Πρβ. αέ ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκέ  μέ την πέρ. 4 του αέ ρθρου 107 του ν.

4497/2017 (Α' 171).
42 Εφοέ σον συντρέέχέι πέριέπτωση, καταέ  το αέ ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποέ τέ μνημονέυέ ονται και οι

απαραιέτητές λέπτομέέρέιές. 
43 Συμπληρωέ νέται αν προβλέέπέται ηέ  οέχι η χορηέ γηση προκαταβοληέ ς.  Συέ μφωνα μέ την παραέ γραφο 10

έδ. α του αέ ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οέ πως προστέέθηκέ μέ την παρ. 3 του αέ ρθρου 242 του ν.

4072/2012),  στις  πέριπτωέ σέις  συγχρηματοδοτουέ μένων  δημοέ σιων  έέργων  στις  διακηρυέ ξέις

υποχρέωτικαέ  πέριλαμβαέ νέται  δυνατοέ τητα  χορηέ γησης  προκαταβοληέ ς.  Η  υποχρέέωση  αυτηέ

έξακολουθέιέ  να ισχυέ έι και για τα προγραέ μματα της πέριοέ δου 2014-2020 δυναέ μέι της παρ. 15 του

αέ ρθρου 59 του ν. 4314/2014.
44 Εφοέ σον  προβλέέπέται  προκαταβοληέ  συμπληρωέ νονται  οι  οέ ροι  για  την  έγγυητικηέ  έπιστοληέ

προκαταβοληέ ς. Επισημαιένέται οέ τι η έγγυέ ηση καληέ ς έκτέέλέσης καλυέ πτέι και την παροχηέ  ισοέ ποσης

προκαταβοληέ ς προς τον αναέ δοχο, χωριές να απαιτέιέται η καταέ θέση έγγυέ ησης προκαταβοληέ ς. Στην

πέριέπτωση  που  μέ  την  παρουέ σα  οριέζέται   μέγαλυέ τέρο  υέ ψος  προκαταβοληέ ς  (πχ  15%),  αυτηέ

λαμβαέ νέται  μέ  την  καταέ θέση  αποέ  τον  αναέ δοχο  έγγυέ ησης  προκαταβοληέ ς  που  θα  καλυέ πτέι  τη

διαφοραέ  μέταξυέ  του ποσουέ  της έγγυέ ησης καληέ ς έκτέέλέσης και του ποσουέ  της καταβαλλοέ μένης

προκαταβοληέ ς (παρ. 1 δ αέ ρθρου 72 του ν. 4412/2016).
45  Οι αναθέέτουσές αρχέές μπορουέ ν να ζητουέ ν αποέ  τους προσφέέροντές να παραέ σχουν «Εγγυέ ηση καληέ ς

λέιτουργιέας»  για  την  αποκαταέ σταση  των  έλαττωμαέ των  που  ανακυέ πτουν  ηέ  των  ζημιωέ ν  που

προκαλουέ νται  αποέ  δυσλέιτουργιέα  των  έέργων  καταέ  την  πέριέοδο  έγγυέ ησης  καληέ ς  λέιτουργιέας,

έφοέ σον  προβλέέπέται  στα  έέγγραφα  της  συέ μβασης.  Το  υέ ψος  της  έγγυέ ησης  καληέ ς  λέιτουργιέας

συμπληρωέ νέται  σέ συγκέκριμέένο χρηματικοέ  ποσοέ .   Οι  έγγυητικέές  έπιστολέές  καληέ ς  λέιτουργιέας

πέριλαμβαέ νουν  κατ’  έλαέ χιστον  τα  αναφέροέ μένα  στην  παραέ γραφο  15.2  της  παρουέ σας  και

έπιπροέ σθέτα, τον αριθμοέ  και τον τιέτλο της σχέτικηέ ς συέ μβασης.
46 Τα γραμμαέ τια συέ στασης χρηματικηέ ς παρακαταθηέ κης του Ταμέιέου Παρακαταθηκωέ ν και Δανέιέων,

για  την  παροχηέ  έγγυηέ σέων  συμμέτοχηέ ς  και  καληέ ς  έκτέέλέσης  (έγγυοδοτικηέ  παρακαταθηέ κη)

συστηέ νονται συέ μφωνα μέ την έιδικηέ  νομοθέσιέα που  διέέπέι αυτοέ  και έιδικοέ τέρα βαέ σέι του αέ ρθρου

4  του  π.δ  της  30  Δέκέμβριέου  1926/3  Ιανουαριέου  1927  (“Πέριέ  συσταέ σέως  και  αποδοέ σέως

παρακαταθηκωέ ν και καταθέέσέων παραέ  τω Ταμέιέω Παρακαταθηκωέ ν και Δανέιέων”). Πρβλ. Το μέ

αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έέγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
47 Πρβλ.  και  τα  έιδικοέ τέρα  οριζοέ μένα  στο  αέ ρθρο  4.1.ζ.  της  παρουέ σας,  ως  προς  τις  έγγυηέ σέις

συμμέτοχηέ ς.
48  Η  προθέσμιέα  παραλαβηέ ς  των  προσφορωέ ν  καθοριέζέται  συέ μφωνα  μέ  το  αέ ρθρο  27  του  ν.

4412/2016 .
49 Προτέιένέται οι αναθέέτουσές αρχέές να οριέζουν την ημέρομηνιέα ηλέκτρονικηέ ς αποσφραέ γισης των

προσφορωέ ν  μέταέ  την  παρέέλέυση  τριωέ ν  έργασιέμων  ημέρωέ ν  αποέ  την  καταληκτικηέ  ημέρομηνιέα

υποβοληέ ς  των  προσφορωέ ν,  προκέιμέένου  να  έέχέι  προσκομιστέιέ  αποέ  τους  συμμέτέέχοντές  και  η

πρωτοέ τυπη  έγγυέ ηση  συμμέτοχηέ ς,  συέ μφωνα  μέ  τα  προβλέποέ μένα  στο  αέ ρθρο  3.5.  πέρ.  β  της

παρουέ σας.





50 Οριέζέται ο χροέ νος αποέ  την Αναθέέτουσα Αρχηέ  κατ΄ έκτιέμηση των ιδιαιτέροτηέ των της διαδικασιέας.

Για τον καθορισμοέ  του χροέ νου ισχυέ ος της προσφοραέ ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
51  Πρβ. υποσημέιέωση για προκηέ ρυξη συέ μβασης στο αέ ρθρο 2.1 της παρουέ σας.
52 Συέ μφωνα μέ τις πέρ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αέ ρθρου 377 καθωέ ς και τις παρ. 11 και 12

αέ ρθρου 379 ν. 4412/2016, έξακολουθέιέ  η υποχρέέωση δημοσιέέυσης προκηέ ρυξης συέ μφωνα μέ τις

παρ. 7 και 8 αέ ρθρου 15 ν. 3669/2008 μέέχρι την  31/12/2017 σέ δυέ ο ημέρηέ σιές έφημέριέδές και

στον πέριφέρέιακοέ  και τοπικοέ  τυέ πο μέέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ένοέ τητα Δ της έγκυκλιέου μέ

αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
53 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαιένέται οέ τι οι αναθέέτουσές αρχέές δέν μπορουέ ν να καλουέ ν

συγκέκριμέένές ταέ ξέις/ πτυχιέα του ΜΕΕΠ. 
54  Κατ’  αντιστοιχιέα  μέ  τα  ουσιωέ δη  χαρακτηριστικαέ  του  έέργου  συέ μφωνα  μέ  το  αέ ρθρο  11  της

παρουέ σας (αναφέέρέται η κατηγοριέα ηέ  οι κατηγοριέές στις οποιέές έμπιέπτέι το έέργο συέ μφωνα μέ το

αέ ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους έιδικοέ τέρους οέ ρους του αέ ρθρου 76 ν. 4412/2016).
55  Πρβλ πέρ. έ παρ. 1 αέ ρθρου 91 ν. 4412/2016.
56 Πρβλ. αέ ρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκέ μέ το αέ ρθρο 107 πέρ. 6 του ν.

4497/2017. Επισημαιένέται οέ τι οι αναθέέτουσές αρχέές πρέέπέι να προσαρμοέ ζουν το σχέτικοέ  πέδιέο

του  Μέέρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  έιδικοέ τέρα,  αντιέ  της  αναφοραέ ς  σέ  “τέλέσιέδικη  καταδικαστικηέ

αποέ φαση”,  δέδομέένης  της  ως  αέ νω  νομοθέτικηέ ς  μέταβοληέ ς,  να  θέέτουν  τη  φραέ ση  “αμέταέ κλητη

καταδικαστικηέ  αποέ φαση”, η δέ σχέτικηέ  δηέ λωση του οικονομικουέ  φορέέα στο ΤΕΥΔ αφοραέ  μοέ νο σέ

αμέταέ κλητές καταδικαστικέές αποφαέ σέις.
57 Πρβλ.  αέ ρθρο 73 παρ.  1 τέλέυταιέα  δυέ ο  έδαέ φια του ν.  4412/2016,  οέ πως τροποποιηέ θηκαν μέ το

αέ ρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.
58 Πρβ. αέ ρθρο 73 παρ. 2 πέριέπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποιέα προστέέθηκέ μέ το αέ ρθρο 39 του ν.

4488/2017.
59  Επισημαιένέται  οέ τι  η  έν  λοέγω  προέ βλέψη  για  παρέέκκλιση  αποέ  τον  υποχρέωτικοέ  αποκλέισμοέ

αποτέλέιέ  δυνατοέ τητα  της  αναθέέτουσας  αρχηέ ς  (πρβλ.  Άρθρο  73 παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σέ

πέριέπτωση που δέν έπιθυμέιέ να προβλέέψέι τη σχέτικηέ  δυνατοέ τητα, η αναθέέτουσα αρχηέ  διαγραέ φέι

την  παραέ γραφο αυτηέ .
60 Επισημαιένέται  οέ τι   η  έν  λοέγω  προέ βλέψη  για  παρέέκκλιση  αποέ  τον  υποχρέωτικοέ  αποκλέισμοέ

αποτέλέιέ  δυνατοέ τητα  της  αναθέέτουσας  αρχηέ ς  (πρβλ.  Άρθρο  73 παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σέ

πέριέπτωση που δέν έπιθυμέιέ να προβλέέψέι τη σχέτικηέ  δυνατοέ τητα, η αναθέέτουσα αρχηέ  διαγραέ φέι

την παραέ γραφο  αυτηέ .
61

 Οι λοέγοι της παραγραέ φου 22.Α.4.  αποτέλουέ ν  δυνητικουέ ς  λοέγους αποκλέισμουέ  συέ μφωνα μέ το

αέ ρθρο 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Καταέ  συνέέπέια,  η αναθέέτουσα αρχηέ  δυέ ναται  να έπιλέέξέι  έέναν,

πέρισσοέ τέρους, οέ λους ηέ  ένδέχομέένως και κανέέναν αποέ  τους λοέγους αποκλέισμουέ  συνέκτιμωέ ντας

τα  ιδιαιέτέρα  χαρακτηριστικαέ  της  υποέ  αναέ θέση  συέ μβασης  (έκτιμωέ μένη  αξιέα  αυτηέ ς,  έιδικέές

πέρισταέ σέις κλπ), μέ σχέτικηέ  προέ βλέψη στο παροέ ν σημέιέο της διακηέ ρυξης. 
62

 Σημέιωέ νέται  οέ τι  ο  ανωτέέρω  έθνικοέ ς  λοέγος  αποκλέισμουέ  τιέθέται  στη  διακηέ ρυξη  μοέ νο  για

συμβαέ σέις έέργων προυϋ πολογισμουέ  έκτιμωέ μένης αξιέας ανωέ τέρης του 1.000.000,00 έυρωέ   και στην

πέριέπτωση αυτηέ  συμπληρωέ νέται στο Μέέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ 
63  Πρβλ. αέ ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποιέα προστέέθηκέ μέ το αέ ρθρο 107 πέρ. 9 του ν. 

4497/2017. 
64  Υπένθυμιέζέται οέ τι  αναφοραέ  στην παραέ γραφο 22.Α.4 θα γιένέι μοέ νο στην πέριέπτωση που η 

Αναθέέτουσα Αρχηέ  έπιλέέξέι καέ ποιον αποέ  τους δυνητικουέ ς λοέγους αποκλέισμουέ .
65  Επισημαιένέται οέ τι οέ λα τα κριτηέ ρια ποιοτικηέ ς έπιλογηέ ς, πλην της καταλληλοέ τητας για την αέ σκηση

έπαγγέλματικηέ ς δραστηριοέ τητας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμοέ  μέ το αρ. 76 του ν. 4412/2016),

έιέναι προαιρέτικαέ  για την αναθέέτουσα αρχηέ  και πρέέπέι να σχέτιέζονται και να έιέναι αναέ λογα μέ το

αντικέιέμένο της συέ μβασης (αέ ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σέ καέ θέ πέριέπτωση, πρέέπέι να

διαμορφωέ νονται  καταέ  τροέ πο,  ωέ στέ  να  μην  πέριοριέζέται  δυσαναέ λογα  η  συμμέτοχηέ  των

ένδιαφέροέ μένων οικονομικωέ ν φορέέων στους διαγωνισμουέ ς. Καταέ  το σταέ διο του προσδιορισμουέ

των  κριτηριέων  καταλληλοέ τητας  των  υποψηφιέων,  έιέναι  αναγκαιέο  να  τηρουέ νται  αποέ  τις

αναθέέτουσές  αρχέές,  οι  θέμέλιωέ δέις  ένωσιακέές  αρχέές,  ιδιέως  η  αρχηέ  της  ιέσης  μέταχέιέρισης  των

συμμέτέχοέ ντων, της αποφυγηέ ς των διακριέσέων, της διαφαέ νέιας και της αναέ πτυξης του έλέυέ θέρου

ανταγωνισμουέ .  Τα  κριτηέ ρια  έπιλογηέ ς  του αέ ρθρου  22.Β  –  22.Ε  έξέταέ ζονται  καταέ  τη  διαδικασιέα

έλέέγχου της καταλληλοέ τητας του προσφέέροντος να έκτέλέέσέι τη συέ μβαση (κριτηέ ρια “on/off”). 





66  Επισημαιένέται οέ τι οι αναθέέτουσές αρχέές δέν μπορουέ ν να καλουέ ν συγκέκριμέένές ταέ ξέις/ πτυχιέα

του ΜΕΕΠ. Πρβλ. αέ ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οέ πως ισχυέ ουν δυναέ μέι του αέ ρθρου 119 παρ. 5 πέρ. α'

έέως δ' του ν. 4472/2017, σέ συνδυασμοέ  μέ το αέ ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και

αέ ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, οέ πως αντικατασταέ θηκέ μέ το αέ ρθρο 119 παρ. 5 πέρ. η' του ν.

4472/2017).
67  Οι αναθέέτουσές αρχέές μπορουέ ν να έπιβαέ λλουν απαιτηέ σέις που να διασφαλιέζουν οέ τι οι οικονομικοιέ

φορέιές διαθέέτουν την αναγκαιέα οικονομικηέ  και χρηματοδοτικηέ  ικανοέ τητα για την έκτέέλέση της

συέ μβασης. Όλές οι απαιτηέ σέις πρέέπέι να σχέτιέζονται και να έιέναι αναέ λογές μέ το αντικέιέμένο της

συέ μβασης (πρβ. αέ ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυταιέο έδαέ φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι έν λοέγω

απαιτηέ σέις καθοριέζονται πέριγραφικαέ  στο παροέ ν σημέιέο, χωριές παραπομπηέ  σέ ταέ ξέις/πτυχιέα του

ΜΕΕΠ. Σέ καέ θέ πέριέπτωση και μέέχρι την καταέ ργηση των αέ ρθρων 80 έέως 110 του ν. 3669/2008 και

την έέναρξη ισχυέ ος του π.δ. του αέ ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, έπισημαιένέται οέ τι, έφοέ σον η

αναθέέτουσα αρχηέ  έπιλέέξέι την παραπομπηέ  σέ ταέ ξέις/πτυχιέα του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμοέ

των  απαιτηέ σέων  για  τις  έγγέγραμμέένές  στο  ΜΕΕΠ  έργοληπτικέές  έπιχέιρηέ σέις,  πρέέπέι  να

πέριγραέ ψέι  αναλυτικαέ  τις  αντιέστοιχές  απαιτηέ σέις  και  για  τις  αλλοδαπέές  έργοληπτικέές

έπιχέιρηέ σέις.
68  Οι αναθέέτουσές αρχέές μπορουέ ν να έπιβαέ λλουν απαιτηέ σέις που να διασφαλιέζουν οέ τι οι οικονομικοιέ

φορέιές  διαθέέτουν  την  αναγκαιέα  τέχνικηέ  και  έπαγγέλματικηέ  ικανοέ τητα  για  την  έκτέέλέση  της

συέ μβασης. Όλές οι απαιτηέ σέις πρέέπέι να σχέτιέζονται και να έιέναι αναέ λογές μέ το αντικέιέμένο της

συέ μβασης (πρβ. αέ ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυταιέο έδαέ φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι έν λοέγω

απαιτηέ σέις  καταρχαέ ς  καθοριέζονται  πέριγραφικαέ  στο  παροέ ν  σημέιέο,  χωριές  παραπομπηέ  σέ

ταέ ξέις/πτυχιέα  του  ΜΕΕΠ  ηέ  βαθμιέδές/κατηγοριέές  του  ΜΕΚ.  Σέ  καέ θέ  πέριέπτωση  και  μέέχρι  την

καταέ ργηση των αέ ρθρων 80 έέως 110 του ν. 3669/2008 και την έέναρξη ισχυέ ος του π.δ. του αέ ρθρου

118  παρ.  20  του  ν.  4472/2017,  έπισημαιένέται  οέ τι,   έφοέ σον  η  αναθέέτουσα  αρχηέ  έπιλέέξέι  την

παραπομπηέ  σέ ταέ ξέις/πτυχιέα του ΜΕΕΠ ηέ  βαθμιέδές/κατηγοριέές του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμοέ

των απαιτηέ σέων για τις  έγγέγραμμέένές στο ΜΕΕΠ έργοληπτικέές  έπιχέιρηέ σέις  (πχ.  στέλέέχωση),

πρέέπέι να πέριγραέ ψέι αναλυτικαέ  τις αντιέστοιχές απαιτηέ σέις και για τις αλλοδαπέές έργοληπτικέές

έπιχέιρηέ σέις. 
69 Προαιρέτικηέ  έπιλογηέ :  Η παρ. 22.Ε τιέθέται καταέ  διακριτικηέ  έυχέέρέια της αναθέέτουσας αρχηέ ς και

συμπληρωέ νέται συέ μφωνα μέ το αέ ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαιένέται οέ τι οέ λές οι απαιτηέ σέις

πρέέπέι να σχέτιέζονται και να έιέναι αναέ λογές μέ το αντικέιέμένο της συέ μβασης (αέ ρθρο 75 παρ. 1 ν.

4412/2016).
70  Το έδαέ φιο αυτοέ  προστιέθέται καταέ  την κριέση της αναθέέτουσας αρχηέ ς συέ μφωνα μέ το αέ ρθρο 78

παρ. 1 του ν. 4412/2016, αέ λλως διαγραέ φέται.
71

 Προαιρέτικηέ  έπιλογηέ . Συέ μφωνα  μέ  το  αέ ρθρο  78  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  στην  πέριέπτωση

συμβαέ σέων έέργων οι αναθέέτουσές αρχέές μπορουέ ν να απαιτουέ ν την έκτέέλέση ορισμέένων κριέσιμων

καθηκοέ ντων απέυθέιέας  αποέ  τον ιέδιο  τον  προσφέέροντα (  προαιρέτικηέ  σημέιέωση του ανωτέέρω

έδαφιέου).
72 Ως προς τον τροέ πο υποβοληέ ς  των αποδέικτικωέ ν μέέσων του παροέ ντος αέ ρθρου, τα οποιέα έέχουν

συνταχθέιέ/ παραχθέιέ  αποέ  τους ιέδιους τους οικονομικουέ ς φορέιές πρβλ. αέ ρθρο 8 παρ. 3 της μέ. αρ.

117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
73  Επισημαιένέται οέ τι η ανωτέέρω δυνατοέ τητα έναποέ κέιται στη διακριτικηέ  έυχέέρέια του οικονομικουέ

φορέέα. Εξακολουθέιέ  να υφιέσταται η δυνατοέ τητα να υπογραέ φέται το ΤΕΥΔ αποέ  το συέ νολο των

φυσικωέ ν προσωέ πων που αναφέέρονται στα τέλέυταιέα δυέ ο έδαέ φια του αέ ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.

4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκαν μέ το αέ ρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.
74  Πρβλ. αέ ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιέο προστέέθηκέ μέ το αέ ρθρο 107 πέρ. 13 του ν. 4497/2017.
75  Η  υποχρέωτικηέ  αντικαταέ σταση  του  τριέτου,  ως  προς  την  παρ.  4,  έναποέ κέιται  στη  διακριτικηέ

έυχέέρέια της αναθέέτουσας αρχηέ ς, έφοέ σον δέ δέν την έπιθυμέιέ, απαλέιέφέται η αναφοραέ  στην παρ. 4

στο παροέ ν σημέιέο. Πρβλ. αέ ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016.
76  Εφισταέ ται  η  προσοχηέ  των  αναθέτουσωέ ν  αρχωέ ν  στο  οέ τι  πρέέπέι  να  ζητέιέται  η  προσκοέ μιση

δικαιολογητικωέ ν προς αποέ δέιξη  μοέ νο των λοέγων αποκλέισμουέ  και των κριτηριέων έπιλογηέ ς που

έέχουν τέθέιέ στην παρουέ σα διακηέ ρυξη. Επισημαιένέται, πέραιτέέρω, οέ τι, η αναθέέτουσα αρχηέ  δυέ ναται,

καταέ  το αρ. 79 παρ. 5 του ν.  4412/2016,  να ζητέιέ  αποέ  προσφέέροντές,  σέ οποιοδηέ ποτέ χρονικοέ

σημέιέο καταέ  τη διαέ ρκέια της διαδικασιέας,  να υποβαέ λλουν οέ λα ηέ  ορισμέένα δικαιολογητικαέ ,  οέ ταν

αυτοέ  απαιτέιέται για την ορθηέ  διέξαγωγηέ  της διαδικασιέας.
77  Συέ μφωνα μέ το αέ ρθρο 73 παρ. 2 τέλέυταιέο έδαέ φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοέ ς φορέέας





έιέναι Έλληνας πολιέτης ηέ  έέχέι την έγκαταέ στασηέ  του στην Ελλαέ δα, οι υποχρέωέ σέις του που αφορουέ ν

τις  έισφορέές  κοινωνικηέ ς  ασφαέ λισης  καλυέ πτουν  τοέ σο  την  κυέ ρια  οέ σο  και  την  έπικουρικηέ

ασφαέ λιση." 
78  Λαμβανομέένου υποέ ψη του συέ ντομου, σέ πολλέές πέριπτωέ σέις, χροέ νου ισχυέ ος των πιστοποιητικωέ ν

φορολογικηέ ς  ένημέροέ τητας,  οι  οικονομικοιέ  φορέιές  μέριμνουέ ν  να  αποκτουέ ς  έγκαιέρως

πιστοποιητικαέ  που  να  καλυέ πτουν  και  τον  χροέ νο  υποβοληέ ς  της  προσφοραέ ς,  συέ μφωνα  μέ  τα

έιδικοέ τέρα οριζοέ μένα στο αέ ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκέιμέένου να τα υποβαέ λουν, έφοέ σον

αναδέιχθουέ ν προσωρινοιέ αναέ δοχοι. Τα έν λοέγω πιστοποιητικαέ  υποβαέ λλονται μαζιέ μέ τα υποέ λοιπα

αποδέικτικαέ  μέέσα του αέ ρθρου 23 αποέ  τον προσωρινοέ  αναέ δοχο μέέσω της λέιτουργικοέ τητας της

«Επικοινωνιέας» του υποσυστηέ ματος.
79  Οι  υπέυέ θυνές  δηλωέ σέις  του  παροέ ντος  τέυέ χους  φέέρουν  έγκέκριμέένη  προηγμέένη  ηλέκτρονικηέ

υπογραφηέ  ηέ  προηγμέένη  ηλέκτρονικηέ  υπογραφηέ  που  υποστηριέζέται  αποέ  έγκέκριμέένο

πιστοποιητικοέ  (Πρβλ. αέ ρθρο 9 παρ. 3 της μέ αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)
80  Πρβλ. ομοιέως  ως αέ νω υποσημέιέωση για τα πιστοποιητικαέ  φορολογικηέ ς ένημέροέ τητας
81  Εφοέ σον η αναθέέτουσα αρχηέ  την έπιλέέξέι ως λοέγο αποκλέισμουέ .
82  Μέ  έκτυέ πωση  της  καρτέέλας  “Στοιχέιέα  Μητρωέ ου/  Επιχέιέρησης”,  οέ πως  αυταέ  έμφανιέζονται  στο

taxisnet.
83  Εφοέ σον η αναθέέτουσα αρχηέ  τις έπιλέέξέι, οέ λές ηέ  καέ ποια/ές έξ αυτωέ ν, ως λοέγους αποκλέισμουέ .
84  Επισημαιένέται οέ τι η αναθέέτουσα αρχηέ ,  έφοέ σον μπορέέσέι να αποδέιέξέι,  μέ καταέ λληλα μέέσα, οέ τι

συντρέέχέι καέ ποια αποέ  τις πέριπτωέ σέις αυτέές, αποκλέιέέι οποιονδηέ ποτέ οικονομικοέ  φορέέα αποέ  τη

συμμέτοχηέ  στη διαδικασιέα συέ ναψης της δημοέ σιας συέ μβασης. 
85 Εφοέ σον η αναθέέτουσα αρχηέ  την έπιλέέξέι ως λοέγο αποκλέισμουέ .
86 Η υποχρέέωση προσκοέ μισης δικαιολογητικωέ ν ονομαστικοποιέησης μέτοχωέ ν, έφοέ σον προέ κέιται για

συμβαέ σέις έκτιμωέ μένης αξιέας αέ νω του 1.000.000,00 έυρωέ , αφοραέ  μοέ νο στις  ανωέ νυμές έταιρέιέές

που λαμβαέ νουν μέέρος στο διαγωνισμοέ ,  έιέτέ  προέ κέιται  για μέμονωμέένους υποψηέ φιους,  έιέτέ  για

μέέλη  ένωέ σέων  Εξαιρουέ νται  της  υποχρέέωσης  αυτηέ ς  οι  έταιρέιέές  που  έιέναι  έισηγμέένές  στο

Χρηματιστηέ ριο της χωέ ρας έγκαταέ στασηέ ς τους και υποβαέ λλουν πέριέ τουέ του υπέυέ θυνη δηέ λωση του

νομιέμου έκπροσωέ που τους.
87  Εφοέ σον συντρέέχέι πέριέπτωση λοέγω του προυϋ πολογισμουέ  της συέ μβασης, πρέέπέι να προβλέέπέται

και η δυνατοέ τητα συμμέτοχηέ ς έπιχέιρηέ σέων  έγγέγραμμέένων στα Νομαρχιακαέ  Μητρωέ α (βλέέπέτέ

αέ ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην πέριέπτωση αυτηέ  να τιέθέται η αντιέστοιχη προέ βλέψη.
88   Πρβλ. ομοιέως προηγουέ μένη υποσημέιέωση
89 Εφοέ σον έέχέι αναφέρθέιέ σχέτικηέ  απαιέτηση στο αέ ρθρο 22.Ε συμπληρωέ νέται αναλοέγως συέ μφωνα μέ

το αέ ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
90  Συέ μφωνα  μέ  τη  διαέ ταξη  του  αέ ρθρου  20  παρ.  5  του  ν.  3669/2008:  “Για  τη  συμμέτοχηέ  σέ

διαγωνισμουέ ς  δημοσιέων έέργων χορηγέιέται  σέ  καέ θέ  έργοληπτικηέ  έπιχέιέρηση  έγγέγραμμέένη στο

Μ.Ε.ΕΠ. «ένημέροέ τητα πτυχιέου», η οποιέα, σέ συνδυασμοέ  μέ τη βέβαιέωση έγγραφηέ ς που έκδιέδέται

αποέ  την  υπηρέσιέα  τηέ ρησης  του  Μ.Ε.ΕΠ., συνισταέ  «έπιέσημο  καταέ λογο αναγνωρισμέένων

έργοληπτωέ ν»  [...] και  απαλλαέ σσέι  τις  έργοληπτικέές  έπιχέιρηέ σέις  αποέ  την  υποχρέέωση  να

καταθέέτουν τα έπιμέέρους δικαιολογητικαέ  στους  διαγωνισμουέ ς.”  Επισημαιένέται οέ τι, συέ μφωνα μέ

το αέ ρθρο 22 ( Τροποποιηέ σέις του Ν. 4412/2016 ) πέρ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωέ το

έδαέ φιο της πέριέπτωσης 31 της παραγραέ φου 1 του αέ ρθρου 377 αντικαθιέσταται ως έξηέ ς: «31) του

Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αέ ρθρων 80 έέως 110, τα οποιέα παραμέένουν σέ ισχυέ  μέέχρι την

έέκδοση του προέδρικουέ  διαταέ γματος του αέ ρθρου 83, των παραγραέ φων 4 και 5 του αέ ρθρου 20 και

της παραγραέ φου 1 α του αέ ρθρου 176».
91 Στην  πέριέπτωση  οέ μως που  η  Ενημέροέ τητα  Πτυχιέου  δέν  καλυέ πτέι  τις  έισφορέές  έπικουρικηέ ς

ασφαέ λισης, τα σχέτικαέ  δικαιολογητικαέ  υποβαέ λλονται ξέχωρισταέ .
92 Μοέ νο στην πέριέπτωση που έέχέι έπιλέγέιέ αποέ  την αναθέέτουσα αρχηέ  ως λοέγος αποκλέισμουέ .
93  Επισημαιένέται  οέ τι  ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  παραέ γέι  αποέ  το υποσυέ στημα το ηλέκτρονικοέ  αρχέιέο

«έκτυπωέ σέις»  των Δικαιολογητικωέ ν  Συμμέτοχηέ ς  σέ  μορφηέ  αρχέιέου  Portable  Document  Format

(PDF),  το  οποιέο  υπογραέ φέται  μέ  έγκέκριμέένη  προηγμέένη  ηλέκτρονικηέ  υπογραφηέ  ηέ  προηγμέένη

ηλέκτρονικηέ  υπογραφηέ  μέ  χρηέ ση  έγκέκριμέένων  πιστοποιητικωέ ν  και  έπισυναέ πτέται  στον

(υπο)φακέέλο της προσφοραέ ς «Δικαιολογητικαέ  Συμμέτοχηέ ς» (Πρβλ αέ ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της μέ. αρ.

117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
94 Οι αναθέέτουσές αρχέές μπορουέ ν να προβλέέπουν στα έέγγραφα της συέ μβασης οέ τι, κατοέ πιν αιτηέ ματος





του υπέργολαέ βου και έφοέ σον η φυέ ση της συέ μβασης το έπιτρέέπέι, η αναθέέτουσα αρχηέ  καταβαέ λλέι

απέυθέιέας στον υπέργολαέ βο την αμοιβηέ  του για την έκτέέλέση προμηέ θέιας,  υπηρέσιέας ηέ  έέργου,

δυναέ μέι  συέ μβασης  υπέργολαβιέας  μέ  τον  αναέ δοχο.  Στην  πέριέπτωση  αυτηέ ,  στα  έέγγραφα  της

συέ μβασης καθοριέζονται τα έιδικοέ τέρα μέέτρα ηέ  οι μηχανισμοιέ που έπιτρέέπουν στον κυέ ριο αναέ δοχο

να έγέιέρέι αντιρρηέ σέις ως προς αδικαιολοέγητές πληρωμέές, καθωέ ς και οι ρυθμιέσέις που αφορουέ ν

αυτοέ ν τον τροέ πο πληρωμηέ ς.  Στην πέριέπτωση αυτηέ  δέν αιέρέται η έυθυέ νη του κυέ ριου αναδοέχου.

Συμπληρωέ νέται αναλοέγως. 
95 Εφοέ σον  στη  Διακηέ ρυξη  τιέθένται  έπιπλέέον  οέ ροι  τέχνικηέ ς  ικανοέ τητας,  αναφέέρέται  η  σχέτικηέ

αποέ φαση του Υπουργουέ  Υποδομωέ ν και Μέταφορωέ ν, οέ πως απαιτέιέται αποέ  το αέ ρθρο 76 παρ. 2 του

ν. 4412/2016 ηέ  η αντιέστοιχη αποέ φαση του αέ ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016  για έπιπλέέον

οέ ρους τέχνικηέ ς και οικονομικηέ ς ικανοέ τητας.





ΑΔΑ: 
ΑΔΑΜ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΕΡΓΟ:  “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ   
ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Τ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
 Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 129.465,81 Ευρώ (με ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
(ΚΑ: 02.30.7322.008 οικ. Έτους 

2018)

Αρ.Πρωτ.οικ: 29160/22-08-2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ( Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ )Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ( Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ )

 Ο Δήμος Θέρμης (Σωτήρη Πέτρουλα 24, 57001, Θέρμη,  NUTS EL 522, τηλ. 2310-483400, φαξ:

2310-483414, e-mail: texniko@thermi.gov.gr ή info@thermi.gov.gr, πληροφορίες Βογιατζή Ευγενία

τηλ  2310483405 (Οικοδομικά  )  και  Καραδάμογλου Κων/νος 2310365630 (Η/Μ) , προκηρύσσει

ανοιχτό  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου:     “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ   ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ

Τ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ  Δ.Ε.  ΜΙΚΡΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ” ”  (CPV;  (45236210-5   “Εργασίες  διάστρωσης

παιδικής χαράς “ KAI  43325000-7      “ Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς”) προϋπολογισμού

Ευρώ 129.465,81  (με  ΦΠΑ),  με  επιμέρους  ποσοστά έκπτωσης  ανά  ομάδα ομοειδών εργασιών

(άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/16). Το έργο χρηματοδοτείται από  από Ιδίους Πόρους του Δήμου

Θέρμης (Κ.Α.02.30.7322.008  ).

Το έργο θα εκτελεστεί στην Τοπική Κοινότητα Τριλόφου  στο Ο.Τ.15, μεταξύ των οδών

Μ.Αλεξανδρου & Μακεδονίας , Δ.Ε Μίκρας

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει  προϋπολογιστεί  στους τέσσερις (4) μήνες από την

ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που

δραστηριοποιούνται  στις  κατηγορίες  των  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΈΡΓΩΝ   ΚΑΙ  ΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 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.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία Έργων
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Οικοδομικών Α1 τάξης και άνω ΚΑΙ στην κατηγορίαΗλεκτρομηχανολογικών Έργων  Α1 τάξης και

άνω  .  Οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.

4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους Ευρώ €2.089,0
και  ισχύος  εννέα  (9)  μηνών  και  τριάντα  (30)  ημερών από  την  ημερομηνία  του διαγωνισμού,

σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης, ήτοι  μέχρι 20 Ιουλίου 2019.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με  χρήση της  πλατφόρμας  του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της  διαδικτυακής πύλης του Συστήματος

www.promitheus.gov.gr,  και  ως  ημερομηνία  λήξης  ηλεκτρονικής  υποβολής προσφορών

ορίζεται  η  Πέμπτη  20 Σεπτεμβρίου  2018 και  ώρα  10:00  π.μ,  ενώ  ημερομηνία  και  ώρα

ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  προσφορών  από  τη  Δ.Τ.Υ  του  Δήμου,  ορίζεται  η  Πέμπτη  20

Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα

εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία,  καθώς  και  τα  αποδεικτικά

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην

ελληνική γλώσσα.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου

Θέρμης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα

της  σύμβασης  στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.thermi.gov.gr  )  .

Προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με

το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

Η  παρούσα  προκήρυξη  θα  δημοσιευτεί  τουλάχιστον  είκοσι  δύο  (22)  ημέρες  πριν  από  την

προαναφερόμενη ημερομηνία  διεξαγωγής  του διαγωνισμού και  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα στα

άρθρα 38 § 3 και 377 § 1 περ.(31) του Ν.4412/16.

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
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Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 23/08/2018 11:48:08 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΥΧ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 75985

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ   ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ 

Τ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ, 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18PROC003593009  2018-

08-23

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 129.465,81 Ευρώ (με 

ΦΠΑ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ιδία μέσα 

02.30.73

22.008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
129.465,81 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)

EVGENIA 

VOGIATZI

Digitally signed by 

EVGENIA VOGIATZI 

Date: 2018.08.23 

11:50:44 +03'00'



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΥΧ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 75985

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ   ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ
Τ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ, 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18PROC003593009  

2018-08-23

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 129.465,81 Ευρώ 

(με ΦΠΑ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ιδία μέσα 

02.30.7322

.008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
129.465,81 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΥΧ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  

8550E10198BB5E9251B7A498DDB6D1F4



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΟΜΑΔΑ Α: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΙΚΤΥΑ 

(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ 

ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΡΓΑ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  

8550E10198BB5E9251B7A498DDB6D1F4



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

4.650,00 %

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

13.974,90 %

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

17.121,00 %

ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΙΚΤΥΑ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)

13.240,79 %

ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

19.133,46 %

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

2.698,50 %

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4.647,76 %
Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 75.466,41 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 13.583,95 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 89.050,36 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 13.357,55 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 102.407,91 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 2.000,00 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 104.407,91 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  

8550E10198BB5E9251B7A498DDB6D1F4



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

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

ανάθεσης

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

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

φορέα (αφ)

- Ονομασία: [Δήμος Θέρμης]

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6112]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σωτήρη Πέτρουλα 24, T.K. 57001, ΘΕΡΜΗ]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΡΑΔΑΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΣ]

- Τηλέφωνο: [2310 483405, 365630]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [texnik  o  @thermi.gov.gr  , info@thermi.gov.gr]

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού

CPV):  [“ CPV:  (45236210-5   “Εργασίες  διάστρωσης  παιδικής  χαράς  “  KAI   43325000-7       “

Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς”)]  NUTS EL522

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18PROC003593009 2018-08-23]

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

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

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

[Αρ.μελέτης:   15/2013 ( ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/16 ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ

466/4.05.17/  (ΦΕΚ Β1746/ 19-05-17)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης

του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον

εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον

απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή

ή μεσαία επιχείρηση3;

Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽

αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο

οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο

εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»4 ή

προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο

πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης

απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των

εργαζομένων  με  αναπηρία ή  μειονεκτούντων

εργαζομένων;

Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια

κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με

αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων

ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]

[….]

Κατά περίπτωση,  ο οικονομικός φορέας είναι

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει

ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού

συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου

απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος

μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά

περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

α) [……]
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β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η

πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία

βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,

κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον  επίσημο

κατάλογο5:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις

πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ

εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών

κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να

παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη

δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον

αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται

δωρεάν;

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από

κοινού με άλλους6;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα

στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς

φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή

των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,

την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις

ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων

προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια

επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και

στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους

αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το τεχνικό  προσωπικό ή  οι  τεχνικές

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι,  ιδίως οι

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας

για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας 

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους

υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των

προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό

της σύμβασης που θα αναλάβουν: 

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο  αναθέτων φορέας  ζητούν  ρητώς  αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας

προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131

παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και

Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία

υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·

2. δωροδοκία10,11·

3. απάτη12·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση

εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου16 το  οποίο  είναι

μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή

εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου

σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που

παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί

πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην

οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]17

Εάν ναι, αναφέρετε18:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6

αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της

καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην

καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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[……][……][……][……]19

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο

οικονομικός φορέας έχει  λάβει μέτρα που να

αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την

ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»)20;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που

λήφθηκαν21:

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

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες

τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την

πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο

πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των

υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και

δεσμευτική;

-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή

έκδοσης απόφασης

-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,

εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;23

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες

[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24

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

παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή

αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή

επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,

αθετήσει  τις υποχρεώσεις του  στους τομείς του

περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού

δικαίου25;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε

από τις ακόλουθες καταστάσεις26 :

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ)  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή

από το δικαστήριο, ή

ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού

συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

ή 

ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση

προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους

ωστόσο  ο  οικονομικός  φορέας,  θα  δύναται  να

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της

εφαρμοστέας  εθνικής  νομοθεσίας  και  των

μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της

επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές

αυτές τις περιστάσεις27 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα28;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας  συμφωνίες

με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  σκοπό  τη

στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν

σύγκρουσης  συμφερόντων29,  λόγω  της

συμμετοχής  του  στη  διαδικασία  ανάθεσης  της

σύμβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή

επιχείρηση  συνδεδεμένη  με  αυτόν  συμβουλές

στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα

φορέα  ή  έχει  με  άλλο  τρόπο  αναμειχθεί  στην

προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της

σύμβασης30;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρή  ή

επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια31 κατά  την

εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο

προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα

ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες

παρόμοιες κυρώσεις; 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:

11



[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει

ότι:

α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών

δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών

που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της

απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο

τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να

αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που

ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο

πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  ανάθεσης  ή  να

παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές

πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν

ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι

-Άρθρο 73 παρ. 2 περ. γ. Ν.4412/2016

Έχουν επιβληθεί  σε βάρος του οικονομικού

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας

υποβολής  προσφοράς  :  αα)  τρεις  (3)  πράξεις

επιβολής  προστίμου  από τα  αρμόδια  ελεγκτικά

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για

παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που

χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική

απόφαση  2063/Δ1632/2011  (Β`  266),  όπως

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο

(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια

ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης

Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία,

οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  δύο  (2)

διενεργηθέντες  ελέγχους.  Οι  υπό  αα`  και  ββ`

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη

και δεσμευτική ισχύ.

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που

συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8

παρ. 4 ν. 3310/200532:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον  αφορά τα  κριτήρια  επιλογής  (ενότητα  α ή  ενότητες  Α  έως  Δ  του  παρόντος  μέρους),  ο

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που  η

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να

συμπληρώσει  μόνο  την  Ενότητα  a του  Μέρους  ΙV χωρίς  να  υποχρεούται  να  συμπληρώσει

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων

κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια

επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι  εγγεγραμμένος

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος

εγκατάστασής33; του:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός

φορέας  μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να

έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε

αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]

[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:

1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών

του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό

οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη

σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα

έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που

απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην

πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης

είναι ο εξής 34:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων): 

[……][……][……]

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό

τομέα που καλύπτεται  από τη  σύμβαση και

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται

είναι ο εξής:

και/ή,

2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του

οικονομικού  φορέα  στον  τομέα  και  για  τον

αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα

της σύμβασης είναι ο εξής35:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων): 

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά

με  τον  κύκλο εργασιών (γενικό  ή ειδικό)  δεν

είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την

απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την

ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές

αναλογίες36 που  ορίζονται  στη  σχετική

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα

(προσδιορισμός  της  απαιτούμενης  αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη αξία)

15



της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει

ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων

αναλογιών έχουν ως εξής:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων): 

[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική

κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του

οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων): 

[……][……][……]

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή

χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις,  οι  οποίες

έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη

(άρθρο  22.Γ)  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας

δηλώνει ότι (διευκρινίστε):

1. [Το   ανεκ  τέλεστο μέρος των         εργολαβικών  

συμβάσεων που εκτελώ δεν υπερβαίνει    το      

όριο ανεκτέλεστου  που  τίθεται στην παρ. 4

του άρθρου 20 του Ν.3669/08 ]

 ή

2. [Δεν έχω κανένα έργο σε εξέλιξη]

Εάν η  σχετική τεκμηρίωση που  ενδέχεται  να

έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή

στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:             Όσον αφορά

τις  λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές

απαιτήσεις, οι  οποίες  (ενδέχεται  να)  έχουν

προσδιοριστεί  στη σχετική  διακήρυξη ή στην

πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  ο

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η  σχετική τεκμηρίωση που  ενδέχεται να

έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή

στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[ ] Ναι [ ] Όχι

[ ] Ναι [ ] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων): 

[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο

οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα

ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει

προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την

καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των

σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην

διακήρυξη):

[…]

Έργα: [……]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων):

 [……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις

προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις

υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο

οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις

ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών

του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει

παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην

διακήρυξη): 

[…...........]
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να

χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό

προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές

υπηρεσίες41,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον

έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,

ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να

χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες

για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα

ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της

ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης  και  έρευνας

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να

εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα

διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού και

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
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παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη

διενέργεια  ελέγχων42 όσον  αφορά  το

παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές

ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,

εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει

καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον

έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον

εργολάβο,

και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη

ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]

7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να

εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα

περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την

εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό

δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό

προσωπικό: 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις

και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της

σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να

αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή

υπεργολαβίας43 το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.

ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα

απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή

φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα

προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας

δηλώνει  περαιτέρω  ότι  θα  προσκομίσει  τα

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
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απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει

τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά που  έχουν

εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου

ποιότητας ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων

ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η

καταλληλότητα  των  προϊόντων,

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές

προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα  οποία

ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που

αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε

ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να

προσκομιστούν:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  συστήματα

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί

από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που

βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα  πρότυπα

διασφάλισης  ποιότητας,

συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας

για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε

ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να

προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα

διασφάλισης ποιότητας:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί

από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που

βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας

συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα

συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής

διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε

ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να

προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες

που πρόκειται  να  εφαρμοστούν  για  τον  περιορισμό του αριθμού  των υποψηφίων που θα

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το

είδος  τους)  ή  τις  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,  εφόσον  συντρέχει  περίπτωση, που  θα

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα

της σύμβασης.

Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  διαδικασίες

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις

κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή

λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,

αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα

έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή

λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων

διατίθενται  ηλεκτρονικά44,  αναφέρετε  για  το

καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων): [……][……][……]46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα

μέρη Ι  –  IV  ανωτέρω είναι  ακριβή  και  ορθά και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαισε θέση,  κατόπιν αιτήματος και  χωρίς

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων

που αναφέρονται47, εκτός εάν :

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά

δικαιολογητικά  απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ...  [προσδιορισμός  της

αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  Ι,  ενότητα  Α],

προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω

υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος

Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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1Σε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα

αναφέρεται το σύνολο αυτών

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

3Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς

σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της  οποίας ο

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

4Έχει  δηλαδή ως  κύριο  σκοπό την  κοινωνική  και  επαγγελματική  ένταξη  ατόμων με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων

ατόμων.

5Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

6Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με

τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν

ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή  τις

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

8Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

9Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

10Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

11Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

12Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση

της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

13Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την



ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

14Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης

Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη

νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

15Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση

της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

16Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

20Οικονομικός  φορέας  που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση από τη συμμετοχή  σε  διαδικασία σύναψης

σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

21Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

22Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι

υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

23Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά

ποσά των  φόρων ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

24Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

25Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

26. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

27Άρθρο 73 παρ. 5.

28Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ



πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

29Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

30Πρβλ άρθρο 48.

31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

32Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

33Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα  XI του Προσαρτήματος Α,  οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

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

αναφέρονται στην διακήρυξη. 

35 Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που

αναφέρονται στην διακήρυξη. 

36Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

37Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

38Οι  αναθέτουσες  αρχές μπορούν να  ζητούν έως  πέντε  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση εμπειρίας   που

υπερβαίνει τα πέντε έτη.

39Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση  εμπειρίας  που

υπερβαίνει τα τρία έτη.

40Πρέπει να απαριθμούνται  όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

41Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

42Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

43Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

44Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

45Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

46Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

47Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

48Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην

αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 



ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ: 15/2013 ( ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
Ν.4412/16 ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ 
466/4.05.17/  (ΦΕΚ Β1746/ 19-05-17)

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Τ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ 

Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:€129.465,81€ με 
ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π (ΚΑ: 
02.30.7322.008 του έτους 2018)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

       Η παρούσα μελέτη αφορά παρεμβάσεις που πρόκειται  να υλοποιηθούν σε
υφιστάμενη παιδική χαρά στο Τ.Δ. Τριλόφου της Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης, με
σκοπό  τη  διαμόρφωση  ενός  απόλυτα  ασφαλούς,  λειτουργικού  και  καλαίσθητου
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις καθορισθείσες προδιαγραφές για την κατασκευή και
λειτουργία των παιδικών χαρών της υπ'αριθμ. 27934/14 (ΦΕΚ 2029 Β/25-07-2014)
απόφασης Υπουργού Εσωτερικών.
       Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν χώρο 580 m2 περίπου που βρίσκεται στο
Ο.Τ.15 του οικισμού Τ.Δ. Τριλόφου. Ο χώρος χρησιμοποιείται  ως παιδική χαρά η
οποία χρήζει ανακατασκευής λόγω παλαιότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού αλλά
και  του ακατάλληλου υφιστάμενου  δαπέδου,  χώμα  πατημένο,  χαλασμένο  γρασίδι
κ.λ.π. όπως φανερώνουν και οι επισυναπτόμενες φωτογραφίες.
       Με βάση τα  παραπάνω, επιλέγεται  η  ανακατασκευή  της  παιδικής  χαράς
προκειμένου  να  διαμορφωθεί  μια  νέα,  σύμφωνα  με  τις  καθορισθείσες  από  την
σχετική νομοθεσία τεχνικές προδιαγραφές. 
       Η μελέτη προβλέπει την οργάνωση της παιδικής χαράς σε έναν κεντρικό χώρο
παιχνιδιού, χώρο ανάπαυσης – ασφαλούς κίνησης και ζώνη φύτευσης πρασίνου. 
       Στον κεντρικό χώρο τοποθετούνται τα νέα όργανα παιχνιδιού, δηλαδή δύο
κούνιες, ένα σύνθετο όργανο και ένα ζωάκι, με δάπεδο ασφαλείας από χυτό ελαστικό
δάπεδο και  ένα ακόμη παιχνίδι  ξύλινης αναρρίχησης  το οποίο  θα τοποθετηθεί  σε
στρώμα άμμου. 
      Περιμετρικά του χώρου παιχνιδιού αναπτύσσεται μια διαδρομή πλάτους 1,50 μ.
καλυμμένη  με  σκληρό  δάπεδο  από  χυτό  βοτσαλωτό,  στην  οποία  τοποθετούνται
καθιστικά για ανάπαυση και συγχρόνως εξασφαλίζεται μια ασφαλή ζώνη κίνησης προς
όλα τα παιχνίδια.  Σημειώνεται  ότι  σ’  αυτήν εντάσσεται  και  το υφιστάμενο ξύλινο
κιόσκι, το οποίο θα συντηρηθεί και θα αποκατασταθεί. 
     Τέλος θα διαμορφωθεί μια ζώνη πρασίνου, με δένδρα, θάμνους και ποώδη φυτά
αφενός για αισθητικούς λόγους, αφετέρου θα προσφέρει σκίαση και προστασία του
χώρου από το θόρυβο του δρόμου. 
     Η πρόσβαση στην παιδική χαρά θα μεταφερθεί από την πλευρά του  πεζόδρομου
για λόγους ασφαλείας των παιδιών, και θα γίνεται μέσω σκάλας και ράμπας με κλίση
6,0% λόγω της υψομετρικής διαφοράς πεζόδρομου - παιδικής χαράς.
      Επιπλέον,  θα  τοποθετηθεί  πινακίδα  εισόδου  η  οποία  θα  φέρει  το  σήμα
πιστοποίησης  καταλληλότητας  λειτουργίας της παιδικής χαράς και  τις  απαραίτητες
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πληροφορίες όπως αυτές ορίζονται από τις ισχύουσες προδιαγραφές, κιγκλιδώματα
όπου  χρειάζεται,  μικροκάδοι  απορριμμάτων,  βρύση  πόσιμου  νερού  και  σύστημα
ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης.
    

 Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις επί
τόπου οδηγίες του επιβλέποντα.
      Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 129.465,81 €. 

Το  έργο  αυτό  προϋπολογισμού  €  129.465,81  (με  το  ΦΠΑ  24%)  θα
χρηματοδοτηθεί  από Ίδιους Πόρους (ΚΑ:  02.30.7322.008 του έτους 2018)  και  θα
κατασκευαστεί σύμφωνα με  τις διατάξεις:
-  Του  N.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
-  Των  άρθρων  80-110  N.  3669/2008  (Α’  116)  «Κύρωση της  Κωδικοποίησης  της
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- τα ενιαία τιμολόγια που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του N4412/16, σύμφωνα με
την Υ.Α ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ 466/4.05.17/  (ΦΕΚ Β1746/ 19-05-17)
-του  Π.Δ. 171/87 και Π.Δ. 609/85   όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
-του Ν.  3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – -Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθεί υπ` όψη η εγκύκλιος
ΥΠΕΚΑ 4834/25-1-2013(Α∆Α:ΒΕΙΨΟ-Ξ9Ο): «∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών
που  προέρχονται  από  Δηµόσια  Έργα»  αναφορικά  με  τη  διαχείριση  των  υλικών
αποξηλώσεων και η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010) «Μέτρα,
όροι και  πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές”
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Φύλλο1

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Δ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €129.465,81€ (με ΦΠΑ 24%)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π (Κ.Α. 02.30.7322.008)

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Μελ.: 15/2013  ( ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/16 ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ 466/4.05.17/  (ΦΕΚ Β1746/ 19-05-17)

& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρ.Εργου: ..../2018

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΕΚ

Είδος προϊόντος εκσκαφής Α.Τ. άρθρου κωδικος ΕΚΑ

Χώματα εκσκαφών  Α.1.1.1έως Α.1.1.2 255,00 17 05 04 m3 318,75 573,75 3,02 1.732,73

 Α.1.2.1ως Α.1.2.2 2,20 17 01 01 m3 ---- 5,24 1,33 6,96

Μεταλλικές κατασκευές Α.9 17 04 07 δωρεαν 0,00

συνολο 1.739,69

Ποσότητα από 
προϋπολογισμό

Μονάδα μέτρησης 
προϋπολογισμού

Μετατροπή κυβικών 
χωμάτων από 

συμπυκνωμένα σε 
ασυμπίεστα

Μετατροπή 
Υλικών σε 

τόνους  (tn)

Τιμές
(€/tn)

Κόστος

Αοπλο- Οπλισμένο σκυρόδεμα-
λιθοι 

Η συντάξασα                                               
                                                                    
                                                                    
                                                                    
      ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ                        
Πολιτικός Μηχανικός
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Φύλλο1

Σελίδα 2

ΣΧΕΔΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ: 15/2013 ( ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
Ν.4412/16 ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ 
466/4.05.17/  (ΦΕΚ Β1746/ 19-05-17)

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Τ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:€129.465,81€ με 
ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π (ΚΑ: 
02.30.7322.008 του έτους 2018)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το

έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που  αναφέρονται  σε  μονάδες  περαιωμένης  εργασίας  και
ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από
την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με
τους  όρους  του  παρόντος,  των  τευχών  και  σχεδίων  της  μελέτης  και  των  υπολοίπων  τευχών
Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί
που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου
"κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος
Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους
κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, 
τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά 
συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά 
στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής 
από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 
ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των 
κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 
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1.3.2 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 λοιπων υλικών, σε κατάλληλους
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

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

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

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

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

1.3.7 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  σκυροδέματος,  και
προκατασκευασμένων  στοιχείων  (όταν  προβλέπονται  προς  ενσωμάτωση  στο  έργο)  στον
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

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

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

(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί

προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

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

1.3.9 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 κλπ, καθώς και οι
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική
παραλαβή τους. 

1.3.10 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 κλπ.)

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

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

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

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

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς

(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(δ) 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 

(ε) 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.).

1.3.14 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,  αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,  εγκατάστασης  χωροσταθμικών
αφετηριών κλπ) 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.

Επίσης οι  δαπάνες ανίχνευσης και  εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων
υδάτων,  δίκτυα  Οργανισμών  Κοινής  Ωφελείας  [ΟΚΩ]),  καθώς  οι  δαπάνες  σύνταξης  του
Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ),  του Σχεδίου Ασφάλειας και  Υγείας, του Φακέλου
Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15 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 επρόσωπο της Υπηρεσίας και
σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,  πινάκων  και  υπολογισμών  που  θα
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και  η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την
ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την 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.

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

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

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

1.3.21 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  κλπ)  που  οφείλονται  σε  μη  τήρηση  των
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.

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

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων
κλπ.

1.3.24 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.

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

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

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

1.3.28 Η τοποθέτηση  ενημερωτικών  πινακίδων  με  τα  βασικά  στοιχεία  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4 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  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%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό
(28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει  βάσει  των τιμών του Τιμολογίου
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του 
Έργου.



2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ   

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε

βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων,
λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων
ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται  να ελέγξει  το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της,

προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο
Ανάδοχος.  Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  με  δική του δαπάνη  να  διαθέσει  τον  απαιτούμενο
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω
ελέγχου.

2.1.3 Η  πληρωμή  των  εργασιών  γίνεται  βάσει  της  πραγματικής  ποσότητας  κάθε  εργασίας,

επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και  η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και  ο τρόπος

πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και
των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε

μια  τιμή  μονάδας,  ορίζει  ότι  η  εν  λόγω  τιμή  αποτελεί  πλήρη  αποζημίωση  για  την
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες
δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται
στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι

όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν
προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

 Ως "γαίες  και  ημίβραχος"χαρακτηρίζονται  τα  αργιλικά,  αργιλοαμμώδη ή  αμμοχαλικώδη υλικά,
καθώς  και  μίγματα  αυτών,  οι  μάργες,  τα  μετρίως  τσιμεντωμένα  (cemented)  αμμοχάλικα,  ο
μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να
εκσκαφθούν  αποτελεσματικά  με  συνήθη  εκσκαπτικά  μηχανήματα  (εκσκαφείς  ή  προωθητές),
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

 Ως  "βράχος"χαρακτηρίζεται  το  συμπαγές  πέτρωμα  που  δεν  μπορεί  να  εκσκαφθεί  εάν  δεν
χαλαρωθεί  προηγουμένως με εκρηκτικές  ύλες,  διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ.
αερόσφυρες  ή  υδραυλικές  σφύρες).  Στην  κατηγορία  του  "βράχου"περιλαμβάνονται  και
μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

 Ως  "σκληρά  γρανιτικά"και  "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται  οι  συμπαγείς  σκληροί  βραχώδεις
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και  οι  ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα,
θλιπτικής  αντοχής  μεγαλύτερης  των  150  MPa.  Η  εκσκαφή  των  σχηματισμών  αυτών  είναι
δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των
υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 



Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές
πλάκες  στερέωσης  (μέσα-έξω)  με  ενσωματωμένο  ειδικό  σύστημα  κλειδώματος  και  ένδειξη
κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα),  με
μηχανισμό  ρύθμισης  χειρολαβής  και  αντίκρισμα  στο  πλαίσιο  ή  στο  άλλο  φύλλο  (δίφυλλο
παράθυρο).

- Χωνευτές  χειρολαβές  για  συρόμενα  κουφώματα  μπρούτζινες  ή  ανοξείδωτες  ή  χαλύβδινες  ή
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει

επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς

απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού,

με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες
πού  προβλέπονται  από  τις  κείμενες  "περί  Δημοσίων  Εργων"διατάξεις,  εκτός  εάν  αναφέρεται
διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή
του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3.      ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 



Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους
(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού.
Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία
κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των
σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά  kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με
τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία,  θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα
παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο
"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι  τιμές  μονάδος  όλων  των  κατηγοριών  χρωματισμών  του  παρόντος  τιμολογίου  αναφέρονται  σε
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για
χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος
τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές
βαφές  για  έγκριση  των  χρωμάτων  από  την  Επίβλεψη,  τα  κινητά  ικριώματα  τα  οποία  θα
κατασκευάζονται  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  ασφαλείας  του
ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και
επανατοποθετήσεως  στοιχείων  (π.χ.  στοιχείων  κουφωμάτων  κλπ)  στις  περιπτώσεις  που  αυτό
απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν  πρόκεται  για  κουφώματα  και  κιγκλιδώματα  τα  οποία  χρωματίζονται  εξ  ολοκλήρου,  η
επιμετρούμενη  επιφάνεια  των  χρωματισμών  υπολογίζεται  ως  το  γινόμενο  της  απλής  συμβατικής
επιφάνειας  κατασκευαζόμενου κουφώματος  (βάσει  των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή
τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί
συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α Chapter 1 Είδος Chapter 2 Συντελε
στής

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι
οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με  υαλοπίνακες  που  καλύπτουν  περισσότερο  από  το  50% του
ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα με  εξώφυλλα οιουδήποτε  τύπου (χωρικού,  γαλλικού,
γερμανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές

2,80
2,00



α/α Chapter 1 Είδος Chapter 2 Συντελε
στής

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

1,00
1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

9. Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών 
σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά 
πηγή προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό

2 Κοκκιναρά Τεφρόν

3 Κοζάνης Λευκό

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα Γκρί

7 Νάξου Λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό

10 Βέροιας Λευκό

11 Θάσου Λευκό

12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο

11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν

2 Χίου Τεφρό

3 Χίου Κίτρινο

4 Τήνου Πράσινο

5 Ρόδου Μπεζ



6 Αγίου Πέτρου Μαύρο

7 Βυτίνας Μαύρο

8 Μάνης Ερυθρό

9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο

14 Αράχωβας καφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο)

3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών
τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι  εργασίες  κατασκευής  επίπεδης  επιφάνειας  γυψοσανίδων  τοιχοπετάσματος  σε  έτοιμο
σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την
πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι  εργασίες  τοποθέτησης  γυψοσανίδων  επίπεδης  ψευδοροφής  σε  έτοιμο  σκελετό
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση
μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους
από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34  και  78.35,  οι  τιμές  προσαρμόζονται
αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε  περίπτωση  τοποθέτησης  και  ορυκτοβάμβακα,  η  αποζημίωσή  του  τιμολογείται  με  το
άρθρο 79.55.



 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως
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

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές)

 

 - απόσταση < 5 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

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  

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 καμμία 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  (ΝΕΤ
ΟΙΚ),  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).

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά 
υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 
ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η 
Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις 
ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).



ΟΜΑΔΑ A: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο 1.1 ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-
                         ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1123Α

Γενικές  εκσκαφές,  με  την  μεταφορά  σε  οποιαδήποτε  απόσταση,  εδαφών  γαιωδών  και
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους καικλίσεως 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 ΕΤΕΠ 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 διάστρωσηκαι
διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωναμε 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(ProctorModifiedκατά 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.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 2,37 € (= 0,70+0,19*8,80=2,37)

Άρθρο 1.2 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-1  ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
                         &ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτουςέως 5,0m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών
έργων  (τοίχων,  βάθρων,  φρεατίων  κλπ),  και  την  κατασκευή  αγωγών  και
οχετών(αποχέτευσης,  αποστράγγισης,  Ο.Κ.Ω.,κλπ.),  σε  κάθε  είδους  έδαφος
(γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών
πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων
νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή
αυτών

 Οι  κάθε  είδους  απαιτούμενες  αντιστηρίξεις  παρειών  (με  οριζόντιες  ξυλοζεύξεις  ή
κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται
στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών



 Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του
ορύγματος

 Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι
δυνατή  η  διάστρωση  σκυροδέματος  χωρίς  τη  χρήση  πλευρικών  ξυλοτύπων  (π.χ.
θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ)

 Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

 Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή
των προϊόντων εκσκαφών

 Η  διαλογή,  η  φορτοεκφόρτωση  και  η  μεταφορά  των  πλεοναζόντων  προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση

 Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού,των καταλλήλων από τα
προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά
την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 

 Η  επανόρθωση  τυχόν  ζημιών  σε  γειτονικές  κατασκευές  ή  οδοστρώματα  λόγω
καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος.

 Η  αποξήλωση  οδοστρώματος,  κρασπεδορείθρων,  πλακοστρώσεων  και  αόπλων
τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος

 Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και
την  εξυπηρέτηση  των  παρόδιων  ιδιοκτησιών  (λαμαρίνες  κατάλληλου  πάχους  ή
άλλεςδιατάξεις γεφύρωσης)

 Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η  κοπή  υπάρχοντος  ασφαλτικού  τάπητα  με  ασφαλτοκόφτη  και  η  καθαίρεση  τυχόν
υπαρχουσών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται
ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την
επιφάνεια  κάτοψης.  Οι  μεγαλύτερες  εκσκαφές  θεμελίων  και  τάφρων κατατάσσονται  στο
σύνολό  τους  στις  γενικές  εκσκαφές  και  πληρώνονται  με  βάση  τα  οικεία  άρθρα  του
Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται
η  στάθμητων  γενικών  εκσκαφών  (όταν  προβλέπονται)  και  οι  θεωρητικές  γραμμές  που
καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 5,67 € (= 4,0+0,19*8,80=5,67)

Άρθρο 1.3   ΝΕΤ ΟΔΟ Β-2  ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ    
                   ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6087



Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από  αγωγούς  Εταιρειών/Οργανισμών  Κοινής  Ωφέλειας,  υποστηριζόμενους,  αντιστηρι-
ζόμενους ή μή, μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 ηδαπάνητων μικροϋλικών,

 ηφθορά της ξυλείας, 

 οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,

 η  μειωμένη  απόδοση  του  μηχανικού  εξοπλοσμού  και  η  ανάγκη  χειρωνακτικής
υποβοήθησηςλόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής. 

Η πρόσθετη αυτή τιμή  εφαρμόζεται  και  κατά την  εκτέλεση ερευνητικών τομών για  τον
εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό
αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). 

Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ.
καλώδια ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ
του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών.

Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.

Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 2,70 €

Άρθρο 1.4    ΝΕΤ ΟΔΟ Γ-2.2  Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3211.Β

Κατασκευή  στρώσης  βάσης  οδοστρωσίας  συμπυκνωμένου  πάχους  0,10  m  από  θραυστά
αδρανή  υλικά  σταθεροποιουμένου  τύπου  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  05-03-03-00  "Στρώσεις
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ



Αριθμητικώς: €3,10 (=1,20+0,19*10=3,10)

Άρθρο 1.5    ΝΕΤ ΥΔΡ 5.08  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
λατομείου

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069.1

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 
ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου του 
έργου

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για
την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 7,60€ (= 5,70+0,19*10=7,60)

Άρθρο 1.6         ΝΕΤ ΟΙΚ 22.10.01  Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης 
φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων 
σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

22.10.01 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

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



ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 29,67 € (=28,0+0,19*8,80= 29,67)

Άρθρο 1.7         ΝΕΤ ΥΔΡ 4.13  Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών 
από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθμη 
από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους 
απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων 
κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση 
αναλυτική επιμέτρηση.

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 22,27 € (=20,60+0,19*8,80=22,27)

Άρθρο 1.8   ΝΕΤ  ΟΙΚ Ν. 22.65.02   Αποξήλωση μεταλλικών 
           κιγκλιδωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Κοπή  και  αποξήλωση  κιγκλιδωμάτων,  οποιουδήποτε  σχεδίου  και  διαστάσεων,  με  την
συσσώρευση των υλικών αποθήκευση.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς: 0,35 €

Άρθρο 1.9  ΝΕΤ  ΟΙΚ Ν. 22.65.02   Αποξήλωση και μεταφορά 
          παιχνιδιών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 



Αποξήλωση  και  μεταφορά  παιχνιδιών.  Περιλαμβάνονται  όλες  οι  εργασίες  αποξήλωσης  και
καθαίρεσεις  θεμελίων,  τα  μηχανήματα  και  τα  εργαλεία  για  την  ασφαλή  μετακίνηση  και
παράδοση στις αποθήκες του Δήμου για φύλαξη με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς: 200,00 €

Άρθρο 1.10   ΝΕΤ  ΟΙΚ Ν. 22.65.01   Αποξήλωση και μεταφορά          
  υφιστάμενων καθιστικών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση και  μεταφορά  καθιστικών.  Περιλαμβάνονται  όλες  οι  εργασίες  αποξήλωσεις,  τα
μηχανήματα και τα εργαλεία για την ασφαλή μετακίνηση και παράδοση στις αποθήκες του
Δήμου για φύλαξη με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς: 100,00 €

Άρθρο 1.11   ΝΕΤ  ΟΙΚ Ν. 22.65.02   Αποξήλωση και μεταφορά 
         μικροκάδων απορριμμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση και μεταφορά μικροκάδων απορριμμάτων. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, τα
μηχανήματα και τα εργαλεία για την ασφαλή μετακίνηση και παράδοση στις αποθήκες του
Δήμου για φύλαξη με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς: 50,00 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ



Άρθρο 2.1  ΝΕΤ ΟΙΚ 32.01   Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,  
                           διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση  
                            αντλίας ή πυργογερανού 

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

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από
την  ανάμιξη,  εκτός  εάν  εφαρμοσθούν  επιβραδυντικά  πρόσθετα  με  βάση  ειδική  μελέτη
συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται  για  εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για
την  παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο
εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών
υλικών  και  σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το  μίγματος  και  η  μεταφορά  του
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται  ότι  στην  τιμή  ανά  κατηγορία  σκυροδέματος  συμπεριλαμβάνεται  η
δαπάνη  της  εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη
κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε  ουδεμία  περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η  απαιτούμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  και  η  περιεκτικότητα  σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η  δαπάνη  χρήσεως  δονητών  μάζας  ή/και  επιφανείας  και  η  διαμόρφωση  της  άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής



της  πρέσσας  σκυροδέματος  και  η  περισυλλογή,  φόρτωση και  απομάκρυνση  τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  πρόσθετη  επεξεργασία  διαμόρφωσης  δαπέδων  ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 

Άρθρο 2.1  ΝΕΤ ΟΙΚ   32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα    
κατηγορίας C12/15

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς: 84,00 €

Άρθρο 2.2    ΝΕΤ ΟΙΚ  32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς: 90,00 €

Άρθρο 2.3  
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς: 95,00 €

Άρθρο 2.4  ΝΕΤ  ΟΙΚ 38.01   Ξυλότυποι χυτών τοίχων



Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος,
σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-
04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Οι  διαστάσεις  των  στοιχείων  των  ικριωμάτων,  σανιδωμάτων,  μεταλλικών  πλαισίων  κλπ
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να
παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή
υποχωρήσεις.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η
εργασία  ανέγερσης-συναρμολόγησης  και  η  εργασία  αποξήλωσης  του  καλουπιού  και
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 13,50 €

Άρθρο 2.5       ΝΕΤ  ΟΙΚ 38.04   Καμπύλοι ξυλότυποι απλής 
              καμπυλότητας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3821

Ξυλότυποι  απλής  καμπυλότητας,  περί  κατακόρυφο  άξονα  (λ.χ.  κυκλικών  στύλων  ή
παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης αυτών μέχρι
5,00  m από  το  δάπεδο  εργασίας,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  01-04-00-00
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται:  η  φθορά  και  απομείωση  των  χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού
και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 22,50 €

Άρθρο 2.6   ΝΕΤ  ΟΙΚ 38.13   Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων



Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι  επιπέδων,  καμπύλων  ή  κεκλιμένων  εμφανών  επιφανειών  σκυροδεμάτων,  με
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής
ξυλεία  ή  ξυέία  με  λιγώτερες  από  πέντε  χρήσεις),  για  την  επίτευξη  του  προβλεπόμενου
επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια
εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος". 

Συμπεριλαμβάνεται  η  επάλειψη  των  ξυλοτύπων  με  κατάλληλο  αντικολλητικό  υλικό,  η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου καιη υδατο-στεγής
σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων"

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 20,25 €

Άρθρο 2.7 ΝΕΤ  ΟΙΚ 38.18   Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε                    
         επιφάνειες από σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεμα,
σύμφωνα με  την  αρχιτεκτονική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 01-05-00-00  "Καλούπια  εμφανούς
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή πλαστικών πηχίσκων διατομής
έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση
τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με
χρήση τσιμεντοκονίας ή επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3,

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 2,80 €



Άρθρο 2.8  ΝΕΤ  ΟΙΚ 38.20.02   Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  
                           κατηγορίας B500C

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

Προμήθεια  και  μεταφορά επί  τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος,  μορφής
διατομών,  κατηγορίας  (χάλυβας  B500A,  B500C  και  δομικά  πλέγματα)  και  διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού.  Εάν  οι  πίνακες  αυτοί  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στην  εγκεκριμένη  μελέτη  του
έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι  Πίνακες  θα  συντασσονται  βάσει  των  σχεδίων  της  μελέτης  και  θα  περιλαμβάνουν
λεπτομερώς  τις  διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί
μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι
ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1
του  ΚΤΧ-2008,  ο  οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμμία  περίπτωση  δεν  γίνεται
αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C

5,0   19,6 0,154

5,5   23,8 0,187

6,0      28,3 0,222

6,5   33,2 0,260

7,0   38,5 0,302

7,5   44,2 0,347

8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617

12,0    113 0,888

14,0    154 1,21

16,0    201 1,58

18,0  254 2,00

20,0  314 2,47

22,0  380 2,98

25,0  491 3,85

28,0  616 4,83

32,0  804 6,31

40,0  1257 9,86



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

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

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  αρμοκλειδών  (κατά  ISO  15835-2),  εκτός  αν  στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 1,07 €

Άρθρο 2.9 ΝΕΤ  ΟΙΚ 38.20.03   Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος -          
         Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑΛΕΠΤΟ

Αριθμητικώς: 1,01 €
                 



ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Άρθρο 3.1 ΝΕΤ  ΟΔΟ Β-81   ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ  
                          ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2922

Πλακοστρώσεις  πεζοδρομίων,  νησίδων  και  κοινοχρήστων  υπαιθρίων  χώρων  με  πλάκες
έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40
cm.
Κατασκευή  πλακοστρώσεων  πεζοδρομίων,  πλατειών  και  κοινοχρήστων  χώρων  από
αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα,  έγχρωμες,  τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm,
πάχους 4 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. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΟ

Αριθμητικώς: 13,80 €

Άρθρο 3.2   ΝΕΤ Ν. ΟΙΚ 32.01.05   ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ          
         7εκ. ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΟ

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215

Αρχιτεκτονικό  σκυρόδεμα  κατηγορίας  ≥C20/25  ειδικής  σύνθεσης  πάχους  7εκ.,  στην
επιφάνεια  του  οποίου  εμφανίζονται  επιλεγμένα  αδρανή  κατόπιν  ειδικής  επεξεργασίας.  Η
επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί βάση της τεχνικής της «απενεργοποίησης» του τσιμέντου
στην επιφάνεια του σκυροδέματος αποκαλύπτοντας με χρήση νερού υπό πίεση τους κόκκους
αδρανών σε  βάθος  3-12χιλιοστών,  έχοντας  ως  αποτέλεσμα ένα  προϊόν  αντιολισθηρό  με
μεγάλη  ανθεκτικότητα.
Το υλικό θα αποτελείται από βότσαλο διαφόρων χρωμάτων, και τσιμεντόπαστα έγχρωμη ή
άχρωμη  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  επίβλεψης.
Το υλικό είναι χυτό, είναι ευέλικτο στον τρόπο διάστρωσης με υψηλή ταχύτητα εφαρμογής



και  ενιαίο  αποτέλεσμα  υψηλών  προδιαγραφών  και  απαιτήσεων,  παράγεται  στη  μονάδα
σκυροδέματος  και  μεταφέρεται  με  βαρέλα  προς  χρήση  στο  έργο.  Το  σχήμα  του
προσαρμόζεται  στο  επιθυμητό  σχήμα  με  βάση  τον  ξυλότυπο  προσφέροντας  έτσι
προσαρμοστικότητα  και  ελευθερία  αισθητικού  αποτελέσματος.
Η  προσθήκη  νερού  πέραν  αυτού  που  προδιαγράφεται  από  τη  μελέτη  σύνθεσης,
απαγορεύεται  ρητώς σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, διάστρωσης και
συντήρησης. Για ευνόητους λόγους δεν σκυροδετούμε με βροχή.

Για εφαρμογή σε δάπεδο οι αρμοί διαστολής συνιστάται να κόβονται, ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες,  μέσα στις πρώτες 6-12 ώρες μετά τη σκυροδέτηση.  Η απόσταση μεταξύ των
αρμών συνίσταται στα 24-36xιλ πάχους του δαπέδου, αλλά η επιφάνεια μεταξύ των αρμών
να  μην  ξεπερνάει  τα  20m2.  Η  τοποθέτηση  ελαστομερούς  (π.χ.  πίσσα)  στους  αρμούς
συνίσταται να γίνεται το αργότερο δυνατόν, ώστε να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος
της σκλήρυνσης του σκυροδέματος. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά.

Για  προστασία  της  τελικής  επιφάνειας  προβλέπεται  μία  στρώση  από  ειδικό  σφραγιστικό
βερνίκι (sealer). Απαιτείται επανάληψη της επάλειψης της επιφάνειας με βερνίκι κάθε 2-3
χρόνια ανάλογα με τη χρήση. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά (σκυρόδεμα,
ξυλότυποι,  αρμοί,  βερνίκια,  απενεργοποιητής).  Συγκεκριμένα,  για  τους  αρμούς
περιλαμβάνεται η κοπή και η τοποθέτηση ελαστομερούς.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς: 25,00 €

Άρθρο 3.3   ΝΕΤ Ν. ΟΙΚ 73.94 Προετοιμασία δαπέδου για την τοποθέτηση 
ελαστικού τάπητα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1

Προετοιμασία  δαπέδου από σκυρόδεμα για  την τοποθέτηση ελαστικού τάπητα με φρέζα
δαπέδου  (δυο  φορές  σταυρωτά)  ή  με  μηχανή  σφαιριδιοβοοής,  με  αναρρόφηση  της
παραγόμενης σκόνης, τον επιμελή καθαρισμό του δαπέδου και το στοκάρισμα των τυχών
ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς: 5,00 €



Άρθρο 3.4         ΝΕΤ Ν. ΟΙΚ 73.96  Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών
χαρών  κατά  ΕΝ  1177:2008,  πάχους  50  χιλ.,  για  ύψος  πτώσης
1300mm/m2.-1500mm/m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396
Κατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδο ασφαλείας για παιδικές χαρές,  με συνολικό πάχος 5εκ. Θα
εφαρμοσθεί  κατευθείαν  πάνω  σε  επάνω  σε  επιφάνεια  οπλισμένου  σκυροδέματος   (C12/15)
χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων.

Το δάπεδο θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και ανακυκλωμένο λάστιχο ως
πρώτη  στρώση  σε  πάχος  4εκ.  και  από  μείγμα  πολυουρεθάνης  και  έγχρωμους  κόκκους
ανακυκλωμένου λάστιχου (EPDM) σε πάχος 1εκ. ως δεύτερη στρώση. Το συνολικό πάχος του
δαπέδου θα πρέπει να είναι 5εκ. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από
την επίδραση των καιρικών συνθηκών, της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές
κατά ΕΝ 1177:2008.

Πριν  την  έναρξη  της  εφαρμογής  θα  πρέπει  να  γίνει  επιμελής  καθαρισμός  της  υπάρχουσας
επιφάνειας από σκόνες, υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του
συνθετικού υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να μην
είναι εκτεθειμένα , γιατί λόγω τριβής μπορεί να αποκολληθούν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό
αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας
και  του  συνθετικού  τάπητα.  Ακολουθεί  διάστρωση  μίγματος  μαύρων  κόκκων  ελαστικού
(καουτσούκ) με κοκκομετρική διαβάθμιση περίπου 3 εως 6mm  με πολυουρεθάνη, με μαστάρι,
σπάτουλα και μετά με κύλινδρο, σε πάχος 4cm και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό
αστάρι  πολυουρεθανικής  βάσης  για  να  επιτευχθεί  σωστή  πρόσφυση  μεταξύ  αυτής  και  της
επόμενης στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται μίγμα
πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκομετρικής διαβάθμισης περίπου 1-
3mm σε πάχος 1cm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια στρώση.                   Η
τελική επιφάνεια του δαπέδου ολοκληρώνεται με την επίστρωση έγχρωμων κόκκων EPDM, που
συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλας πολυουρεθάνης. 
Η τελική επιλογή της επιθυμητής απόχρωσης θα γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από
την  Υπηρεσία,  με  προσκόμιση     του  αντίστοιχου  πιστοποιητικού  για  ύψος  πτώσης   1,5μ.,
τεχνικού φυλλαδίου του προς ένταξη υλικού, καθώς και όσων δειγμάτων απαιτηθούν.

Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία  για την
εταιρεία  εφαρμογής  του  δαπέδου   πιστοποιητικό  ISO  9001:2008,  περί  της  ποιότητας  της
προσφερόμενης  εργασίας τοποθέτησης του δαπέδου. Επιπλέον  ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει στην Υπηρεσία βεβαίωση ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα, για το ύψος πτώσης
του κατασκευασμένου δαπέδου, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου
θα πρέπει να ελεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177:2008 όσον αφορά το κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής
(HIC). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς: 95,00 €



ΟΜΑΔΑ Δ : ΔΙΚΤΥΑ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 4.1: ΥΔΡΕΥΣΗ

Άρθρο 4.1.1    ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.1.1
Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης 
γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 
2/N 100REV ονομ. διαμέτρου DN 20 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1 

Για  την  προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά,  εκφόρτωση κατά μήκος  του έργου και  πλήρη
εγκατάσταση  ενός  μέτρου  ωφέλιμου  αξονικού μήκους  αγωγού από  πλαστικούς  σωλήνες
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης  του  έργου  των σωλήνων και  των  απαιτουμένων  συνδέσμων,  καθώς  και  των
ειδικών τεμαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων
συνδέσμων  και  ειδικών  τεμαχίων  αυτού  με  εφαρμογή  αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και
αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης  του  έργου  όλων  των  απαιτουμένων  μηχανών  και  συσκευών  που  θα
χρησιμοποιηθούν  για  την  συγκόλληση  των  σωλήνων  και  των  ειδικών  τεμαχίων  από
πολυαιθυλένιο.  Οι  συσκευές  πρέπει  να  είναι  κατάλληλες  για  χρήση  σε  σωλήνες,  ειδικά
τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο
με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως
με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές
ελέγχου  και  ασφαλείας  του  δικτύου  και  ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων  με  άμμο  που
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιμή ενός μέτρου (μμ)  ωφέλιμου αξονικού μήκους  (ανά τύπο,  διάμετρο  και  ονομαστική
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.   

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΝΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ



(Αριθμητικά) : 1,80

Άρθρο 4.1.2    ΝΕΤ ΑΤΗΕ 8115.1
Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12 

Κρουνός  ορειχάλκινος  κωνικός,  ρυθμιστικός  ή  εκκενώσεως  δικτύων  σωληνώσεων  με  τα
μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1/2 ins 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,68 

Άρθρο 4.1.3    ΝΕΤ Ν. ΑΤΗΕ 8103.92.3
Φρεάτιο- Μετρητής νερού που περιλαμβάνει.  Α) Φρεάτιο διαστ. 30 Χ 40 Χ 40 cm 
με κάλυμμα. β) Μετρητή  νερού  γ) Σφαιρική βαλβίδα απομόνωσης  δ) Βαλβίδα 
αντεπιστροφής ,πλήρες. Ον. Διαμέτρου  DN20  ( Φ  3/4 ins)

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11

Φρεάτιο-  Μετρητής  νερού  που περιλαμβάνει.   Α)  Φρεάτιο  διαστ.  30  Χ 40  Χ  40  cm με
κάλυμμα.  β)  Μετρητή   νερού   γ)  Δύο  σφαιρικές  βαλβίδες  απομόνωσης   δ)  Βαλβίδα
αντεπιστροφής  ,πλήρες.  Οπως  στην   περιγραφή  και  τις  προδιαγραφές  αναφέρεται,δηλ.
προμήθεια,προσκόμιση,υλικά και  μικροϋλικά και  εργασία κατασκευής και  σύνδεσης με το
δίκτυο,δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  
ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 217,15 

Άρθρο 4.1.4   ΠΤΕ ΝΕΤ Ν.ΑΤΗΕ 8540.2
Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 
3/4 ins

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων όπως
περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,98 



ΟΜΑΔΑ 4.2: ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Άρθρο 4.2.1    ΝΕΤ Ν. ΗΛΜ 60.10.80.02
Πίλαρ ηλεκτροδότησης 5 έως 7 αναχωρήσεων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52

Για  την  προμήθεια,  μεταφορά  και  πλήρη  εγκατάσταση  ηλεκτρικού  πίνακα  (ΠΙΛΑΡ)
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια
και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
α. το μεταλλικό ερμάριο (Πίλαρ)
β. τη βάση του από άοπλο σκυρόδεμα
γ. τη στεγανή διανομή ( ηλεκτρολογικός πίνακας σύμφωνα με σχέδιο) πλήρως εξοπλισμένη
με  τα  απαιτούμενα  όργανα  κ.λ.π.,  μέγιστου  απαιτούμενου  αριθμού  αναχωρήσεων
ηλεκτροφωτισμού ως κατωτέρω, με φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ.
για  τριφασική  παροχή,  καθώς  και  όλα  τα  υλικά  που  απαιτούνται  για  τη  στήριξη  του
φωτοκύτταρου 
δ. το φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. το ρευματοδότη 16 Α
στ. την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της με το
πίλαρ.
ζ.τον ιστό από γαλβ. σιδηροσωλήνα 2''
η. εκπόνηση και κατάθεση στη ΔΕΗ του ηλεκτρολογικού σχεδίου της εγκατάστασης από τον
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο
θ. τις εργασίες σύνδεσης με την ΔΕΗ
ι.  το  στυλίσκο  από  ΓΣΦ4’’  βαρέως  τύπου  (ISO  MEDIUM),  ύψους  6m  με  το  βιδωτό
γαλβανισμένο πώμα και το σωλήνα ΓΣΦ1 ή 2’’ (ανάλογα με το καλώδιο), με τα αντίστοιχα
ανοξείδωτα  κολλάρα  σύνδεσής  του  με  τον  στυλίσκο,  το  στεγανό  επιστόμιο,  τα  υλικά
σύνδεσής του με το πίλλαρ κτλ, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο
ενσωμάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και των μικροϋλικών
συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η
δαπάνη  της  εργασίας  πλήρους  κατασκευής  και  σύνδεσης,  με  τις  εισερχόμενες  και
εξερχόμενες γραμμές,  η  δαπάνη σύνδεσης  της  γείωσης  η δαπάνη ελέγχων,  δοκιμών και
ρυθμίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται  για παράδοση της
κατασκευής  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία,  σύμφωνα  και  με  τα  λοιπά  τεύχη
δημοπράτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ  ΕΥΡΩ

(Αριθμητικώς): 1.000,00   



Άρθρο 4.2.2   ΝΕΤ Ν. ΠΡΣ 9.2.14.1.6.1
ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
(ΠΙΛΛΑΡ) (ΜΕΧΡΙ 8 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8

Ερμάριο  τοποθέτησης  οργάνων  και  συσκευών  δικτύου  άρδευσης  (πίλλαρ)  δηλαδή
προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασμένου από μετάλλικα πλαίσια
από  προφίλ  (σιδηρογωνιές  λάμες  κ.λ.π.)  συγκολλημένα  ή  συνδεδεμένα  με  κοχλίες  και
εξωτερικό  μεταλλικό  κιβώτιο  από  χαλυβδοέλασμα  DKP πρεσσαριστό  πάχους  2  mm.  Oι
εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι τουλάχιστον: πλάτος 1,20 m, ύψος 1,00 m και
βάθος  0,50  m.  Oι  θύρες  α)  Θα  κλείνουν  με  τη  βοήθεια  ελαστικού  παρεμβύσματος,  β)
περιμετρικά  θα  είναι  δύο  φορές  κεκαμμένες  κατά  ορθή  γωνία  (στραντζαριστές)  για  να
παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στη παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο γ)
Θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα
έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά με  συμβατικό κλειδί.
Στον χώρο που προορίζεται  για  τον προγραμματιστή και  στη ράχη του πίλλαρ θα είναι
στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 mm
για να μπορούν να στερεωθεί πάνω σε αυτή ο προγραμματιστής ή το στεγανό κιβώτιο του
προγραμματιστή. Το άνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει
της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή
και  γαλβανισμένη.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  και  η  οπλισμένη  βάση από  μπετόν,  ύψους
0,60cm.  Επίσης,  περιλαμβάνονται  τα  υλικά και  η  εργασία για  τις  σιδηροκατασκευές  που
απαιτούνται  προκειμένου  να  στερεωθούν  τα  εξαρτήματα,  οι  συσκευές  και  τα  όργανα
(π.χ.συλλέκτης,  ηλεκτροβάνες,  βάνες,  φίλτρο  νερού,  μειωτής  πίεσης,  κ.λ.π.)  που  θα
συνδεθούν εντός του ερμαρίου, καθώς και τα διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης και στεγάνωσης
(πχ. Κοχλίες, περικόχλια, στεγανωτικές μαστίχες ή αλοιφές σιλικόνης κ.λ.π.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΣΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς: € 500,00
Ολογράφως: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Άρθρο 4.2.3    ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.1
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων 
καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548

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)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ
(Αριθμητικώς): 60,00   

Άρθρο 4.2.4    ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.12
Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - 
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από 
πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων
καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4
και  ΕΛΟΤ  EN  61386  «Συστήματα  σωληνώσεων  για  διαχείριση  καλωδίων»,  φορτίου
παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα
ή ευθύγραμμα τμήματα. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η
εκτύλιξη  και  η  ευθυγράμμιση  δίπλα  στο  όρυγμα  τοποθέτησης,  η  κοπή  στα  μήκη  που
απαιτούνται,  τα  ειδικά  τεμάχια  σύνδεσης  (μούφες),  η  τοποθέτηση  πλαστικής  ταινίας
επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται)
και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων
που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,50   



Άρθρο 4.2.5    ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.50.1
Φωτεινή σηματοδότηση - Ιστοί φωτεινής σηματοδότησης - Τοποθέτηση ή 
αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 101

Τοποθέτηση απλού ιστού σηματοδότησης από σιδηροσωλήνα ονομ.διαμέτρου 4’’,  μήκους
4,20μ. (χωρίς την προμήθειά του), ή αποξήλωση αντίστοιχου υπάρχοντος

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η κατασκευή βάσεως (σε περίπτωση εγκατάστασης νέου απλού ιστού), με τον ακόλουθο
τρόπο:
· Με τον εγκιβωτισμό του ιστού (σε διαδοχικές στρώσεις) με σκυρόδεμα, ήτοι:

- Την διάνοιξη του κατάλληλου ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως. 
- Την τοποθέτηση του ιστού στο όρυγμα, συμπεριλαμβανομένων των αγκυρώσεών του. 
- Την κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα (σε διαδοχικές στρώσεις) για τον εγκιβωτισμό του
κλωβού αγκύρωσης του ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια λεπτομερειών
της μελέτης (περιλαμβάνεται η αξία του σκυροδέματος C12/15)
· Εναλλακτικά, με την τοποθέτηση του ιστού εντός κενού, επιχωμένου εντός του εδάφους
σε  κατακόρυφη  θέση,  σιμεντοσωλήνα  Ø40  cm,  βάθους  1,00  m,  και  την  εν  συνεχεία
πάκτωσή του με άμμο μέχρι του άνω χείλους του σιμεντοσωλήνα, καθώς και το σφράγισμα
του σωλήνα με δακτύλιο από σκυρόδεμα, πάχους 10 cm. Περιλαμβάνεται και η διάνοιξη
οπής Ø10 cm στο τοίχωμα του σωλήνα για την διέλευση των καλωδίων από το πλησιέστερο
φρεάτιο προς το εσωτερικό του ιστού.  

β)   Η  καθαίρεση  της  βάσης  υφιστάμενου  ιστού,  προκειμένης  της  αποξήλωσής  του,  η
αποσύνδεση των καλωδίων του, η απελευθέρωση του ιστού από τα αγκύρια, η επούλωση
του λάκκου και των οπών  που θα δημιουργηθούν κατά την καθαίρεση της βάσης του και η
αποκατάσταση  της  επιφανείας  τουυ  εδάφους  γύρω  από  τον  ιστό  στην  προτέρα  της
κατάσταση. 

γ)  Σε περίπτωση νέου ιστού, η προμήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του της
αναγκαίας οριολωρίδας με 21 ακροδέκτες, καθώς και η σύνδεση σε αυτή την τελευταία των
απαιτούμενων νέων καλωδίων διατομής  21x1,5  mm² ή σε  περίπτωση αποξήλωσης  ενός
ιστού η αποσύνδεση των υπαρχόντων καλωδίων.

δ)  Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόμενα απαιτούνται  επιπροσθέτως και  η
διαμόρφωση σπειρωμάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται με σπειροτόμο, σε τρεις
φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώματα) για την τοποθέτηση των σηματοδοτών σύμφωνα με τη
μελέτη. 

ε)   Οι  μεταφορές επί  τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις  αποθήκες της
Υπηρεσίας, καθώς και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 

Τιμή ανά ιστό σηματοδότησης (τεμ.)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ
(Αριθμητικώς): 60,00   



Άρθρο 4.2.6    ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.2
Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 
ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 2,5 mm²  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 102

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): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  
ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 4,60   

Άρθρο 4.2.7    ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.48.3
Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι. 
διατομής 25 mm²

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45

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   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 5,70   

Άρθρο 4.2.8    ΝΕΤ Ν. ΗΛΜ 8991.2.1
Φωτιστικό τύπου πασχαλίτσα δίφωτο σε στύλο με δύο λαμπτήρες ατμών νατρίου 
υψηλής πίεσης 70W

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 60

Φωτιστικό τύπου πασχαλίτσα δίφωτο σε στύλο, συνολικού ύψους 4m, με δύο λαμτήρες
νατρίου υψηλής πίεσης 70W.



Στύλος με  δύο μπράτσα θερμογαλβανισμένα  και  ηλεκτροστατικά  βαμμένα και  φωτιστικά
σώματα τύπου πασχαλίτσας .

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση Φωτιστικό τύπου πασχαλίτσα
δίφωτο σε  στύλο(λυχνιολαβές,  λαμπτήρες,  όργανα αφής  κλπ.),  με  τους  λαμτήρες  70W,
σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα σχέδια  και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για :
α. τους δύο  λαμπτήρες 70W
β.  τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου J1VV διατομής 3Χ1,5 mm²,
συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων,
γ. το ακροκιβώτιο
δ. τη βάση στήριξης του ιστού
ε.  όλα τα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού.
ζ το σύστημα έναυσης του λαμπτήρα.
η. τον ανταυγαστήρα cut off.

Στην  τιμή  συμπεριλαμβάνονται  επίσης  η  δαπάνη  προμήθειας  και  μεταφοράς  από
οποιαδήποτε  απόσταση  στον τόπο του έργου με  τις  φορτοεκφορτώσεις  κλπ.  όλων των
απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της
εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης
των προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής  και  την  παράδοσή  της  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία,  σύμφωνα  με  τις
Προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα σχέδια.
Τιμή ανα τεμάχιο φωτιστικού σώματος.
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή
και παράδοση σε λειτουργία   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
(Αριθμητικώς): 1.800,00 



ΟΜΑΔΑ Ε:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Άρθρο 5.1          ΝΕΤ Ν. ΠΡΣ Β10.02.01 Ξύλινες επενδύσεις σκυροδέματος iroko 
πάχους 5- 8 εκ

Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ 5104

Ξυλεία για κάλυψη της άνω επιφάνειας πάγκων εξωτερικών χώρων ξυλείας iroko διαστάσεων
πλάτους 0,5 m και  πάχους 5 εκ.και  μήκους 1-2 m σε ευθεία  ή σε καμπύλη μικρότερου
μήκους προστατευμένο με μυκητοκτόνο επάλειψη και βερνικόχρωμα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ξυλείας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΕΝΗΝΤΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς: 95,00€ 

Άρθρο 5.2 ΝΕΤ Ν. ΠΡΣ 61.32 Μεταλλικός σκελετός στήριξης ξύλινης 
επένδυσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102

Κατασκευή  μεταλλικού  σκελετού  στήριξης  ξύλινης  επένδυσης  σε  πάγκους  εξωτερικών
χώρων,  σύμφωνα  με  την  μελέτη,  από  γαλβανισμένες  χαλύβδινες  διατομές  30  x 30  και
πάχους 2 mm, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπέδο εργασίας, ο οποίος στερεώνεται στην
υπάρχουσα υποδομή με οποιοδήποτε τρόπο. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά κατασκευής και
στερέωσης  (κοχλίες,  μεταλλικοί  σύνδεσμοι  γαλβανισμένοι,  ή  ανοξείδωτοι  με  παξιμάδια
ασφαλείας  κ.λ.π.) και κάθε είδους εργασία.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς: 2,90€ 

Άρθρο 5.3   ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.3 Ξύλινος  κάδος

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ  5104

Ξύλινος κάδος, με μεταλλικό σκελετό, ξύλινα πηχάκια και εσωτερικό κάδο από λαμαρίνα,
πλήρως εγκετεστημένος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς: 240,00€ 



Άρθρο 5.4  ΝΕΤ Ν. ΟΙΚ 79.15.01 Γεωΰφασμα εδαφοκάλυψης μη υφαντό 
βάρους 125 gr/m2

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7914

Πλαστικό ύφασμα εδαφοκάλυψης (PVC) χρώματος μαύρου που επιτρέπει τη διέλευση νερού 
και εμποδίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων βάρους 125 gr/m2 σε οποιεσδήποτε θέσεις της 
κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 2,40 € 

Άρθρο 5.5  ΝΕΤ ΠΡΣ Δ16   Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ- 1510

Για την προμήθεια άμμου, στον τόπο του έργου, που θα προέρχεται από ορυχείο, ποταμό ή 
χείμαρρο, απ΄ όπου επιτρέπεται νομίμως η αμμοληψία. Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί θα 
είναι καθαρή,  απαλλαγμένη χλωριούχου νατρίου και κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,25-2,0 
mm.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς: 15,00 € 

Άρθρο 5.6   ΝΕΤ  Ν. ΟΙΚ 32.01.05.02    Κατασκευή βρύσης

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 3215

Κατασκευή βρύσης από εμφανές σκυρόδεμα τύπου όπως στο επισυναπτόμενο σχέδιο και 
σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υπηρεσίας προς πλήρη λειτουργία (συμπεριλαμβανομένων 
υλικών και εργασίας, ξυλοτύπων, επενδύσεων, σωλήνων παροχής νερού και αποχέτευσης, 
λεκάνης απορροής νερού με σχάρα, βρύσης κ.λ.π.)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

Αριθμητικώς: 250,00 € 



Άρθρο 5.7   ΝΕΤ Ν.  ΠΡΣ Β 12.20.1   Σύνθετο όργανο αποτελούμενο από     
                          τσουλήθρα, δύο ξύλινες ράμπες αναρρίχησης και γωνία   
                          δραστηριοτήτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104

Σύνθετο όργανο αποτελούμενο από τσουλήθρα, δύο ξύλινες ράμπες αναρρίχησης και γωνία 
δραστηριοτήτων.
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά σύνθετου οργάνου τσουλήθρας αποτελούμενο 
από πατάρι, τσουλήθρα, ξύλινες ράμπες αναρρίχησης και γωνία δραστηριοτήτων με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά (δες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών) ή ισοδύναμα:

  Το όργανο αυτό ως στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα 
πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 8)

 Κατασκευή από ξυλεία με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα
 Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν 

λεία επιφάνεια χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες, βαμμένα με υδατοδιαλυτές, μη τοξικές 
βαφές, υψηλής στη φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία

 Αύλακας κίλησης μήκους 1,30Μ κατασκευασμένος από ανοξείδωτη λαμαρίνα 
γαλβανισμένη πάχους 1,5ΜΜ

 Ξύλινες ράμπες αναρρίχησης από πλακάζ θαλάσσης πάχους 15ΜΜ
 Γωνία δραστηριοτήτων διαστάσεων 1,0χ100Μ
 Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια 

ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο
 Στήριξη σανιδωμάτων με χαλύβδινα γαλβανισμένα γωνιακά προφιλ, διατομής 

τουλάχιστον 60χ40χ5ΜΜ
 Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με μεταλλικούς συνδέσμους, 

στηρίγματα και τελική βαφή με μη τοξικά υδατοδιαλυτά χρώματα, υψηλής αντοχής 
στις περιβαλλοντικές δράσεις

 Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40cm σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτή

 Επικάλυψη του εδάφους κάτω από τη μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30cm ή με 
ειδικό τάπητα απορρόφησης κραδασμών 

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς: 2.700,00  €

Άρθρο 5.8   ΝΕΤ Ν. ΠΡΣ Β 12.11.1   Μονάδα κούνιας δύο θέσεων νηπίων    
                           από ξύλο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας δύο θέσεων με μορφές από 
ζωάκια με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (δες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών) ή ισοδύναμα:

  Το  όργανο  αυτό  ως  στοιχείο  μιας  παιδικής  χαράς  θα  εναρμονίζεται  με  τα
πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 8)

 Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν 
λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμμένα με υδατοδιαλυτές, μη τοξικές 
βαφές υψηλής αντοχής στη φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία



 Δοκός ανάρτησης ξύλινης διατομής 95*95ΜΜ 
 Αλυσίδες μήκους 1,15Μ με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5ΜΜ για να αποφεύγεται η 

παγίδευση δακτύλων 
 Κουζινέτα, σε απόσταση 530ΜΜ, αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου, ανοξείδωτο

άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα στην κεντρική δοκό 
της κούνιας γαλβανισμένους κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας κατά τρόπο ώστε να μην 
περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια.

 Καθίσματα ασφαλείας διαστάσεων 30-40 cm με πλευρικά τοιχώματα για την 
προστασία των νηπίων, από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης 
από ελαστικό υλικό με εσωτερικό σκελετό από φύλλα χάλυβα με νευρώσεις ή 
αντίστοιχο υλικό, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40Μ από το έδαφος (θέση ηρεμίας), με 
πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες της κούνιας 0,50Μ και μεταξύ
τους απόσταση 0,705Μ

 Πάκτωση των ορθοστατών σε θεμέλιο από σκυρόδεμα, σε βάθος τουλάχιστον 40cm, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια της 
μελέτης

 Επικάλυψη του εδάφους κάτω από τη μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30cm ή με 
ειδικό τάπητα απορρόφησης κραδασμών

τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς: 780,00  €

Άρθρο 5.9  ΝΕΤ Ν. ΠΡΣ Β 12.11.2   Μονάδα κούνιας δύο θέσεων παιδιών   
                          από ξύλο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας δύο θέσεων με μορφές από 
ζωάκια με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (δες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών) ή ισοδύναμα:

  Το  όργανο  αυτό  ως  στοιχείο  μιας  παιδικής  χαράς  θα  εναρμονίζεται  με  τα
πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 8)

 Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία 
επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμμένα με υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές 
υψηλής αντοχής στη φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία

 Δοκός ανάρτησης ξύλινης διατομής 95*95ΜΜ 

 Αλυσίδες μήκους 1,15Μ με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5ΜΜ για να αποφεύγεται η 
παγίδευση δακτύλων 

 Κουζινέτα, σε απόσταση 530ΜΜ, αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου, ανοξείδωτο 
άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα στην κεντρική δοκό της 
κούνιας γαλβανισμένους κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας κατά τρόπο ώστε να μην 
περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια.

 Καθίσματα ασφαλείας από ελαστικό υλικό με εσωτερικό σκελετό από φύλλα χάλυβα με 
νευρώσεις ή αντίστοιχο υλικό, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40Μ από το έδαφος (θέση 
ηρεμίας), με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες της κούνιας 0,50Μ 
και μεταξύ τους απόσταση 0,705Μ

 Πάκτωση των ορθοστατών σε θεμέλιο από σκυρόδεμα, σε βάθος τουλάχιστον 40cm, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια της μελέτης

 Επικάλυψη του εδάφους κάτω από τη μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30cm ή με 
ειδικό τάπητα απορρόφησης κραδασμών



τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                
Αριθμητικώς: 990,00  €

Άρθρο  5.10    ΝΕΤ Ν. ΠΡΣ Β 12.2.1   Πολυλειτουργική αναρρίχηση

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά πολυλειτουργικής αναρρίχησης για παιδιά ηλικίας 4-
12 ετών με τα εξής χαρακτηριστικά (δες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών) ή ισοδύναμα:

  Το  όργανο  ως  στοιχείο  μιας  παιδικής  χαράς  θα  εναρμονίζεται  με  τα  πρότυπα
(ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 8)

 Κατασκευή από ξυλεία με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα

 Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν λεία 
επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες) βαμμένα με υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, 
υψηλής αντοχής στη φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία 

 Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι με παξιμάδια ασφαλείας 
και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο.

 Στήριξη ξύλινων κατασκευών μεταξύ τους με χαλύβδινα γωνιακά προφίλ.

 Αναρριχητική σκάλα αποτελούμενη από δύο συρματόσχοινα μήκους 1720ΜΜ, οι 
απολήξεις του θα είναι δύο χαλύβδινες εν θερμώ γαλβανισμένες αλυσίδες οι οποίες 
πακτώνονται και πέντε ξύλινες χειρολαβές/ποδολαβές κυκλικής διατομής Φ40ΜΜ

 Σχοινί αναρρίχησης θα αποτελείται από συρματόσχοινο μήκους 1720ΜΜ, θα έχει τέσσερις
λαβές αναρρίχησης μορφής UFO και απόληξη από χαλύβδινη αλυσίδα για να μπορεί να 
πακτωθεί.

 Αναρριχητικές λαβές κατασκευασμένες από ανακυκλωμένο ελαστομερές υλικό στυρένιου 
και βουταδιένιου.

 Χαλύβδινες χειρολαβές αναρρίχησης κυκλικής διατομής Φ33,7ΜΜ και Φ38ΜΜ και 
ελάχιστο πάχος τοιχώματος 2,25ΜΜ και τα κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα 
ελάσματα (σύνδεσμοι) πάχους 2,5ΜΜ.

 Αναρριχητικό δίχτυ που αποτελείται από τρία οριζόντια και δύο κάθετα συρματόσχοινα. 
Οι συνολικές διαστάσεις της αναρριχητικής δραστηριότητας θα είναι 2210*1520ΜΜ

 Συρματόσχοινα τύπου «Ηρακλή» κατασκευασμένα από εξάκλωνα, εν θερμώ 
γαλβανισμένα σύρματα/καλώδια, διαμέτρου Φ16ΜΜ. Κάθε κλώνος θα περιλαμβάνει 
επιμέρους χαλύβδινα σύρματα/καλώδια, διαμέτρου Φ0,55ΜΜ και θα περιτυλίσσεται από 
περίβλημα πολυεστερικού νήματος.

 Απολήξεις συρματόσχοινου θα είναι Φ19ΜΜ και τα στοιχεία σύνδεσης με την ξύλινη 
κατασκευή θα είναι κατασκευασμένα από χυτό υλικό πολυαμιδίου, ειδικής σύστασης.

 Όλες οι βίδες/κοχλίες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλευμένα πλαστικά 
προστατευτικά στοιχεία.

 Πάκτωση σε βάθος 90cm σε θεμέλιο από σκυρόδεμα

 Επικάλυψη του εδάφους κάτω από τη μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30cm ή με 
ελαστικό τάπητα     

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς: 7.820,00  €



Άρθρο 5.11   ΝΕΤ Ν. ΠΡΣ Β 12.3   Μονάδα ελατήριο Δράκος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5104
 

Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδος ελατήριο δράκος με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά (δες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών) ή ισοδύναμα:

 Το όργανο αυτό  ως αυτόνομο στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα 
πρότυπα (ΕΛΟΤ  ΕΝ 1176-1 έως 8).

 Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-6 ετών 
 Επιφάνειες πάνελ κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 

19ΜΜ χρωματισμένες και σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας. 
Ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες κλπ.

 Καθιστικό από πλαστικοποιημένο ξύλο υψηλής πίεσης πάχους 17,6ΜΜ
 Εγκοπές/λαβές για την ανάβαση του χρήστη
 Ελατήριο για την ταλάντωση από χαλύβδινη σωλήνα διατομής Φ18ΜΜ
 Βίδες/κοχλίες στήριξης γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια ασφαλείας και 

πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο.
 Πάκτωση σε βάθος 40cm σε βάση από σκυρόδεμα
 Επικάλυψη του εδάφους κάτω από τη μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30cm ή με 

ελαστικό τάπητα.
Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς: 1.175,00  €

Άρθρο 5.12   Π.Τ.Ε. ΝΕΤ Ν.  ΟΙΚ 61.06.01 Ενημερωτική πινακίδα παιδικής χαράς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104

Σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 27934/11.07.2014 (2029/25.07.2014 Τεύχος Β΄):
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και 
λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ», άρθρο 1,παράγραφος 3β, η παιδική χαρά πρέπει να 
διαθέτει Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της 
παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:

    • Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά

    • Τηλέφωνα έκτακτηςανάγκης

    • Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ

    • Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων με  
αναπηρία

    • Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας

    • Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς
Στην πινακίδα θα αναγράφεται η διεύθυνση της συγκεκριμένης παιδικής χαράς στην οποία 
θα τοποθετηθεί, όπως και η αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα 



Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας διαστάσεων 1,40x0,80, από υλικό HPL,
με χαραγμένες τις  πληροφορίες που απαιτούνται  για το χώρο, με διαστάσεις γραμμάτων
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Θα  είναι  ανηρτημένης  σε σκελετό  από  σιδηροδοκούς  ή  κοιλοδοκούς  διατομής  10  x  10
σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με
διπλά  περικόχλια  μέσα  από  ειδικά  διανοιγόμενες  οπές  και  με  παρεμβολή  τμημάτων
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί των
στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).
Το πλαίσιο θα είναι βαμμένο κατά RAL σε χρωματισμό επιλογής της Υπηρεσίας. Επίσης θα
είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης της πινακίδας
όποτε χρειαστεί. 

Η στήριξη στο έδαφος θα γίνεται με διάνοιξη επί του εδάφους κυλινδρικής οπής διαμέτρου 
0,40 - 0,50m και βάθους 0,50m, με πάκτωση των δύο κάθετων κοιλοδοκών και πλήρωση της
οπής με σκυρόδεμα τύπου C12/15. Μετά την ολοκλήρωση της πάκτωσης δεν θα υπάρχει 
προεξοχή στο έδαφος στο σημείο στήριξης προς αποφυγή ατυχημάτων.
Το σημείο τοποθέτησης θα είναι δίπλα στην είσοδο της  παιδικής χαράς, θα γίνεται μετά από
συνεννόηση  με  τον  επιβλέποντα  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας.  Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι
εφικτός ο παραπάνω τρόπος στήριξης, η πινακίδα θα τοποθετηθεί όπως και όπου υποδείξει η
Υπηρεσία.

Το HPL είναι υλικό που χρησιμοποιείται αντί του ξύλου στις κατασκευές εξωτερικών χώρων,
αφού χαρακτηρίζεται από προδιαγραφές αντοχής στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες και στη
φθορά. Το HPL τύπος MEG Standard εναρμονίζεται απόλυτα με τους Ευρωπαϊκούς κανονι-
σμούς ΕΝ 438 και ISO 4586 όσον αφορά στην αντίσταση σε υγρασία και θερμοκρασία.
Στην τιμή περιλαμβάνεται  η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών με τη μεταφορά
τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, οι φορτοεκφορτώσεις, ο χαμένος
χρόνος και η σταλία, η δαπάνη κατασκευής της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα ειδικά
εξαρτήματα κοχλιοφόρους ήλους κ.λ.π. καθώς και η χάραξη οποιουδήποτε κειμένου ορίσει η
Υπηρεσία.
Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός ανάρτησης της πινακίδας σύμφωνα
με τα σχέδια.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως συναρμολογημένης και τοποθετημένης πινακίδας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: πεντακόσια πενήντα ευρώ 
Αριθμητικώς 550,00

Άρθρο 5.13    ΝΕΤ ΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους  
                           συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ.,
από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και
των  υλικών  ήλωσης  και  στερέωσης  καθώς  και  η  εργασία  για  την  πλήρη  κατασκευή,
τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.



Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 4,50 €

Άρθρο 5.14  ΝΕΤ ΟΙΚ 62.22 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από   
                           ευθύγραμμες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6222 

Κατασκευή  και  τοποθέτηση  σιδηρών  θυρών,  απλού  σχεδίου  από  ευθύγραμμες  ράβδους
οποιασδήποτε  διατομής,  καρφωτών,  με  ή  χωρίς  εντορμίες,  με  όλα  τα  εξαρτήματα
στερέωσης,  ανάρτησης  και  λειτουργίας,  με  κοινή  κλειδαριά  και  ορειχαλκίνες
χειρολαβές,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 7,30 €

Άρθρο 5.15  ΝΕΤ ΟΙΚ 64.26.03 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων           
                            γαλβανισμένοι Φ 2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428

Σιδηροσωλήνες  κιγκλιδωμάτων  γαλβανισμένοι,  χωρίς  ειδικά  τεμάχια,  αντισκωριακή
επίστρωση  με  βαφή  βάσεως  ψευδαργύρου  σε  δύο  στρώσεις.  Πληρης  κατασκευή  και
τοποθέτηση. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 12,30 €

Άρθρο 5.16   ΝΕΤ Ν. ΟΙΚ 64.01.01 Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων από      
ράβδους συνήθων διατομών

Κωδικός Αναθεώρησης OIK 6401

Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατομών. Περιλαμβάνεται η εργασία καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και 
μικροϋλικά για την τοποθέτηση και στερέωση ενός τρέχοντος μέτρου υφιστάμενης 
περίφραξης, όπως αυτή αποξηλώθηκε και αποθηκεύτηκε με σκοπό την επανατοποθέτησή 
της.



Τιμή ενός (1) μέτρου τοποθετημένης περίφραξης

Ανάλυση
A. Εργασία  

Τεχν (003) h          {1,50x [(81,71*( 1+0,1358+0,6589)/7,75]}=18,92*1,50= 28,38€

 Βοηθ(002) h          {1,50x[(69,28*( 1+0,13+0,6589)/7,75]}=16*1,50 =        24€
                                                                                                                                                

                                                                                                                                52,38€

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 52,38 € 



ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 6.1         ΝΕΤ ΟΙΚ 77.10  Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος         
         ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό    

                          τσιμεντόχρωμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε 
δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος 
ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 3,90 €

Άρθρο 6.2 ΝΕΤ ΟΙΚ 7755  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 
                           επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,             
                           βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-
03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση  και  καθαρισμός  με  ψήκτρα  και  σμυριδόπανο,  μία  στρώση  αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΞΗ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 6,70 €

Άρθρο 6.3         ΝΕΤ ΟΙΚ 77.71.02  Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών   
                          βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο                  
                          συστατικών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-
00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση,  αστάρι,  ξερόζιασμα,  σπατουλάρισμα,  στοκαρίσματα,  ψιλοστοκαρίσματα,
διάστρωση  αλκυδικού  υποστρώματος  ή  υποστρώματος  δύο  συστατικών  και  διάστρωση
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΈΚΑ ΤΡΊΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΉΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικά) : 13,50



Άρθρο 6.4    ΝΕΤ ΟΙΚ Ν. 22.52 & 72.17  
          Αποξήλωση και επανατοποθέτηση επιστέγασης από έγχρωμα       

                            κεραμίδια τύπου Καναδά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275 40% +  ΟΙΚ 7397 60%

Αποξήλωση επιστέγασης από έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά, σε οποιαδήποτε στάθμη
από  το  έδαφος,  με  την  καταβίβαση  και  διαλογή  των  υλικών,  την  συσσώρευση  των
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, την ταξινόμηση
χρησίμων  υλικών  προκειμένου  να  επαναχρησιμοποιηθούν,  την  αποκατάσταση   των
φθαρμένων  τμημάτων  με  νέα  υλικά  (έγχρωμα  κεραμίδια  τύπου  Καναδά)  και  την
επανατοποθέτηση των χρησίμων υλικών στην ίδια θέση.
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται :

 η αποξήλωση των κεραμιδιών τύπου Καναδά, 
 η διαλογή των χρήσιμων υλικών, 
 η συσσώρευση και μεταφορά των άχρηστων, 
 η προμήθεια των νέων κεραμιδιών τύπου Καναδά αποτελούμενα από μια στρώση  

ινών υάλου, δύο στρώσεις οξειδωμένης ασφάλτου, επίστρωση  από κεραμοποιημένο 
αμμόλιθο και κάτω στρώση πυριτιούχου άμμου,

 και των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων και στηριγμάτων, 
 τα απαιτούμενα μικροϋλικά, ικριώματα, μέσα και εξοπλισμός και η τοποθέτηση και 

στερέωση των κεραμιδιών στο υπάρχον πέτσωμα με γαλβανισμένους ήλους, 
σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΊΚΟΣΙ ΕΠΤΆ ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά) : 27,00 (=24,50+2,60~27,0)

Άρθρο 6.5    ΝΕΤ  ΟΙΚ 77.92.02 
         Αφαίρεση graffiti  βερνικοχρωματισμένων ξύλινων         

                           επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7792 

Αφαίρεση πλήρης, graffiti οποιωνδήποτε βερνικοχρωματισμένων ξύλινων επιφανειών (υλικά,
ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΡΊΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΆΝΤΑ ΛΕΠΤΆ

(Αριθμητικά) : 3,40



Άρθρο 6.6    Ν.ΝΕΤ  ΟΙΚ          Πιστοποίηση παιδικής χαράς από διαπιστευμένο 
                                       φορέα

Πιστοποίηση καταλληλότητας του χώρου της παιδικής χαράς και συμμόρφωσης με τα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και ΕΝ71 ή τουλάχιστον ισο-
δύναμα πρότυπα, ως προς τον εξοπλισμό, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του
εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα
άρθρα 4 και 11 της υπ’ αριθμ. 28492/09 απόφασης (ΦΕΚ 931Β/18.05.09), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.  27934/14 απόφαση (ΦΕΚ 2029 Β/25-07-2014), και έκδοση
του αντίστοιχου πιστοποιητικού ελέγχου.

Άρθρο 6.6.1 Ν.ΝΕΤ  Αρχικός έλεγχος

Κωδικός Αναθεώρησης     

ΕΥΡΩ      (Ολογράφως) : Διακόσια πενήντα ευρώ

              (Αριθμητικά) : 250,00

Άρθρο 6.6.2 Ν.ΝΕΤ  Επανέλεγχος

Κωδικός Αναθεώρησης     

ΕΥΡΩ      (Ολογράφως) : Πενήντα ευρώ

              (Αριθμητικά) : 50,00

 ◦ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

          Η εγκατάσταση του εξοπλισμού και των επιφανειών πτώσης θα πρέπει να 
κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις 
ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05- 2009) περί
του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή 
και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η 
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις εξής 
Υπουργικές Αποφάσεις: Υ.Α48165/30-07-2009,(ΦΕΚΒ' 1690/17-08-2009), Υ.Α 15693/18-04-
2013, (ΦΕΚ Β 1096/02-05- 2013), Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014), 
καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας και πιστοποίησης EN 1176 για τα παιχνίδια 
Παιδικών Χαρών και EN 1177 και ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες πτώσης.

Μετά το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των εξοπλισμού και
του δαπέδου ασφαλείας (επιφανειών διάστρωσης και απορρόφησης κρούσεων), ο ανάδοχος
οφείλει με δικά του έξοδα να προγραμματίσει και να αποπερατώσει την πιστοποίηση της
εγκατάστασης,  κατά  τα  οριζόμενα  στις  προαναφερθείσες  αποφάσεις  και  στα  ευρωπαϊκά
πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό
αυτό.  Τα  πιστοποιητικά  θα  παραδοθούν  στην  Υπηρεσία  προ  της  έγκρισης  περαίωσης
εργασιών του έργου, τα δε εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού θα
παραδοθούν μαζί με ΦΑΥ του έργου , στα οποία θα περιέχονται πληροφορίες για:

α)τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των 
επιμέρους εξαρτημάτων του,                                                                                          
β) τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και δαπέδων στήριξής του,                    
γ)τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων



ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΟΜΑΔΑ Ζ1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Άρθρο 7.1.1   ΝΕΤ ΠΡΣ Α5
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την προμήθεια του 
υλικού
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620
Εφαρμόζεται το άρθρο Α-25 του ΝΕΤ Οδοποιίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικά) : 2,30

Άρθρο 7.1.2    ΝΕΤ ΠΡΣ Α9.2
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου  
Τάφροι βάθους 20 - 40 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 2111

Χειρωνακτική  εκσκαφή  και  επαναπλήρωση  τάφρων  για  υπόγεια  τοποθέτηση  αρδευτικού
δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη..

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικά) : 1,00

ΟΜΑΔΑ Ζ.2: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Άρθρο 7.2.1   ΝΕΤ ΠΡΣ Γ4
Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος
κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα
σημεία  της  κονίστρας,  στην  αρχή  μεν  με  ισοπεδωτήρα  και  στην  τελική  φάση,  όπου
χρειαστεί,  χειρονακτικά με χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού
προσωπικού,  των  μηχανημάτων  και  των  εργαλείων  που  απαιτούνται  για  την  πλήρη
ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 



(Αριθμητικά) : 0,25

ΟΜΑΔΑ Ζ.3: ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Άρθρο 7.3.1   ΝΕΤ ΠΡΣ Δ8
Προμήθεια φυτικής γης
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620

Για  την  προμήθεια  επί  τόπου  του  έργου  φυτικής  γης.  Η  φυτική  γη  θα  είναι  γόνιμη,
επιφανειακής  προέλευσης  (από  βάθος  μέχρι  60  cm),   εύθρυπτη  και  κατά  το  δυνατόν
απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm
και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΞΗ  ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικά) : 6,00

Άρθρο 7.3.2    ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.5
Δένδρα κατηγορίας Δ5
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικά) : 45,00

Άρθρο 7.3.3    ΝΕΤ ΠΡΣ Δ10
Προμήθεια τύρφης
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5340

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου
υλικού,  όγκου,  σύμφψνα με την μελέτη και  την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.  Το προσκομιζόμενο
υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου
(χημική ανάλυση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικά) : 40,00



ΟΜΑΔΑ Ζ.4: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Άρθρο 7.4.1   ΝΕΤ ΠΡΣ Ε2.2
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5120

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικά) : 2,00 €

Άρθρο 7.4.2    ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.6
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5120

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την
επιφάνεια  του  εδάφους,  πάτημα  του  χώματος  μέσα  στο  λάκκο  φύτευσης,  σχηματισμός
λεκάνης  άρδευσης  και  μια  άρδευση  του  με  κατάκλυση  της  λεκάνης,  σύμφωνα  με  την
φυτοτεχνική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 10-05-01-00.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  η  αξία  του
λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν
από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικά) : 3,00 €
Άρθρο 7.4.3    ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.1
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5240

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ



(Αριθμητικά) : 2,50 €
Άρθρο 7.4.4    ΝΕΤ ΠΡΣ Ε13.1
Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5510

Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον
ψιλοχωματισμό του εδάφους.

2. Την  προμήθεια,  μεταφορά  και  ομοιόμορφη  διάστρωση  της  εμπλουτισμένης  τύρφης,
περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε
βάθος 10-12 cm

3. Την  τελική  διαμόρφωση  της  επιφάνειας  με  ράμματα  και  τσουγκράνες,  για  να
δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.

4. Την  προμήθεια  σπόρου  της  έγκρισης  της  Υπηρεσίας,  πιστοποιημένου,  πρόσφατης
εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος και
τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το είδος
του σπόρου. 

5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία
και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.

6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.
7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
8. Την  απομάκρυνση  όλων  των  αχρήστων  υλικών  που  θα  προκύψουν  κατά  την

εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
9. Την πρώτη άρδευση καθώς και  τις  μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα

μέσω  του  αρδευτικού  δικτύου,  τα  συχνά  βοτανίσματα  για  την  απομάκρυνση  των
αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία
το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

10. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,
των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του
χλοοτάπητα.

6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.
7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
8. Την  απομάκρυνση  όλων  των  αχρήστων  υλικών  που  θα  προκύψουν  κατά  την

εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
9. Την πρώτη άρδευση καθώς και  τις  μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα

μέσω  του  αρδευτικού  δικτύου,  τα  συχνά  βοτανίσματα  για  την  απομάκρυνση  των
αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία
το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

10. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,
των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του
χλοοτάπητα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 



(Αριθμητικά) : 2.000,00 €
ΟΜΑΔΑ Ζ.5: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Άρθρο 7.5.1   ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ 2.2.5
Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5522

Αρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένου συστήματος σύμφωνα με την
φυτοτεχνική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-06-01-00.  Περιλαμβάνεται  ο  προγραμματισμός,  ο
έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του δικτύου άρδευσης.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικά) : 0,95 €

Άρθρο 7.5.2  ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ 3.4
Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5540
Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και  μεταφορά του λιπάσματος
επί τόπου του έργου και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα
χέρια.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικά) : 11,25 €

Άρθρο 7.5.3   ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.8.1
Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5530

Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή συμπεριλαμβανομένης
και της απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν
από το κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ



(Αριθμητικά) : 27,50 €

ΟΜΑΔΑ Z.6: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 7.6.1  ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.1.3
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm, Φ25

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8

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)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικά) : 0,45 €

 
Άρθρο 7.6.2  ΝΕΤ ΠΡΣ Η2.2.4 
Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Φ90

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8

Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 6 atm, με μούφα σύνδεσης
και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια σωλήνων και
πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία αγωγού καθώς και
κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως
αριθμού συνδέσεων. Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά
τεμάχια  και  οι  χυτοσιδηροί  σύνδεσμοι  διαμόρφωσης  των  κόμβων  της  σωλήνωσης,  οι
συσκευές  ελέγχου  και  ασφάλειας  του  δικτύου,  οι  αγκυρώσεις  και  ο  εγκιβωτισμός  των
σωλήνων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικά) : 5,25 €

Άρθρο 7.6.3  ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.12.4
Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Φ 1 1/2", 5 εξόδ.

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5



Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι με
σπείρωμα,κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  10220,  με  πώματα  συγκολλητά,  με  τα  προβλεπόμενα  στόμια
εισόδου -  εξόδου και  την  υποδοχή βαλβίδας  εισαγωγής  -  εξαγωγής  αέρος,  επιτόπου το
έργου,   με τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών
πίεσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά) : 22,00 €

Άρθρο 7.6.4  ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.2
Σφαιρικοί κρουνοί,ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, Φ 3/4'' PN 16 atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με
τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και
δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικά) : 7,70 €

Άρθρο 7.6.5  ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.3
Σφαιρικοί κρουνοί,ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, Φ 1'' PN 16 atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με
τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και
δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικά) : 9,80 €

Άρθρο 7.6.6 ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.7.1 Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή 

μεταλλικές Φ 1''

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12



Βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές, PΝ 16 atm.  Προμήθεια επί
τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικά) : 25,00 €

Άρθρο 7.6.7 ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.11.3 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  με ελατήριο ή 
άλλο μηχανισμό Φ 1''

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm.
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικά) : 7,50 €

Άρθρο 7.6.8  ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.12.2 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Φ 3/4''

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11

Μειωτές πίεσης,  με  σώμα ορειχάλκινο,  ροδέλα και  ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα,
ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα
μικροϋλικά,  εργασία  τοποθέτησης,  σύνδεσης,  ρυθμίσεων  και  δοκιμών,  σύμφωνα  με  την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά) : 35,00 €

Άρθρο 7.6.9  ΝΕΤ ΠΡΣ Η7.2.2
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 1΄΄ κοντό

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8



Φίλτρα νερού,  σίτας  ή  δίσκων,  ονομαστικής  πίεσης  10  atm,  από  πολυεστέρα ή  νάϋλον
ενισχυμένο με ίνες υάλου,  με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την
μεγίστη  παροχή   μικρότερες  από  0,50  atm.  Προμήθεια  επί  τόπου  του  έργου  με  τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και
δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά) : 50,00 €

Άρθρο 7.6.10 ΝΕΤ ΠΡΣ Η8.3.1.2
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί, με σώμα ανύψωσης 10εκ

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 - 5,0 m,
με  ακροφύσιο  σταθερού  ή  ρυθμιζόμενου  τομέα,  κανονικής  παροχής,  ενσωματωμένο  ή
πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain). 

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Η αξία
του ακροφύσιου πληρώνεται ξεχωριστά σύμφωνα με τα άρθρα Η 8.3.18.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικά) : 4,60 €

Άρθρο 7.6.11  ΝΕΤ ΠΡΣ Η8.3.18.1
Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, σταθερού τομέα κανονικής παροχής ακτίνας
2-5m

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8

Ακροφύσιο για στατικούς εκτοξευτήρες, ενσωματωμένο ή τοποθετημένο στον εκτοξευτήρα,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά) : 2,00 €



Άρθρο 7.6.12    ΝΕΤ ΠΡΣ Η.9.2.14.2.1
Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, από πολυεστέρα διαστάσεων 40Χ30Χ20mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8

Στεγανό κουτί προγραμματιστών, από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου, για 
τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης, με σώμα  και πόρτα πάχους 
τουλάχιστον 3 mm, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων (προγραμματιστών, 
μετασχηματιστών κλπ), μεταλλική ή από πολυεστέρα, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 
στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με 
κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο 
πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικρουλικά και την εργασία  τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά) : 55,00 €

Άρθρο 7.6.13     ΝΕΤ ΠΡΣ H9.1.1.1 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), Φ 1'' ΡΝ 10 atm, πλαστικές χωρίς 
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8

Βάνες  ελέγχου  άρδευσης  (ηλεκτροβάνες),  πλαστικές,  ονομ.  πίεσης  10  atm,  περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller),
εσωτερικής  εκτόνωσης,  με  πηνίο  (actuator)  24  V  /  AC  και  δυνατότητα  χειροκίνητης
λειτουργίας. 

Προμήθεια  βανών  και  μικροϋλικών,  μεταφορά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά) : 32,00 €

Άρθρο 7.6.14 ΝΕΤ ΠΡΣ Η.9.2.6.1 
Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες 
ηλεκτροβάνες:12

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52
Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου:

- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β)
- με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση 



- με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
- με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων  
- διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας) 
- με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων 
- με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα 
- με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων καθώς και
εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ, σύμφωνα
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                     
(Αριθμητικά) : 450,00 

 Άρθρο 7.6.15      ΝΕΤ ΠΡΣ Η.9.2.15.4
Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) διατομής 5 x 1,5mm2

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την
εργασία  πλήρους  τοποθέτησης  σε  τάφρο  ή  σωλήνες  διέλευσης  καλωδίων,  διαμόρφωσης,
σύνδεσης και  ελέγχου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ(Ολογράφως):_ΕΝΑ_ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) : 1,00 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €129.465,81€ ( με ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π (Κ.Α :02.30.7322.008 του έτους 2018)

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Α.Τ:1.1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 

v= 0,30x(571,02-13,17)= 167,36 m3

 στρογγυλοποίηση: 17,64 m3

 σύνολο: 185,00 m3

Α.Τ: 1.2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m

Σ.Ε. (περιμετρικό)= (40,54+13,19-1,5-3,6)*0,70*0,20= 6,81 m3

Σ.Ε. (κυκλικό)= 35,81*0,70*0,40= 7,52 m3

καθιστικά= (1,50+3,60)*0,90*0,2= 0,918 m3

ράμπα= 9,75*1,70*0,37+(1,15*0,53*1,70)+(1,45*0,53*1,70)= 8,48 m3

σκάλα= 0,43*1,75*0,70+1,50*0,70*0,43+0,25*1,70= 1,40 m3

για Η-Μ= 20,20 20,20 m3

 στρογγυλοποίηση: 4,68 m3

 σύνολο: 50,00 m3

Α.Τ: 1.3 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

20,00 m3

Α.Τ.: 1.4 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

υπόβαση δαπέδου= 256,49 m2 256,49 m2

ράμπα+σκάλα= 7,72*1,50+0,50*1,50= 12,33 m3 123,30 m2 123,30 m2

 στρογγυλοποίηση: 70,21 m2

 σύνολο: 450,00 m2

Α.Τ.1.5 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

V= 70,00*0,30*0,50= 10,50 m3

 στρογγυλοποίηση: 1,50 m3

 σύνολο: 12,00 m3

Α.Τ.1.6

V= (0,25*0,30*1,50)+(0,25*0,30*5)+(0,40*0,30*4,20)= 0,99 m3

 στρογγυλοποίηση: 0,21 m3

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ 
Δ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΡ.ΜΕΛ: 15/2013 ( ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
Ν.4412/16 ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ 
466/4.05.17/  (ΦΕΚ Β1746/ 19-05-17)

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης

EVGENIA 

VOGIATZI

Digitally signed by 

EVGENIA VOGIATZI 

Date: 2018.08.21 08:46:19 

+03'00'
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 σύνολο: 1,20 m3

Α.Τ.1.7 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

Βάσεις παγκάκια V= 1,75*1,00*0,10*5= 0,88 m3

 στρογγυλοποίηση: 0,13 m3

 σύνολο: 1,00 m3

Α.Τ.1.8 Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων 

Β= (4,20+1,50+5,00)*32,50Kgr/m= 347,75 Kgr

 στρογγυλοποίηση: 22,25 m3

 σύνολο: 370,00 m3

Α.Τ.1.9 Αποξήλωση και μεταφορά παιχνιδιών

8,00 τεμάχια

Α.Τ.1.10 Αποξήλωση και μεταφορά υφιστάμενων καθιστικών

5,00 τεμάχια

Α.Τ.1.11 Αποξήλωση και μεταφορά μικροκάδων αποριμμάτων

2,00 τεμάχια

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Α.Τ.2.1 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορία C12/15

εξυγιαντική τοιχε (0,075+0,095)*1,50+(0,075+0,095)*0,50*9,07+10,00+0,30+0,10= 11,43 m3

 σκυροδέματος κάτω από δάπεδο: 0,13*130,17+0,15*126,32= 35,87 m3

ράμπα= 2,61*1,50= 3,92 m3 3,92 m3

 στρογγυλοποίηση: 1,78 m3

 σύνολο: 53,00 m3

Α.Τ.2.2 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Σ.Ε. (περιμετρικό) V= 0,20*0,50*(40,54+13,19-1,5-3,6)= 4,86 m3

Σ.Ε. (στην αμμοδόχο) V= 0,20*0,75*35,81= 4,66 m3

καθιστικά V= 0,40*(1,5+3,6)*0,60= 1,22 m3

ράμπα= (10,01+8,58+9,79)*0,15*1,50+(0,32+0,49)*1,70

+1,16*10,00*0,5+(0,32+0,49)*0,5*9,07= 17,24 m3

πλατύσκαλο=1,75*1,70*0,15+2,39*0,20= 0,92 m3

σκάλα= 0,37*1,50+0,88*0,20+0,125*1,70= 0,94 m3

 στρογγυλοποίηση: 2,16 m3

 σύνολο: 32,00 m3

Α.Τ.2.3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

θεμελίωση παιχνιδιών= 2,50 2,50 m3

 στρογγυλοποίηση: 2,50 m3

 σύνολο: 5,00 m3

Α.Τ.2.4. Ξυλότυποι χυτών τοίχων

Σ.Ε. (περιμετρικό) E= 2*0,50*(40,54+13,19-1,5-3,6)-0,80+0,54+0,58+0,78+0,79= 50,52 m2
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ράμπα - σκάλα - πλατύσκαλο Α= 0,88+2,50*2*1,50+2,39+1,75*1,50+19,07*1,50+10,00*1,50+

9,54+2*7,04+1,36*2*1,50+

0,49*2+0,90*1,50*2+2*0,32+0,50*0,25*2+0,25*1,70*2= 90,12 m2

 στρογγυλοποίηση: 9,36 m2

 σύνολο: 150,00 m2

Α.Τ.:2.5 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 

Σ.Ε. (περιμετρικό) E= 0,80+0,54+0,58+0,78+0,79= 3,49 m2

Σ.Ε. (στην αμμοδόχο) E= 2*0,75*35,81= 53,72 m2

 στρογγυλοποίηση: 2,80 m2

 σύνολο: 60,00 m2

Α.Τ.:2.6 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 

καθιστικά Α= 2*0,60*(1,50+3,60)+2*0,60*0,40*2= 7,08 m2

ράμπα - σκάλα - πλατύσκαλο Α= 0,88+2,39+9,54= 12,81 m2

 στρογγυλοποίηση: 2,11 m2

 σύνολο: 22,00 m2

Α.Τ.:2.7 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

καθιστικά S= 2*0,40+2*1,50+2*0,40+2*3,60= 11,80 m

Σ.Ε. (στην αμμοδόχο) S= 2*35,81= 71,62 m

ράμπα - σκάλα - πλατύσκαλο S= 19,07+1,75+2,50= 23,32 m

 στρογγυλοποίηση: 15,06 m

 σύνολο: 110,00 m

Α.Τ.:2.8 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

Β= (17,24+0,92+0,94)*80= 1.528,29 Kgr

 στρογγυλοποίηση: 141,71 Kgr

 σύνολο: 1.670,00 Kgr

Α.Τ.2.9 Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

Σ.Ε. (περιμετρικό) B= 2*0,50*(40,54+13,19-1,5-3,6)*2,1*1,1= 112,34 Kgr

Σ.Ε. (στην αμμοδόχο) B= 2*0,75*35,81*2,1*1,1= 107,54 Kgr

καθιστικά B= (2*0,55+0,3)*(1,50+3,60)*2,1*1,1= 16,49 Kgr

 στρογγυλοποίηση: 13,63 Kgr

 σύνολο: 250,00 Kgr

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α.Τ.:3.1 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm

Α= 19,07*1,50+1,75*1,50+2,50*1,50+4,20*1,90= 42,96 m2

 στρογγυλοποίηση: 2,04 m2
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 σύνολο: 45,00 m2

Α.Τ.:3.2 Σκυρόδεμα πάχους 7 εκ. με θραυστό υλικό 

Α= 256,49-126,32= 130,17 m2

 στρογγυλοποίηση: 9,83 m2

 σύνολο: 140,00 m2

Α.Τ.:3.3 Προετοιμασία δαπέδου για την τοποθέτηση ελαστικού τάπητα

Α= 126,32= 126,32 m2

 στρογγυλοποίηση: 3,68 m2

 σύνολο: 130,00 m2

Α.Τ.:3.4

Α= 126,32= 126,32 m2

 στρογγυλοποίηση: 3,68 m2

 σύνολο: 130,00 m2

ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Α.Τ.:5.1 Ξύλινες επενδύσεις σκυροδέματος iroko πάχους 5- 8 εκ

καθιστικά Α= (1,50+2*0,05)*(0,40+2*0,05)+(3,6+2*0,05)*(0,40+2*0,05)= 2,65 m2

 στρογγυλοποίηση: 0,35 m2

 σύνολο: 3,00 m2

Α.Τ.:5.2 Μεταλλικός σκελετός στήριξης ξύλινης επένδυσης

B= (1,50+3,60)*2*1,68= 17,14 Kgr

 στρογγυλοποίηση: 2,86 Kgr

 σύνολο: 20,00 Kgr

Α.Τ.:5.3 Ξύλινος κάδος

2,00 τεμάχια

Α.Τ.:5.4 Γεωϋφασμα εδαφοκάλυψης μη υφαντό βάρους 125 gr/m2

Α= 95,03*1,10= 104,53 m2

 στρογγυλοποίηση: 5,47 m2

 σύνολο: 110,00 m2

Α.Τ.:5.5 Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου

Σ.Ε. (στην αμμοδόχο) V= 95,03*0,40= 38,01 m3

 στρογγυλοποίηση: 1,99 m3

40,00 m3

Α.Τ.:5.6 Κατασκευή βρύσης

1,00 τεμάχιo

Ελαστικός τάπητας κατάλληλος για διάστρωση χώρων άθλησης και αναψυχής παιδότοπους, 
προαύλια σχολείων, παιδικές χαρές κ.λ.π. πάχους 0,05μ
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Α.Τ.:5.7

1,00 τεμάχιo

Α.Τ.:5.8 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων νηπίων από ξύλο

1,00 τεμάχιo

Α.Τ.:5.9 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων παιδιών από ξύλο

1,00 τεμάχιo

Α.Τ.:5.10 Πολυλειτουργική αναρρίχηση

1,00 τεμάχιo

Α.Τ.:5.11 Μονάδα ελατήριο Δράκος

1,00 τεμάχιo

Α.Τ.:5.12 Ενημερωτική πινακίδα παιδικής χαράς

1,00 τεμάχιo

Α.Τ.:5.13 Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών

B= (2,00+1,60+1,50)*32,48= 165,648 στρογ. σε 180,00 Kgr

Α.Τ.:5.14 Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους

B= 200= 200,00 Kgr

Α.Τ.:5.15 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 ''

S= 23,00 m 23,00 m

Α.Τ.:5.16

S= 4,20+1,50+5,00= 10,7 m

 στρογγυλοποίηση: 1,30 m

 σύνολο: 12,00 m

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Α.Τ.:6.1

Α= 9,54 m2 9,54 m2

 στρογγυλοποίηση: 0,46 m2

10,00 m2

Α.Τ.:6.2

Α= 104,56*1,40= 146,38 m2

 στρογγυλοποίηση: 3,62 m2

150,00 m2

Α.Τ.:6.3

Α= (2*3,98+3,53)*(0,40+0,30*2)+4*(0,20*2,50*4)+

2,40*3,98*2= 38,59 m2

 στρογγυλοποίηση: 6,41 m2

Σύνθετο όργανο αποτελούμενο από τσουλήθρα, δύο ξύλινες ράμπες αναρρίχησης και γωνία 
δραστηριοτήτων

Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδώματων απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων 
διατομών

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο 
συστατικών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού
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45,00 m2

Α.Τ.:6.4 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση επιστέγασης από έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά

Α= 2,40*3,98*2= 19,10 m2

 στρογγυλοποίηση: 2,90 m2

22,00 m2

Α.Τ.:6.5

Α= (2*3,98+3,53)*(0,40+0,30*2)+4*(0,20*2,50*4)+

2,40*3,98*2= 38,59 m2

 στρογγυλοποίηση: 6,41 m2

45,00 m2

Α.Τ.:6.6 Πιστοποίηση παιδικής χαράς από διαπιστευμένο φορέα

6.6.1 αρχικός ελεγχος                            1τεμ

6.6.2 τελικός  έλεγχος                           1τεμ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΙΚΤΥΑ

ΟΜΑΔΑ 4.1: ΥΔΡΕΥΣΗ

Α.Τ.:4.1.1

12,3 m

Α.Τ.:4.1.2 Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins 

1,00 Τεμ. 

Α.Τ.:4.1.3

1,00 Τεμ. 

Α.Τ.:4.1.4 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 ins 

14,00 m 

ΟΜΑΔΑ 4.2 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Α.Τ.:4.2.1 Πίλαρ ηλεκτροδότησης 5 έως 7 αναχωρήσεων  

1,00 Τεμ. 

Α.Τ.:4.2.2

2,00 τεμ.

Α.Τ.:4.2.3

6,00 Τεμ. 

Α.Τ.:4.2.4

70,00 m 

Α.Τ.:4.2.5

4,00 Τεμ. 

Α.Τ.:4.2.6

77,00 m 

Α.Τ.:4.2.7

77,00 m 

Α.Τ.:4.2.8

5,00 Τεμ. 

ΟΜΑΔΑ Ζ:  ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΟΜΑΔΑ Ζ.1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.Τ.:7.1.1

Αφαίρεση graffiti  βερνικοχρωματισμένων ξύλινων επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών 
χημικών

Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, 
PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV ονομ. διαμέτρου DN 
20 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

Φρεάτιο- Μετρητής νερού που περιλαμβάνει.  Α) Φρεάτιο διαστ. 30 Χ 40 Χ 40 cm με κάλυμμα. β) 
Μετρητή  νερού  γ) Σφαιρική βαλβίδα απομόνωσης  δ) Βαλβίδα αντεπιστροφής ,πλήρες. Ον. 
Διαμέτρου  DN20  ( Φ  3/4 ins) 

Ερμάριο τοποθέτησης οργάνων και συσκευών δικτύου άρδευσης (πιλλαρ) (μέχρι 8 
αναχωρήσεις)

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

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας 
υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm 

Φωτεινή σηματοδότηση - Ιστοί φωτεινής σηματοδότησης - Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού 
ιστού σηματοδότησης  

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

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι. διατομής 25 mm². 

Φωτιστικό τύπου πασχαλίτσα δίφωτο σε στύλο με δύο λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 
70W 

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την προμήθεια του υλικού (ΝΕΤ 
ΟΔΟ: Α25 μικρή κατηγορία έργων)
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63,00 m3

Α.Τ.:7.1.2

450,00 m

ΟΜΑΔΑ Ζ.2: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α.Τ.:7.2.1 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας

210,00 m2

ΟΜΑΔΑ Ζ.3: ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α.Τ.:7.3.1 Προμήθεια φυτικής γης

63,00 m3

Α.Τ.:7.3.2 Δένδρα κατηγορίας Δ5

12,00 τεμ.

Α.Τ.:7.3.3 Προμήθεια τύρφης

15,00 m3

ΟΜΑΔΑ Ζ.4: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α.Τ.:7.4.1

12,00 τεμ.

Α.Τ.:7.4.2 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50-22,00lt

12,00 τεμ.

Α.Τ.:7.4.3 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασάλου για μήκος πασάλου μέχρι 2,50m

24,00 τεμ.

Α.Τ.:7.4.4 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά                                                                                          0,21στρ

ΟΜΑΔΑ Ζ.5: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α.Τ.:7.5.1 Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)

28,56 στρ. 

Α.Τ.:7.5.2 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική

0,42 στρ. 

Α.Τ.:7.5.3 Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή

ΟΜΑΔΑ Ζ.6: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

4,2στρ

Α.Τ.:7.6.1 Σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ25

430,00 m

Α.Τ.:7.6.2 Σωλήνας από PVC ονομαστικής πίεσης 6atm, Φ90

20,00 m

Α.Τ.:7.6.3 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Φ 1 1/2", 5 εξόδων

3,00 τεμ

Α.Τ.:7.6.4 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 Φ 3/4'' 

12,00 τεμ

Α.Τ.:7.6.5 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 Φ 1'' 

1,00 τεμ

Α.Τ.:7.6.6 Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές Φ 1''  

1,00 τεμ

Α.Τ.:7.6.7 Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό,  ΡΝ 16 atm Φ 1'' 

1,00 τεμ

Α.Τ.:7.6.8 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Φ 3/4" 

Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, τάφροι 
βάθους 20-40cm

Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώση - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 
0,50x0,50x0,50m
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1,00 τεμ

Α.Τ.:7.6.9 Φίλτρο νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, Φ 1'' κοντό

1,00 τεμ

Α.Τ.:7.6.10 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί με σώμα ανύψωσης 10εκ

48,00 τεμ

Α.Τ.:7.6.11 Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες σταθερού τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5m

48,00 τεμ

Α.Τ.:7.6.12 Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, από πολυεστέρα διαστάσεων 40Χ30Χ20 

1,00 τεμ

Α.Τ.:7.6.13 Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης ΡΝ 10atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης Φ1'' 

12,00 τεμ

Α.Τ.:7.6.14 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες:12

1,00 τεμ

Α.Τ.:7.6.615 Καλώδιο τύπου Ε1VV-U (NYY), διατομής 5Χ1,5 mm2

5,00 m

ΘΕΡΜΗ 14-03-2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΔΑΜΟΓΛΟΥ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 129.465,81

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π (Κ.Α. 02.30.7322.008)

& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αρ.Εργου: ..../2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας Αρθρο
Μον. 

Ποσότητες
Τιμή Δαπάνη

Μέτρ. ( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € )

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 1.1 ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ-1123Α 185,00 2,37 438,82

2 1.2  ΝΕΤ ΟΔΟ Β-1 ΟΔΟ-2151 50,00 5,67 283,60

3 1.3 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-2 ΥΔΡ-6087 20,00 2,70 54,00

4 1.4 ΝΕΤ ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β 450,00 3,10 1.395,00

5 1.5  ΝΕΤ ΥΔΡ 5.08 ΥΔΡ 6069.1 12,00 7,60 91,20

6 1.6 ΟΙΚ-2226 1,20 29,67 35,61

7 1.7 ΝΕΤ ΥΔΡ 4.13 ΥΔΡ 6082.1 1,00 22,27 22,27

8 1.8 ΟΙΚ-2275 kg 370,00 0,35 129,50

9 1.9 Αποξήλωση και μεταφορά παιχνιδιών ΟΙΚ 2275 τεμ. 8,00 200,00 1.600,00

10 1.10 ΟΙΚ-2275 τεμ. 5,00 100,00 500,00

11 1.11 ΟΙΚ-2275 τεμ. 2,00 50,00 100,00

4.650,00 4.650,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΝΕΤ ΟΙΚ 32.01

12 2.1 ΟΙΚ 3213 53,00 84,00 4.452,00

13 2.2 ΟΙΚ-3214 32,00 90,00 2.880,00

14 2.3 ΟΙΚ-3215 5,00 95,00 475,00

15 2.4 Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΝΕΤ ΟΙΚ 38.01 ΟΙΚ 3801 150,00 13,50 2.025,00

16 2.5 ΝΕΤ ΟΙΚ 38.04 ΟΙΚ 3821 60,00 22,50 1.350,00

17 2.6 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΝΕΤ ΟΙΚ 38.13 ΟΙΚ 3841 22,00 20,25 445,50

18 2.7 ΝΕΤ ΟΙΚ 38.18 ΟΙΚ 3816 m 110,00 2,80 308,00

19 2.8 ΟΙΚ-3873 kg 1.670,00 1,07 1.786,90

20 2.9 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 kg 250,00 1,01 252,50

Άθροισμα Ομάδας    Β  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 13.974,90 13.974,90

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΣΤΟ Δ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Αρ.Μελ.: 15/2013  ( ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/16 ΚΑΙ ΤΗΝ 
Υ.Α ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ 466/4.05.17/  (ΦΕΚ Β1746/ 19-05-17)

Κωδικοί 
Αναθ/σης

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 
-ημιβραχώδες 

m3

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
και τάφρων πλάτους έως 5,0 m

m3

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια 
δίκτυα Ο.Κ.Ω.

m3

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m 
(Π.Τ.Π. Ο-155)

m2

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο ορυχείου ή 
χειμάρρου.

m3

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης

ΝΕΤ ΟΙΚ 
22.10.01

m3

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα

m3

Αποξήλωση μεταλλικών 
κιγκλιδωμάτων 

Ν. ΝΕΤ  ΟΙΚ 
22.65.02

Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 
22.65.02

Αποξήλωση και μεταφορά 
υφιστάμενων καθιστικών

Ν. ΝΕΤ ΟΙΚ 
22.65.01

Αποξήλωση και μεταφορά 
μικροκάδων αποριμμάτων

Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 
22.65.02

Άθροισμα Ομάδας  Α  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ

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

ΝΕΤ ΟΙΚ 
32.01.03

m3

Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορία C16/20

ΝΕΤ ΟΙΚ 
32.01.04

m3

Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25

ΝΕΤ ΟΙΚ 
32.01.05

m3

m2

Καμπύλοι ξυλότυποι απλής 
καμπυλότητας 

m2

m2

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε 
επιφάνειες από σκυρόδεμα

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 
B500C (S500s)

ΝΕΤ ΟΙΚ 
38.20.02

ΝΕΤ ΟΙΚ 
38.20.03

EVGENIA 

VOGIATZI

Digitally signed by 

EVGENIA VOGIATZI 

Date: 2018.08.21 08:47:22 

+03'00'



Α/Α Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας Αρθρο
Μον. 

Ποσότητες
Τιμή Δαπάνη

Μέτρ. ( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € )

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

21 3.1 ΝΕΤ ΟΔΟ Β-52 ΟΔΟ-2922 45,00 13,80 621,00

22 3.2  OIK 3215 140,00 25,00 3.500,00

23 3.3 ΟΙΚ 7373.1 130,00 5,00 650,00

24 3.4 ΟΙΚ 7396 130,00 95,00 12.350,00

Άθροισμα Ομάδας   Γ   ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 17.121,00 17.121,00

ΟΜΑΔΑ 4.1: ΥΔΡΕΥΣΗ

25 4.1.1 ΥΔΡ 6621.1 m 12,3 1,8 22,14

26 4.1.2 ΗΛΜ 12 Τεμ. 1,00 13,68 13,68

27 4.1.3 ΗΛΜ 11 Τεμ. 1,00 217,15 217,15

28 4.1.4 ΗΛΜ 40 m 14,00 4,98 69,72

ΟΜΑΔΑ 4.2: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

29 4.2.1 ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 1.000,00 1.000,00

30
4.2.2 ΗΛΜ 8 τεμ. 2,00 500,00 1.000,00

31

4.2.3 ΟΔΟ 2548 Τεμ. 6,00 60,00 360,00

32

4.2.4 ΗΛΜ 5 m 70,00 7,5 525,00

33

4.2.5 ΗΛΜ 101 Τεμ. 4,00 60,00 240,00

34

4.2.6 ΗΛΜ 102 m 77,00 4,6 354,20

35
4.2.7 ΗΛΜ 45 m 77,00 5,7 438,90

36
4.2.8 ΗΛΜ 60 Τεμ. 5,00 1.800,00 9.000,00

Άθροισμα Ομάδας  Δ     ΔΙΚΤΥΑ 13.240,79 13.240,79

Κωδικοί 
Αναθ/σης

Πλακοστρώσεις με πλάκες από 
σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm

m2

Επίστρωση με Σκυρόδεμα πάχους 7 
εκ. από θραυστό υλικό 

 Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 
32.01.05

m2

Προετοιμασία δαπέδου για την 
τοποθέτηση ελαστικού τάπητα

Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ  
73.94

m2

Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 
παιδικών χαρων κατά ΕΝ 1177:2008 
πάχους 50 χιλ., για ύψος πτώσης 
1300mm/m2-1500mm/m2.

Ν.ΝΕΤ  ΟΙΚ 
73.96

m2

ΟΜΑΔΑ Δ : ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)

Πλαστικοί σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Σωληνώσεις 
πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, 
PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 
12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 
100REV ονομ. διαμέτρου DN 20 
mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

Ν.ΝΕΤ ΥΔΡ 
12.14.01.01

Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 
ins 

ΝΕΤ ΑΤΗΕ  
8115.1 

Φρεάτιο- Μετρητής νερού που 
περιλαμβάνει.  Α) Φρεάτιο διαστ. 30 
Χ 40 Χ 40 cm με κάλυμμα. β) 
Μετρητή  νερού  γ) Σφαιρική 
βαλβίδα απομόνωσης  δ) Βαλβίδα 
αντεπιστροφής ,πλήρες. Ον. 
Διαμέτρου  DN20  ( Φ  3/4 ins) 

Ν.ΝΕΤ ΑΤΗΕ  
8103.92.03 

Θερμική μόνωση σωλήνων με 
αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 
διαμέτρου Φ 3/4 ins 

Ν.ΝΕΤ ΑΤΗΕ 
8540.2 

Πίλαρ ηλεκτροδότησης 5 έως 7 
αναχωρήσεων  

Ν. ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.80.02

Ερμάριο τοποθέτησης οργάνων και 
συσκευών δικτύου άρδευσης 
(πιλλαρ) (μέχρι 8 αναχωρήσεις)

Ν.ΝΕΤ ΠΡΣ 
9.2.14.1.6

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

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1 

Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες 
υποδομής φωτεινής σηματοδότησης 
- Σωλήνες προστασίας υπογείων 
καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης 
από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες 
από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
διαμέτρου DN 90 mm 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.12 

Φωτεινή σηματοδότηση - Ιστοί 
φωτεινής σηματοδότησης - 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού 
ιστού σηματοδότησης  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.50.1 

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

ΝΕΤ ΠΤΕ ΗΛΜ  
62.10.41.2 

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, 
πολύκλωνοι. διατομής 25 mm². 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.48.3 

Φωτιστικό τύπου πασχαλίτσα δίφωτο 
σε στύλο με δύο λαμπτήρες ατμών 
νατρίου υψηλής πίεσης 70W 

Ν.ΝΕΤ ΑΤΗΕ  
8991.2.1



Α/Α Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας Αρθρο
Μον. 

Ποσότητες
Τιμή Δαπάνη

Μέτρ. ( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € )

ΟΜΑΔΑ Ε : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

37 5.1 ΠΡΣ 5104 3,00 95,00 285,00

38 5.2 Ν.ΝΕΤ ΠΡΣ 61.32 ΟΙΚ 6102 kg 20,00 2,90 58,00

39 5.3 Ξύλινος κάδος ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.3 ΟΙΚ 5104 τεμ 2,00 240,00 480,00

40 5.4 ΟΙΚ 7914 110,00 2,40 264,00

41 5.5 ΝΕΤ ΠΡΣ Δ16 ΟΔΟ 1510 40,00 15,00 600,00

42 5.6 Κατασκευή βρύσης ΟΙΚ-3215 τεμ. 1,00 250,00 250,00

43 5.7 ΟΙΚ 5104 τεμ. 1,00 2.700,00 2.700,00

44 5.8 ΟΙΚ 5104 τεμ. 1,00 780,00 780,00

45 5.9 ΟΙΚ 5104 τεμ. 1,00 990,00 990,00

46 5.10 Πολυλειτουργική αναρρίχηση ΟΙΚ 5104 τεμ. 1,00 7.820,00 7.820,00

47 5.11 Μονάδα ελατήριο Δράκος ΟΙΚ 5104 τεμ. 1,00 1.175,00 1.175,00

48 5.12 Ενημερωτική πινακίδα παιδικής χαράς ΟΙΚ 6104 τεμ. 1,00 550,00 550,00

49 5.13 ΟΙΚ 6401 Kg 180,00 4,50 810,00

50 5.14 ΝΕΤ ΟΙΚ 62.22 ΟΙΚ 6222 kg 200,00 7,30 1.460,00

51 5.15 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 '' ΟΙΚ 6428 μμ 23,00 12,30 282,90

52 5.16 OIK 6401 m 12,00 52,38 628,56

Άθροισμα Ομάδας   Ε   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 19.133,46 19.133,46

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

53 6.1 ΝΕΤ ΟΙΚ 77.10 ΟΙΚ 7725 10,00 3,90 39,00

54 6.2 ΝΕΤ ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7755 150,00 6,70 1.005,00

55 6.3 ΟΙΚ 7771 45,00 13,50 607,50

56 6.4 22,00 27,00 594,00

57 6.5 ΟΙΚ 7792 45,00 3,40 153,00

6.6

6.6.1 Αρχικός έλεγχος τμχ 1,00 250,00 250,00

6.6.2 Επανέλεγχος τμχ 1,00 50,00 50,00

Άθροισμα Ομάδας  ΣΤ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 2.698,50 2.698,50

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κωδικοί 
Αναθ/σης

Ξύλινες επενδύσεις σκυροδέματος 
iroko πάχους 5- 8 εκ

Ν. ΝΕΤ ΠΡΣ 
Β10.02.01

m2

Μεταλλικός σκελετός στήριξης 
ξύλινης επένδυσης

Γεωϋφασμα εδαφοκάλυψης μη 
υφαντό βάρους 125 gr/m2

ΝΕΤ N ΟΙΚ 
79.15.01

m2

Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή 
ορυχείου

m3

Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 
32.01.05.02  Σύνθετο όργανο αποτελούμενο από 

τσουλήθρα, δύο ξύλινες ράμπες 
αναρρίχησης και γωνία 
δραστηριοτήτων

Ν.ΝΕΤ ΠΡΣ Β 
12.20.1

Μονάδα κούνιας δύο θέσεων νηπίων 
από ξύλο

Ν.ΝΕΤ ΠΡΣ Β 
12.11.1

Μονάδα κούνιας δύο θέσεων παιδιών 
από ξύλο

Ν.ΝΕΤ  ΠΡΣ Β 
12.11.2

Ν.ΝΕΤ ΠΡΣ Β 
12.2.1
Ν.ΝΕΤ ΠΡΣ Β 
12.3
Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 
61.06.01

Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου 
από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων 
διατομών

ΝΕΤ ΟΙΚ 
64.01.01

Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου 
από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και 
ελικοειδείς ράβδους

ΝΕΤ ΟΙΚ 
64.26.03

Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδώματων 
απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους συνήθων διατομών

 Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 
64.01.01 

Υδροχρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος 
με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα

m2

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 
επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου

m2

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών 
βερνικοχρώματος βάσεως νερού η 
διαλύτη ενός η δύο συστατικών με 
βερνικόχρωμα νίτρου ενός 
συστατικού

ΝΕΤ ΟΙΚ 
77.71.02

m2

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση 
NEAΣ επιστέγασης από έγχρωμα 
κεραμίδια τύπου Καναδά

Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 
22.52, 72.17  

ΟΙΚ 2275 
40% +  ΟΙΚ 
7397 60%

m2

Αφαίρεση graffiti  
βερνικοχρωματισμένων ξύλινων 
επιφανειών με εφαρμογή 
διαβρωτικών χημικών

Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 
77.92.02 

m2

Πιστοποίηση παιδικής χαράς από 
διαπιστευμένο                                 
         φορέα

ΟΜΑΔΑ Ζ.1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ



58 7.1.1 ΝΕΤ ΠΡΣ Α5 ΠΡΣ 1620 m3 63,00 2,30 144,90

Α/Α Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας Αρθρο

Μον. 

Ποσότητες

Τιμή Δαπάνη

Μέτρ. ( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € )

59 7.1.2 ΝΕΤ ΠΡΣ Α9.2 ΠΡΣ2111 m 450,00 1,00 450,00

ΟΜΑΔΑ Ζ.2: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

60 7.2.1 ΝΕΤ ΠΡΣ Γ4 ΠΡΣ 1620 m2 210,00 0,25 52,50

ΟΜΑΔΑ Ζ.3: ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

61 7.3.1 Προμήθεια φυτικής γης ΝΕΤ ΠΡΣ Δ8 ΠΡΣ-1620 m3 63,00 6,00 378

62 7.3.2 Δένδρα κατηγορίας Δ5 ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.5 ΠΡΣ-5210 τεμ. 12,00 45,00 540

63 7.3.3 Προμήθεια τύρφης ΝΕΤ ΠΡΣ Δ10 ΠΡΣ-5340 m3 15,00 40,00 600

ΟΜΑΔΑ Ζ.4: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

64 7.4.1 ΝΕΤ ΠΡΣ Ε2.2 ΠΡΣ 5120 τεμ. 12,00 2,00 24,00

65 7.4.2 ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.6 ΠΡΣ -5210 τεμ. 12,00 3,00 36,00

66 7.4.3 ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1 ΠΡΣ- 5240 τεμ. 24,00 2,50 60,00

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

67 7.4.4 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά ΝΕΤ ΠΡΣ Ε13.1 ΠΡΣ 5510 στρ. 0,21 2.000,00 420,00

ΟΜΑΔΑ Ζ.5: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Άρδευση χλοοτάπητα

68 7.5.1 ΠΡΣ 5522 στρ. 28,56 0,95 27,13

Λιπάνσεις

69 7.5.2 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ 3.4 ΠΡΣ 5540 στρ. 0,42 11,25 4,73

0,00

70 7.5.3 ΠΡΣ 5530 στρ. 4,20 27,50 115,50

ΟΜΑΔΑ Ζ.6: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ)

71 7.6.1 ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.1.3 ΗΛΜ 8 m 430,00 0,45 193,50

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC

72 7.6.2 ΝΕΤ ΠΡΣ Η 2.2.4 ΗΛΜ 8 m 20,00 5,25 105,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

73 7.6.3 ΗΛΜ 5 τεμ 3,00 22,00 66,00

74 7.6.4 ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.2 ΗΛΜ 11 τεμ 12,00 7,70 92,40

75 7.6.5 ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.3 ΗΛΜ 11 τεμ 1,00 9,80 9,80

76 7.6.6 ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.7.1 ΗΛΜ 12 τεμ 1,00 25,00 25,00

77 7.6.7 ΗΛΜ 11 τεμ 1,00 7,50 7,50

78 7.6.8 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Φ 3/4" ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.12.2 ΗΛΜ 11 τεμ 1,00 35,00 35,00

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 
εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την 
προμήθεια του υλικού (ΝΕΤ ΟΔΟ: 
Α25 μικρή κατηγορία έργων)

Κωδικοί 
Αναθ/σης

Χειρωνακτική εκσκαφή και 
επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 
αρδευτικού δικτύου, τάφροι βάθους 
20-40cm

Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια 
της κονίστρας

Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώση - 
ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός 
διαστάσεων 0,50x0,50x0,50m

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
όγκου 12,50-22,00lt

Υποστύλωση δένδρου με την αξία 
του πασάλου για μήκος πασάλου 
μέχρι 2,50m

Άρδευση χλοοτάπητα με 
εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο 
σύστημα)

ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ 
2.2.5

Κούρεμα χλοοτάπητα και 
χλοοτάπητα πρανών

Κούρεμα χλοοτάπητα με 
βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή

ΠΤΕ ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ 
4.8.1

Σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 
ονομαστικής πίεσης 6 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου Φ25

Σωλήνας από PVC ονομαστικής 
πίεσης 6atm, Φ90

Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς 
ραφή Φ 1 1/2", 5 εξόδων

ΝΕΤ ΠΡΣ Η 
4.12.4

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, 
κοχλιωτοί, PN 16 Φ 3/4'' 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, 
κοχλιωτοί, PN 16 Φ 1'' 

Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού 
τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές Φ 1''  

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με 
ελατήριο ή άλλο μηχανισμό,  ΡΝ 16 
atm Φ 1'' 

ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.11.3 



ΦΙΛΤΡΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

79 7.6.9 ΝΕΤ ΠΡΣ Η7.2.2 ΗΛΜ 8 τεμ 1,00 50,00 50,00

Α/Α Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας Αρθρο
Μον. 

Ποσότητες
Τιμή Δαπάνη

Μέτρ. ( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € )

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

80 7.6.10 ΗΛΜ 8 τεμ 48,00 4,60 220,80

81 7.6.11 ΗΛΜ 8 τεμ 48,00 2,00 96,00

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

82 7.6.12 ΗΛΜ 8 τεμ 1,00 55,00 55,00

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

83 7.6.13 ΗΛΜ 8 τεμ 12,00 32,00 384,00

84 7.6.14 ΗΛΜ 52 τεμ 1,00 450,00 450,00

85 7.6.15 ΗΛΜ 47 m 5,00 1,00 5,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 4.647,76 4.647,76

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 75.466,41

Γ.Ε.+Ο.Ε. 13.583,95

ΣΥΝΟΛΟ: 89.050,36

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤ 13.357,55

ΣΥΝΟΛΟ: 102.407,91

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ 2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 104.407,91

Φ.Π.Α. 24% 25.057,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 129.465,81

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ: 

Φίλτρο νερού σίτας ή δίσκων, 
πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 
atm, Φ 1'' κοντό

Κωδικοί 
Αναθ/σης

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι 
στατικοί με σώμα ανύψωσης 10εκ

ΝΕΤ ΠΡΣ Η 
8.3.1.2

Ακροφύσια για σταθερούς 
εκτοξευτήρες σταθερού τομέα, 
κανονικής παροχής ακτίνας 2-5m

ΠΤΕ ΝΕΤ ΠΡΣ Η 
8.3.18.1

Στεγανά κουτιά για 
προγραμματιστές, από πολυεστέρα 
διαστάσεων 40Χ30Χ20 

ΝΕΤ ΠΡΣ 
Η.9.2.14.2.1

Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης ΡΝ 
10atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό 
ρύθμισης πίεσης Φ1'' 

ΝΕΤ ΠΡΣ Η 
9.1.1.1

Επαγγελματικός προγραμματιστής 
ρεύματος εξωτερικού χώρου, 
ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες:12

ΝΕΤ ΠΡΣ Η 
9.2.6.1

Καλώδιο τύπου Ε1VV-U (NYY), 

διατομής 5Χ1,5 mm2

ΝΕΤ ΠΡΣ Η 
9.2.15.4



ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ: 15/2013 ( ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
Ν.4412/16 ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ 
466/4.05.17/  (ΦΕΚ Β1746/ 19-05-17)

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ 
Τ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:€129.465,81€ με ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π (ΚΑ: 02.30.7322.008 του έτους 

2018)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1ο:  Αντικείµενο 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συµβατικούς όρους
με  βάση  τους  οποίους,  σε  συνδυασμό  με  τους  όρους  των  λοιπών  τευχών  δημοπράτησης  και
στοιχείων  της  με  αρ.  15/2013  (  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕ  ΤΟΝ  Ν.4412/16  ΚΑΙ  ΤΗΝ  Υ.Α
ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ 466/4.05.17/  (ΦΕΚ Β1746/ 19-05-17)  μελέτης, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο
που θα αναδειχθεί για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Δ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ Δ.Ε.
ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», 
προϋπολογισμού € ...129.465,81...ευρώ (με το ΦΠΑ 24%) ή όπως αναλύεται:  
(για σύνολο εργασιών € …75.466,41 ……. ευρώ,  
για  Γ.Ε&Ο.Ε (18%) €……13.583,95….. ευρώ, 
για ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)  €……13.357,55..ευρώ, 
για  απολογιστικά (κλειδαριές-πόμολα και διαχείριση ΑΕΚΚ) €..2.000.. ευρώ, 
για  προβλεψη αναθεώρησης  ...0 (μηδέν)...ευρώ και 
για Φ.Π.Α  (24%)  € ...25.057,90 ..ευρώ)

1.1 Χρηματοδότηση  : Το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Δ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ Δ.Ε.
ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»  θα χρηματοδοτηθεί  από Ίδιους Πόρους, σε βάρος  του κωδικού Κ.Α
02.30.7322.008 του προϋπολογισμού του έτους 2018, για το οποίο :

1.  υπάρχει δέσμευση πίστωσης € 129.465,81 για το έτος 2018 (Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ:02.30.7322.008/
α/α 466) σύμφωνα με την με αρ. 403/04-07-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής     για την
πραγματοποίηση της δαπάνης σύμφωνα με το Π.Δ 80/2016 και

2. Υπάρχει έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ποσού € 129.465,81 (με το ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με
τη  με  αρ:387/27-06- 2018  απόφαση  της  Οικονομικής  επιτροπής   σε  βάρος  της  πίστωσης  του
αντίστοιχου Κ.Α.Ε προϋπολογισμού του οικ.έτους 2018.

1.2  Επικοινωνία – Κοινοποίηση Εγγράφων

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στον κύριο του 

έργου (και στην επιβλέπουσα υπηρεσία) την έδρα του και την ακριβή διεύθυνση του κατά τη διάρκεια 
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ισχύος αυτής (άρθρο 135 παρ. 2 Ν. 4412/2016). Με δήλωση του ο ανάδοχος του έργου διορίζει και τον 

αντίκλητό του, υποβάλλοντας συγχρόνως με την δήλωση διορισμού και έγγραφο αποδοχής του 

διορισμού από τον αντίκλητο. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι κάτοικος Θεσ/νίκης. Προς αυτόν 

κοινοποιούνται τα έγγραφα της υπηρεσίας. Κάθε αλλαγή αντικλήτου ή τυχόν πληρεξούσιου, καθώς και 

κάθε μεταβολή της Δ/νσης του ή του αναδόχου κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης πρέπει να 

αναφέρεται αμέσως στον εργοδότη και στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θέρμης. 

Άρθρο 2ο : Θεσμικό πλαίσιο - Προδιαγραφές - Κανονισμοί που διέπουν την σύμβαση

2.1 Ισχύουσες διατάξεις

 Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες 

σχετικές διατάξεις», πλην των άρθρων 9, 10, 14, 16 και 17.

 Ν. 3193/03 (ΦΕΚ 266 Α/2003) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, 

διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο 

ΤΣΜΕΔΕ.

 Ν.4030/11 (ΦΕΚ Α 249/25-11-11) "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 

κατασκευών και λοιπές διατάξεις".

 Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179 Α/2004) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και 

συναφείς διατάξεις».

 Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30A/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

 Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279Α/2005) «Τροποποίηση του ν.3310/05 “ Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων”».

 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42Α/2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 

2Α, 11 παρ. 2, και 39 και 40, που συνεχίζουν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 377 παρ. 1 

περ. (40) του Ν. 4412/2016.

 Εγκύκλιος 36/2005 (Δ17α/08/158/ΦΝ 437) ΥΠΕΧΩΔΕ «Διαχείριση των “επί – έλασσον” 

δαπανών στις συμβάσεις δημοσίων έργων».

 Εγκύκλιος 38/2005 ΥΠΕΧΩΔΕ «Συμπλήρωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση της 

Εγκυκλίου 37/1995 “περί εκπόνησης μελετών Δημοσίων έργων “» (Οδηγός εκπόνησης 

μελετών Δημοσίων έργων).



 Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162Α/2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό  Κτηματολόγιο, 

για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».

 Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συνεχίζει να ισχύει 

σύμφωνα με το άρθρο 377 παρ. 1 περ. (38) του Ν. 4412/2016.

 Εγκύκλιος 20/2006 (Δ17γ/03/114/ΦΝ 443) ΥΠΕΧΩΔΕ «Τροποποιήσεις νομοθετικού 

πλαισίου έργων και μελετών».

 Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 80 ως 110 και οι λοιπές 

διατάξεις αυτού που ισχύουν μεταβατικά, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016, κατά το 

άρθρο 377, παράγραφος 1, περίπτωση (31) του ν. 4412/2016.

 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

 Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα.

 ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)» και εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 4834/25-1-2013 (Α∆Α:ΒΕΙΨΟ-Ξ9Ο): «∆ιαχείριση 

περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από Δηµόσια Έργα».

 Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα.

 Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

 Εγκύκλιος 26/2012 «Δημοσίευση απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων 

σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα

τα Δημόσια Έργα».

  η υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών &

Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)"



 Εγκύκλιος 27/2012 (ΦΕΚ 2221Β/2012) «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα», όπως 

ισχύουν σήμερα.

 Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 

Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα.

 Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157A/04-08-2014) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

 Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

 Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 Εγκύκλιος 32 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων με αριθμό πρωτοκόλλου Δ17γ/05/173/ΦΝ 463 «Οδηγίες για την εφαρμογή της 

διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2 ‰ υπέρ ΤΕΕ.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι και λοιπές 

κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, 

Απόφαση, Εγκύκλιος κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση του υπόψη έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται 

ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3. Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

3.1.1. Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟΔΟ, ΝΑΠΡΣ, ΝΑΥΔΡ), καθώς και τα ισχύοντα 

(ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.).                                                                                                                        

3.1.1.α Τα ενιαία τιμολόγια που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του N4412/16, σύμφωνα με την Υ.Α 

ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ 466/4.05.17/  (ΦΕΚ Β1746/ 19-05-17)

3.1.2. Τα Δελτία Διαπίστωσης Τιμών της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων σε ότι αφορά 

τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειμένου να υπολογισθούν τιμές 



συμπληρωματικών εργασιών και δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Τιμολογίου ή να πληρωθούν 

εργασίες που γίνονται απολογιστικά.

3.1.3. Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα που 

εγκρίθηκε με την απόφαση Δ11ε/0/30123/21-10/31-12-1991(ΦΕΚ1068Β’) και τροποποιήθηκε με την 

απόφαση Δ11β/13 της 3/28-3-1995 (Φ.Ε.Κ. 227/Β’), όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ 2000 

(ΦΕΚ 1329/6-11-2000) και την απόφαση Δ17α/32/10/ΦΝ 429/20-2-2004 (ΦΕΚ 447Β/5-4-2004) 

Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΚΩΣ 2000» καθώς και το ΦΕΚ 

Β΄270/16.03.2010 .

3.1.4. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως εγκρίθηκε με την     Υ.Α. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/2016

(ΦΕΚ 1561/Β`/2.6.2016) Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) και 

τροποποιήθηκε με τις:

α) Υ.Α. ΔΝΣ/2693/ΦΝ 429/2018  (ΦΕΚ 466/Β`/14.2.2018) Τροποποίηση της με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 

3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

 β)Υ.Α. ΔΝΣγ/23597/ΦΝ 429/2017  (ΦΕΚ 1839/Β`/25.5.2017) Τροποποίηση της με αριθμ. 

Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 

(ΚΤΣ-2016)

 γ)   Υ.Α. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ429/2016  (ΦΕΚ 4007/Β`/14.12.2016) Τροποποίηση της με αριθμ. 

Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 

(ΚΤΣ2016)

3.1.5. Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 που εγκρίθηκε με την απόφαση 

Δ17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184Β’/20-12-99) και το ΦΕΚ 423/12-4-01, όπως τροποποιήθηκε 

με τις αποφάσεις Δ17α/67/1/ΦΝ/275/6-6-2003 (ΦΕΚ 781Β΄/18-6-2003) «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000», Δ17α/113/1/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1153Β΄/12-

8-2003) «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000» και Δ17α/115/9/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΕΚ

1154Β΄/12-8-2003) «Τροποποίηση διατάξεων του ΕΑΚ 2000 λόγω αναθεώρησης του χάρτη σεισμικής 

επικινδυνότητας» Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 καθώς και το ΦΕΚ Β΄270/16.03.2010.

3.1.6. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα 

κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)

3.1.7. Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000), καθώς και οι

αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και 

λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ.

3.1.8. Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.372 «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα 

αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα. (ΦΕΚ Β` 1457/5-06- 2014)»

3.1.9. Ο Κανονισμός φόρτισης δομικών έργων Β.Δ. από 10-12-54 (ΦΕΚ325Α).

3.1.10. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) και ο Ν.Ο.Κ (Ν.4067/12-ΦΕΚ 79  Α & 

Αποφ.63234/19-12-12 έγκρισης τεύχους τεχνικών οδηγιών εφαρμογής τυ Ν.4067/12)



3.1.11.  Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων

3.1.12. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

3.1.13. Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

3.1.14. Οι Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

3.1.15. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η.

3.1.16. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι σχετικές διατάξεις.

3.1.17. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

3.1.18 Οι προσωρινές Π.Τ.Π., Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που δεν έχουν καταργηθεί (Κωδικοποίηση 

1964), καθώς και οι σήμερα ισχύουσες Ο.Μ.Ο.Ε.

3.1.19. Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) Έργων Οδοποιίας, έκδοσης 1966 και μετά, του 

Υπουργείου Δημοσίων Έργων καθώς και η Γ.Σ.Υ., (Εγκύκλιος Α-67/74)

3.1.20. Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 

Εγκ – ΔΙΠΑΔ/9/14-1-2011 «Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωμάτωση 

εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 106/89 και ΠΔ 

334/94)»ΔΙΠΑΔ/οικ/621/2009.Γνωστοποίηση Αποφάσεων για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών 

Τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και ΠΔ.334/94 

«Προϊόντα Δομικών Κατασκευών») Αριθμ. 12394/406 Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από

σκυρόδεμα. Αριθμ. 12395/407 Επιχρίσματα τοιχοποιΐας. Αριθμ. 12396/ 408 Κονιάματα τοιχοποιίας. 

Αριθμ. 12397/409 Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά 

πυραντίστασης ή / και διαρροής καπνού. Αριθμ. 12398/ 410 Εξώφυλλα και Εξωτερικές Περσίδες ΦΕΚ: 

1794/Β/2009

3.1.21. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν μετά 

από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές 

πυροσβεστικές διατάξεις.

3.1.22. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με 

αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κ.λπ.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία, 

η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς 

αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από 

αυτήν την αιτία.

3.2 Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει με δικές του δαπάνες, να ετοιμάσει μία (1) 

σειρά σχεδίων της μελέτης εφαρμογής σε φωτοτυπίες, για τον επιβλέποντα και όσες σειρές θέλει αυτός,

από τον φάκελο της πολεοδομίας και να τα παραδώσει στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να 

επικυρωθούν με σφραγίδα και ακριβές αντίγραφο και να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του 

έργου.



Άρθρο 4 Σύμβαση κατασκευής έργου – Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Επίβλεψη

4.1 Σύμβαση κατασκευής έργου – Συμβατικό αντικείμενο

4.1.1  Γενικά

Με τον όρο “Σύμβαση” νοείται η Σύμβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαμβάνει όλες

τις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση των συμπληρωματικών ερευνών και

την εκτέλεση όλων των κατασκευών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, περιλαμβανομένων

όλων των δευτερευόντων, των συνοδών και λοιπών συναφών έργων, καθώς και της συντήρησής τους,

όλων αυτών με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του

Ν. 4412/2016, και σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.

Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία με την

υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται

στην Διακήρυξη (άρθρο 5).

Οι  όροι  «Σύμβαση»,  «Σύμβαση  Πραγματοποίησης  του  Έργου»  και  «Εργολαβικό  Συμφωνητικό»

χρησιμοποιούνται ταυτόσημα.

4.1.2 Συμβατικό αντικείμενο

Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των

υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:

 Η  πραγματοποίηση  όλων  των  κατασκευών,  εγκαταστάσεων,  εξοπλισμών  κ.λ.π  που

περιλαμβάνονται  στην Τεχνική Περιγραφή,  σύμφωνα με τις  μελέτες δημοπράτησης και  τις

μελέτες  που  θα  εκπονηθούν,  όπως  αυτές  εγκριθούν  από  τον  ΚτΕ,  καθώς  και  τα  λοιπά

συμβατικά τεύχη.

 Η  συντήρηση  του  Έργου  με  μέριμνα  και  δαπάνες  του  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  Χρόνου

Εγγύησης.

 Η χρηματοδότηση του Έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του για τα ενδιάμεσα διαστήματα εν

όψει των περιοδικών πληρωμών εκ μέρους του ΚτΕ, της εκτέλεσης προκαταρκτικών εργασιών

για τις οποίες δεν προβλέπονται τμηματικές πληρωμές, κλπ.

4.2 Εγγύηση για την καλή εκτέλεση

4.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και συντήρησης κατά το χρόνο

εγγύησης του Έργου και  της Σύμβασης εν γένει,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.

4412/2016.

4.2.2 Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να

καταθέσει  εγγύηση  από  πιστωτικό  ίδρυμα  για  την  “καλή  εκτέλεση” γραμμένη  στα  Ελληνικά  ή

τουλάχιστον συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση (δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, ή Ελληνικής



Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου). Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό

(5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου

72 του Ν. 4412/2016.

4.2.3 Σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 σε κάθε τυχόν συμπληρωματική

σύμβαση  που  υπογράφεται  στα  πλαίσια  της  αρχικής  σύμβασης,  θα  κατατίθεται  από  τον  Ανάδοχο

συμπληρωματική εγγύηση “καλής εκτέλεσης”, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό

(5%) επί του ποσού της συμπληρωματικής σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ίσο με το

άθροισμα του ποσοστού της παραγράφου 4.2.2.

4.2.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στην παρ. 3

του άρθρου 72 του Ν.  4412/2016.  Σε  περίπτωση αμφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού

ιδρύματος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος.

4.2.5 Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και

θα απευθύνονται προς τον “ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ”.

4.2.6  Οι  εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης  καλύπτουν τις  απαιτήσεις  της  παρ.  3  του άρθρου 72 του Ν.

4412/2016, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις, που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του

Αναδόχου προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ιδρύματα ή οργανισμούς είτε ασφάλισης προσωπικού,

είτε επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει τα ασφαλιστήρια.

4.2.7 Η αρχική εγγύηση “καλής εκτέλεσης”, που αποτελεί προαπαίτηση για την υπογραφή της 

Σύμβασης, συμπληρώνονται με τις κρατήσεις που γίνονται κατά τις τμηματικές πληρωμές των εργασιών

προς τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Οι 

κρατήσεις αυτές είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σύμφωνα 

με την παραπάνω παράγραφο 4.2.5. Οι εγγυητικές της παραγράφου αυτής περιορίζονται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

4.2.8 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων 4.2.2, 4.2.3 μειώνονται ή 

επιστρέφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Η επιστροφή όλων των εγγυήσεων θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου και 

την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου με την έγκριση του τελικού λογαριασμού από τον ΚτΕ.

4.2.9 Διευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή εν ελλείψει τοιούτου από τις εγγυήσεις καλής

εκτέλεσης, ο Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο για

επιβληθείσες ποινικές ρήτρες και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις σύμφωνα με την ανωτέρω § 4.2.6. Οι



μειώσεις των εγγυήσεων της § 4.2.8 δε θα γίνονται  ή θα γίνονται σε ανάλογα μειωμένο ύψος, αν

συντρέχουν οι περιπτώσεις των οφειλών που αναφέρθηκαν παραπάνω.

4.3 Επίβλεψη

4.3.1  Ο  Ανάδοχος  υπόκειται  στον  έλεγχο  της  Υπηρεσίας,  που  εκπροσωπείται  από  το  προσωπικό

Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και

σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια,

λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα

δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές

της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να

διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ.

4.3.2 Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που

προκύπτει  από τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις  ή  και  τους ισχύοντες Νόμους,  Διατάξεις  κλπ,  ούτε

εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της

Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης.

Άρθρο 5 Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου – Ποινικές ρήτρες

5.1      Συνολική προθεσμία

Για την περάτωση όλου του συμβατικού αντικειμένου όπως περιγράφεται στα τεύχη 

δημοπράτησης ορίζεται συνολικά προθεσμία  τεσσάρων (4) μηνών,  αρχομένης από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο_ανάδοχος υποχρεούται στην εξασφάλιση όλων των υλικών του έργου που απαιτούνται και 

την απρόσκοπτη και διαρκή εκτέλεση των εργασιών καθ΄ όλη την διάρκεια του έργου χωρίς 

παύσεις, λαµβάνοντας  υπόψη τις καλοκαιρινές  θερµοκρασίες, τις θερινές διακοπές των 

µονάδων παραγωγής και του προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να αναπληρώνεται και να 

ενισχύεται άµεσα προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο εντός του χρονοδιαγράµµατος.  

Πριν την έναρξη και καθ`όλη τη διάρκεια των εργασιών, θα εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη

διέλευση προσωπικού και  διερχομένων.  Τα υλικά των αποξηλώσεων θα μεταφορτώνονται απευθείας .

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με μεγάλη προσοχή,  και θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας για

τη προστασία του προσωπικού και των διερχομένων. 

5.2.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:

- να έχει συντάξει και υποβάλει στην υπηρεσία για έγκριση το «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

του έργου» όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 της παρούσης Ε.Σ.Υ. το αργότερο σε δεκαπέντε

(15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και το «οργανόγραμμα του 



εργοταξίου» μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 

4412/2016.

- να τηρήσει αν υπάρχουν αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και ενδεικτικές τμηματικές 

προθεσμίες σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

5.2.2  Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες

1η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία

Όχι  αργότερα από ένα (1) μήνα από την υπογραφη της σύμβασης να έχει ολοκληρώσει  τις 

καθαιρέσεις- αποξηλώσεις- χωματουργικές εργασίες - φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά των 

προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων-αποξηλώσεων, όπου απαιτείται

2  η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία  

Όχι  αργότερα από  τρείς (3) μήνες ,  να έχει κατασκευάσει σκυροδέματα, πλακοστρώσεις και 

επενδύσεις και όλες τις ξύλινες-μεταλλικές κατασκευές. Θα έχει ολοκληρώσει  την κατασκευή 

δικτύων, (υδραυλικά ηλεκτρολογικά) .

3  η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία  

Όχι  αργότερα από  τέσσερις (4) μήνες  να έχει ολοκληρώσει τις λοιπές Η/Μ εργασίες, καθώς και

τα έργα πρασίνου, τα λοιπά τελειώματα,  προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς 

καθώς και την πιστοποίηση αυτής.  Στο τέλος θα γίνει ολοκληρωτικός καθαρισμός των  χώρων 

από άχρηστα υλικά.

5.3 Yπέρβαση  της  παραπάνω  συνολικής  προθεσμίας  συνεπάγεται  την  επιβολή  ποινικής  ρήτρας

σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του

έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητα του, την συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές

προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του

έργου. Η  κατάπτωση  των  ποινικών  ρητρών  για  υπέρβαση  της  συνολικής  και  των  αποκλειστικών

τμηματικών  προθεσμιών  δεν  ανακαλείται.  Οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση  των  ενδεικτικών

τμηματικών  προθεσμιών  ανακαλούνται  υποχρεωτικά  αν  το  έργο  περατωθεί  μέσα  στην  συνολική

προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της.

5.4 Για κάθε ημερολογιακή μέρα υπέρβασης, των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών περαίωσης των

σταδίων του έργου και για αριθμό ημερολογιακών ημερών μέχρι 20% της διάρκειας κάθε προθεσμίας,

με υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 10% της μέσης ημερησίας αξίας του

έργου. 

5.5 Για την χορήγηση παράτασης απαιτείται έγκαιρη αίτηση του αναδόχου ώστε το σχετικό αίτημα να

εγκριθεί μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία



5.6 Παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνον ύστερα από έγκριση της προϊσταμένης του έργου αρχής,

αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι

υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα

τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου και όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (παρ. 7 άρθρο 147

Ν. 4412/2016). 

5.7 Η  συνολική  προθεσμία  υπολογίζεται  με  βάση  την  αρχική  συμβατική  προθεσμία  και  τις  τυχόν

παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική

προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Άρθρο 6 Έκπτωση του Αναδόχου

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με 
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τον νόμο, 
κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 
4412/2016.

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου,  αν συντρέχει μία από τις παρακάτω

περιπτώσεις: 

6.1 Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως:

 την έναρξη των εργασιών ή

 την  υποβολή  αναλυτικού  χρονοδιαγράμματος,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στη

σύμβαση.

6.2 Υπερβεί, με υπαιτιότητα του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση

χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.

6.3 Υπερβεί με υπαιτιότητα του, κατά δύο τουλάχιστον μήνες, έστω και μια αποκλειστική προθεσμία του

εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος.  Κατ’  εξαίρεση,  αν  η  εκτέλεση  των  εργασιών  καθυστερεί,  αλλά  ο

ανάδοχος  έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό

(80%)  του  συμβατικού  αντικειμένου,  όπως  έχει  διαμορφωθεί  με  τις  τυχόν  υπογραφείσες

συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον

του  έργου,  έστω  κι  αν  η  καθυστέρηση  των  εργασιών  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του.  Η  παράταση

χορηγείται  στη  περίπτωση  αυτή  χωρίς  αναθεώρηση  τιμών  και  με  επιβολή  των  προβλεπόμενων  στις

διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016.

6.4 Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται

στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί,

τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  άρθρου 159 του Ν. 4412/2016 όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στα

πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων αυτών η ένσταση του αναδόχου.

6.5 Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση των

κανόνων ασφαλείας  των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος.  Για να κινηθεί  η  διαδικασία



έκπτωσης στην  περίπτωση  αυτή  απαιτείται  η  κοινοποίηση  δυο  (2)  τουλάχιστον  σχετικών  εγγράφων

προειδοποιήσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.

Η παραπάνω περίπτωση 6.3 εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης των ενδεικτικών

προθεσμιών εκτέλεσης του έργου.

6.6 Διαπιστωθεί ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή (άρθρο 160 παρ. 2 στ του Ν.

4412/2016 και Εγκύκλιος 11/16-5-2012 ΥΠΟΜΕΔΙ).

Άρθρο 7 Πειθαρχικές ευθύνες Διοικητικών οργάνων

Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του Φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί

πειθαρχικό αδίκημα.

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των οργάνων της Διοίκησης περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 141

του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8  Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου και ευθύνες

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  κατασκευής  των  έργων  να  παρακολουθεί  αυτό

προσωπικά  εφόσον  είναι  της  ειδικότητάς  του  ή  με  ειδικά  εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπό  του,

αντίστοιχου  προς  το  αντικείμενο  ειδικότητας  διπλωματούχο  μηχανικό  ή  πτυχιούχο  μηχανικό  ΤΕ

κατάλληλο από απόψεως εμπειρίας κ.λ.π. για τα υπ' όψη έργα, τον ορισμό του οποίου θα πρέπει να

εγκρίνει και η Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

8.1  Ο ανάδοχος, ή ο διευθύνων αντί αυτού, του έργου, υποχρεούται να συνοδεύει, κατά τις μεταβάσεις

στα έργα τον επιβλέποντα, διευθύνοντα ή επιθεωρούντα αυτά τεχνικό υπάλληλο της Υπηρεσίας.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή όλου του συμβατικού αντικειμένου

χωρίς έγκριση 

8.2  Ο ανάδοχος εκτός από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ευθύνεται και για κάθε ζημία που γίνεται

στον κύριο του έργου ή σε οποιοδήποτε τρίτον. 

Τα  χρησιμοποιούμενα  από  τον  εργολάβο  υλικά  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  είναι  αρίστης

ποιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ)», στις εγκύκλιες

διαταγές του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και στο  άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 . Τα δοκίμια

θα  λαμβάνονται  παρουσία  του  επιβλέποντα  και  του  αναδόχου,  θα  παραδίδονται  δε  παρουσία  του

επιβλέποντα ή εκπροσώπου του Δήμου στο εργαστήριο δοκιμών υλικών της Περιφερείας Κ. Μακεδονίας

ή  άλλο  εργαστήριο  που  θα  επιλεγεί,  σύμφωνα  με  πρόταση  που  θα  υποβάλλει  ο  ανάδοχος  για

εργαστήριο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα, μετά από έγκριση από την Υπηρεσία. Δοκίμια που

παίρνονται απουσία του επιβλέποντα ή προσκομίζονται στο εργαστήριο από τον ανάδοχο δεν γίνονται

αποδεκτά. Τις σχετικές δαπάνες των δοκιμίων όπως επίσης και τις δαπάνες αποκατάστασης των βλαβών

(π.χ. οπών) που πιθανόν να προκύψουν από τη λήψη τους επιβαρύνεται ο ανάδοχος.



8.3  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επάρκεια σε εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και εν ανάγκη

να εφαρμόζει και νυχτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες για την καλή και

εμπρόθεσμη  εκτέλεση  του  έργου,  χωρίς  για  το  λόγο  αυτό  να  δικαιούται  καμιάς  προσθέτου

αποζημιώσεως. Η Υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να ζητήσει από τον ανάδοχο την αύξηση των

συνεργείων του και τον αριθμό των απασχολουμένων μηχανικών μέσων αν κρίνει ότι ο αριθμός

προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με όλους τους κανόνες

της  τέχνης.  Οι  χρησιμοποιούμενοι,  από  τον  ανάδοχο,  τεχνίτες  πρέπει  να  είναι  ανεγνωρισμένης

ειδικότητας  και  εμπειρίας.  Η  Υπηρεσία  μπορεί  να  διατάξει  την  αντικατάσταση  ή  την  άμεση

απομάκρυνση των απειθών, ανικάνων ή μη τιμίων τεχνιτών, εργατών ή οποιουδήποτε άλλου από το

προσωπικό  του  εργολάβου.  Αν  κατά  την  διάρκεια  της  κατασκευής  του  έργου  ο  ανάδοχος

αντιμετωπίσει  συνθήκες  ή  εμπόδια  που  δεν  είχαν  προβλεφθεί  από  τη  σύμβαση,  οφείλει  να

ειδοποιήσει αμέσως την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, υποβάλλοντας συγχρόνως και προτάσεις για

την αντιμετώπιση τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις διαταγές της Υπηρεσίας,

εφαρμοζομένων σε περίπτωση διαφωνίας των διατάξεων του  άρθρου 174 του Ν. 4412/2016.

 

8.4  Ο ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή απώλεια υλικών, που θα συμβεί

εκτός του συμβατικού χρόνου περαιώσεως του έργου. 

8.5  Ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται  όπως  με  δικές  του  δαπάνες  εγκαταστήσει  στο  εργοτάξιο  όλα  τα

προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής των άρθρων 109 και 110 του ΠΔ 1073/1981.

8.6 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να μεριμνήσει για την ανεύρεση

προς χρησιμοποίηση πηγών λήψεως αδρανών υλικών ή άλλων υλικών   (άρθρο 138 παρ. 10 του Ν.

4412/2016)  καθώς και για την έκδοση κάθε κατά νόμο αδείας (εκτός της αδείας της απαιτουμένης για

την ανέγερση οικοδομής) καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των

διατάξεων περί της εκτελέσεως των εργασιών, που ισχύουν. 

8.7  Ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  μην  παρεμποδίζει  την  εκτέλεση  των  εργασιών  από  άλλους

εργολάβους που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες , που δεν συμπεριλαμβάνονται

στο  συμβατικό  του  αντικείμενο  και  διευκολύνει  αυτή,  με  τα  χρησιμοποιούμενα  απ'  αυτόν  μέσα

(ικριώματα κ.λ.π.) και να ρυθμίζει έτσι τη σειρά εκτελέσεως των εργασιών, ώστε να μη παρεμβάλλεται

απ' αυτόν κανένα εμπόδιο στις εκτελούμενες εργασίες από τον κύριο του έργου ή άλλους εργολάβους.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται με τα συνεργεία ή με τους εργολάβους των ΟΚΩ που

θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές περιοχής του έργου (παρ. 13 άρθρο 138 του Ν. 4412/2016).

8.8  Ο  ανάδοχος  πάντοτε  φυλάσσει  και  διατηρεί  σε  καλή  κατάσταση,  όλα  τα  υλικά  και  μέσα

οποιασδήποτε φύσεως,  των Ο.Τ.Α.  ή του Δημοσίου,  καθώς επίσης και  τις  εκτελούμενες απ'  αυτόν

εργασίες. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την απαιτουμένη ειδική φύλαξη της

περιουσίας αυτής, θα εκτελείται από τον εργολάβο χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση. Σχετικές διαταγές

της  Υπηρεσίας  εκτελούνται  από  τον  εργολάβο  και  σε  αντίθετη  περίπτωση  τα  μέτρα  προστασίας



φυλάξεως ή διατηρήσεων λαμβάνονται από τον εργοδότη Δήμο ή Κοινότητα και οι σχετικές δαπάνες

καταλογίζονται στον εργολάβο. 

8.9  Ο εργολάβος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και διαφύλαξη

όλων των κοινωφελών κάθε  φύσεως  έργων που  βρίσκονται  κοντά στα εκτελούμενα έργα  για  την

πρόληψη ζημιών ή διακοπή  της  λειτουργίας  τους.  Ζημίες  που έγιναν από αμέλεια  του  εργολάβου,

επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται από

τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του εργολάβου. 

8.10  Ο εργολάβος  οφείλει  να  προφυλάσσει  και  να  προστατεύει  την  υπάρχουσα  βλάστηση,  όπως

δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις, που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφ' όσον η

βλάστηση αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του έργου, κατά την κρίση του εργοδότη. Ο εργολάβος

θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που

θα προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, την εναπόθεση υλικών κ.λ.π. 

8.11  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, όπως προ της

παραδόσεως προς χρήση του όλου έργου ή κάθε τμήματός του, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους

γύρω χώρους τα απορρίμματα, εργαλεία,  ικριώματα, μηχανήματα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις

μηχανημάτων κ.λ.π.  καθώς επίσης να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους ήταν αποτιθέμενα ή

εγκατεστημένα κ.λ.π.

8.12  Οι  δραστηριότητες  του  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  υπόκεινται  στον  έλεγχο  της

επιβλέπουσας Υπηρεσίας,  η οποία αν κρίνει ότι  ο ρυθμός εκτελέσεως τους δεν ανταποκρίνεται  στις

απαιτήσεις  της  συμβάσεως για  τη διασφάλιση της εμπρόθεσμου αποπερατώσεως του έργου ή των

τμημάτων αυτού μπορεί να διατάξει την λήψη μέτρων για την επίσπευση της εκτελέσεως του έργου. Η

μη άσκηση του παραπάνω ελέγχου της επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις

συμβατικές του υποχρεώσεις για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. (άρθρο 138 παρ. 8 του Ν.

4412/2016).

8.13 Προσωρινά κτίσματα, εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π. μπορούν να κατασκευασθούν από τον εργολάβο

χωρίς  καμία  οικονομική  επιβάρυνση  του  εργοδότου.  Τα  προσωρινά  αυτά  κτίσματα  και  έργα  θα

παραμείνουν  στην  κυριότητα  του  εργολάβου  και  θα  αφαιρούνται  με  δαπάνες  του  μετά  την

αποπεράτωση  του  έργου.  Στην  περίπτωση  που  τα  κτίρια  θα  γίνουν  με  υλικά  του  εργοδότου,  θα

παραμείνουν  στην  ιδιοκτησία  του.  Με  έγκριση  του  εργοδότου  τα  κτίρια  και  έργα  μπορούν  να

εγκαταλείπονται και να μη χρειάζεται η αφαίρεση τους. 

8.14  Ο  εργολάβος  είναι  υποχρεωμένος  να  προμηθεύει  και  να  συντηρεί  με  δικές  του  δαπάνες

κατάλληλες εγκαταστάσεις υδρεύσεως, που θα εξασφαλίζουν επαρκή παροχή νερού για τα έργα και τις

ανάγκες του προσωπικού.



8.15 Ο εργολάβος επίσης είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την

λειτουργία των εγκαταστάσεων του και για χρήση των εργαζομένων σε νυχτερινές εργασίες κ.λ.π. 

8.16  Εφ' όσον το έργο εκτελείται με αυτεπιστασία (απολογιστικά), τηρούνται τα προβλεπόμενα από

τον Ν.3369/08 άρθρο 79.

8.17  Ο ανάδοχος, με βάση τα οριζόμενα στον ΚΑΝ (ΕΚ) 1828/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με

τον Κανονισμό 846/2009 περί δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν

τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων, υποχρεούται με την υπογραφή

της σύμβασης και με δαπάνες του να προμηθευτεί και να τοποθετήσει, στέρεα και καλαίσθητη, μία (1)

πινακίδα πληροφόρησης με τα στοιχεία του έργου σε περίοπτη θέση στο εργοτάξιο. Η πινακίδα θα

κατασκευαστεί  βάσει  σχεδίου  της  Υπηρεσίας  με  ελάχιστες  διαστάσεις  2,00  Χ  3,00 μέτρα  και  θα

αναγράφει και θα φέρει όσα ορίζονται στον ανωτέρω κανονισμό.

8.18  Σε κατάλληλο σημείο, για σημειακά  έργα, και στην αρχή και στο τέλος για γραμμικά έργα, και σε

εμφανείς θέσεις ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα

αναγράφουν τον τίτλο της αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονομασία του εκτελούμενου έργου, τον

χρηματοδότη, την επωνυμία του Αναδόχου, του Μελετητή και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

8.19 Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του αναδόχου, για την ικανοποίηση των όρων αυτού

του άρθρου η υπηρεσία  διατηρεί  το δικαίωμα να συμπληρώνει  ενέργειες  του αναδόχου,  αν  τούτο

απαιτείται σε βάρος και για λογαριασμό του. Η υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν  ο

ανάδοχος αμελήσει και αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν

του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών (ενεργειών από την

υπηρεσία), η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του

αναδόχου  και  επισύρει  την  εφαρμογή  συμβατικών  κυρώσεων,  μια  από  τις  οποίες  είναι  η  επιβολή

προστίμων.

8.20 Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας

για την κατασκευή αγωγών θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης από τον Ανάδοχο (χωρίς

ιδιαίτερη αμοιβή) και εγκρινόμενης από την Υπηρεσία.

8.21  Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  (χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή)  να συντάξει  και  να  υποβάλει  στην

Υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το Μητρώο του έργου, σύμφωνα με τις παρ.2 & 3 του

άρθρου 136 του ν.4070/12 .

Άρθρο 9  Ευθύνες Εργολάβου

Διευκρινίζεται  ότι,  τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και  για την ποιότητα και αντοχή των

έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος αυτών, οι δε κάθε φύσεως έλεγχοι που θα γίνουν από την

Υπηρεσία  δεν  απαλλάσσουν  τον  ανάδοχο  της  ευθύνης  αυτής.  Ο  ανάδοχος  είναι  καθ'  ολοκληρία



υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, την χρησιμοποίηση αυτών και γενικά

εκτέλεση  της  εργασίας  κατά  τους  όρους  της  παρούσης,  των  οικείων  Τεχνικών  Προδιαγραφών  και

λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη

μη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και πλημμελή σήμανση των εκτελουμένων έργων, από τον

ίδιο, τους υπεργολάβους του ή και του προσωπικού του.

Άρθρο 10 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – Χαράξεις - Τοπογραφικά διαγράμματα  
Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών

Πριν την έναρξη εκσκαφών ή την κατασκευή επιχωμάτων (μετά την αφαίρεση της φυτικής γης)ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Ο ανάδοχος πριν αρχίσει κάθε μόνιμη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

υψομετρικών αφετηριών (repers).

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν την προσωρινή παραλαβή

του έργου να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην υπηρεσία και σε 

ηλεκτρονική μορφή εκτός από τα αναφερόμενα στο  στο άρθρο 151 του Ν. 4412/2016, επιμετρητικά 

τεύχη και στοιχεία και τα εξής : 

 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 ή 1:1000 ή 1:500 της τελικής διάταξης των 

κατασκευών με υψομετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις.

 Ακριβή διαγράμματα σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 θεμελιώσεων-ξυλοτύπων (κατόψεων και τομών) 

με τον οπλισμό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επί μέρους τμημάτων, 

όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις, διατομές, κ.λ.π πλήρως ανταποκρινόμενα με τα πραγματικώς 

εκτελεσθέντα έργα.

 Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα 1:50.

 Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:50 όπως ακριβώς εκτελέστηκαν και 

οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:500 ή 1:200 όπου θα σημειώνεται η θέση, το μέγεθος, τα βάθη 

τοποθέτησης κ.λ.π.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του έγχρωμες και ασπρόμαυρες 

φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του 

έργου και μετά το πέρας των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες 

αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές και θα εκτυπώνονται σε δύο αντίγραφα κάθε μια σε 

μεγέθυνση 18 Χ 27. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα αρνητικά τους.

Άρθρο 11 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε εργασίας να προσκομίσει στην 

υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας, του δείγματος όλων των βασικών υλικών και του 



εξοπλισμού  που ενσωματώνονται στο έργο καθώς και όλα τα τεχνικά στοιχεία (προέλευση, 

διαφημιστικά τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας κ.τ.λ) 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των 

έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος επί της αξίας τους, 

ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.

Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που 

παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δεν την 

παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια 

που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά.

Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης του 

έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 12 Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρμοδίων ΟΚΩ, να

αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάμενους, στην περιοχή έργων, αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης,

ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π οι οποίοι εμπλέκονται με το έργο.

Η επαλήθευση και συμπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του αναδόχου.

Ο  ανάδοχος  αμέσως  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  υποχρεούται  στη  λήψη  οδηγιών  και

πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, φυσικό αέριο κ.τ.λ) για

τυχόν  αγωγούς  ή  καλώδια  στις  θέσεις  των  έργων,  καθώς  και  στην  αποκάλυψη  και  ακριβή

προσδιορισμού  τούτων  πριν  από  την  έναρξη  οποιασδήποτε  εργασίας,  όπως  και  στην  μετέπειτα

προστασία των προς αποφυγή ζημιών, ή αποκατάσταση ή αποζημίωση η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά

τον ανάδοχο.

Όσον αφορά τους αγωγούς φυσικού αερίου απαιτείται προληπτική διερεύνηση της ύπαρξης αγωγών

αερίου στη θέση εκτέλεσης εργασιών και η ανάληψη συγκεκριμένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων,

όπως  ορίζεται  και  στη  Υ.Α.  Δ3/Α/20701  (ΦΕΚ  1712/26.11.06),  με  σκοπό  την  ελαχιστοποίηση  των

κινδύνων πρόκλησης βλαβών σε υφιστάμενους αγωγούς. Για το σκοπό αυτό απαιτείται έγκαιρη έγγραφη

ενημέρωση  της  ΕΠΑ  Θεσσαλονίκης  και  αίτηση  σχεδίων  των  εγκαταστάσεων,  στις  περιοχές  όπου

υπάρχουν δίκτυα και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Άρθρο 13 Παροχή ηλεκτρισμού, νερού

Για μόνιμα έργα, ο ανάδοχος υποχρεούται με ευθύνη, μέριμνα, και δαπάνη του να διεκπεραιώσει τις

διαδικασίες σύνδεσης των μόνιμων έργων με τα δίκτυα ΟΚΩ.

Οι δαπάνες των παραπάνω παροχών και συνδέσεων προς τους δικαιούχους οργανισμούς βαρύνει τον 

ΚτΕ που τις καταβάλλει είτε απευθείας στους οργανισμούς είτε στον ανάδοχο, στην περίπτωση που ο 

τελευταίος έχει ήδη προκαταβάλλει το σύνολο ή μέρος αυτών, μόνο μετά από την προσκόμιση των 

σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων και λοιπών νομίμων αποδεικτικών εγγράφων.   



Άρθρο 14 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες είναι υποχρεωμένος μέσα σε δεκαπέντε 

(15) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλλει στην υπηρεσία 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση  ανά δεκαπενθήμερο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το 

χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω 

χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική 

έκθεση. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος με τη μέθοδο της δικτυωτής 

ανάλυσης.

Η  Δ/νουσα  υπηρεσία  εγκρίνει  το  χρονοδιάγραμμα  και  μπορεί  να  τροποποιήσει  τις  προτάσεις  του

αναδόχου σχετικά με την σειρά και  την διάρκεια κατασκευής των έργων ανάλογα με τις δυνατότητες

χρονικής κλίμακας, των πιστώσεων και μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών.

Η έγκριση γίνεται σε  δεκαπέντε  (15) μέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράμματος. Αν η έγκριση,

δεν γίνει  μέσα στην ανωτέρω προθεσμία,  ή  αν  μέσα στην προθεσμία  αυτή δεν  ζητήσει  γραπτά η

Δ/νουσα υπηρεσία διευκρινήσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι

έχει εγκριθεί, εφόσον βέβαια τηρεί τα συμβατικά τεύχη κα την ισχύουσα νομοθεσία. Το εγκεκριμένο

χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου.

Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες των εργασιών ή 

στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 145 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

Το  χρονοδιάγραμμα  θα  συνοδεύεται  από  έκθεση,  όπου  θα  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  μέθοδοι

εργασίας, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κ.τ.λ.

για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προτεινόμενων προτάσεων.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  με  δαπάνες  του  να  παρακολουθεί  ανελλιπώς  την  εφαρμογή  του

χρονοδιαγράμματος κα να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα στην περίπτωση που κάποια εργασία ξεφύγει

από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί  τελικά πιστά η συνολική προθεσμία ή οι  παραπάνω τασσόμενες

ενδεικτικές ή τμηματικές προθεσμίες αποπεράτωσης του όλου έργου.

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του 

αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από τη επίβλεψη και σε περίπτωση 

καθυστέρησης ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του 

Κώδικα Δημοσίων Έργων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επίσης έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για

την υποβολή του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 και

γενικότερα  για  τη  μη  τήρηση  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  και  τη  μη  συμμόρφωση  με  τη

σύμβαση και τις έγγραφες εντολές της υπηρεσίας.

Άρθρο 15 Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες

15.1 Σε περίπτωση ανάγκης εκτελέσεως συμπληρωματικών εργασιών που δεν προβλέπονται στο 

συμβατικό τιμολόγιο ούτε στην αρχικά αναφερθείσα σύμβαση ισχύει το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.



15.2 Για τις συμπληρωματικές εργασίες θα κατατεθεί συμπληρωματική εγγύηση όπως προβλέπεται από

το άρθρο 72 παρ. 2 εδ. β) του Ν. 4412/2016.

15.3 Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156

του Ν. 4412/2016.

Προκειμένου  να  εκτελεσθούν  εργασίες  που  δεν  προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη  μελέτη  ο

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.

(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε)

Για  τις  νέες  τιμές  θα  εφαρμοστούν  τα  εγκεκριμένα  συμβατικά  τιμολόγια,  τα  ενιαία  τιμολόγια  του

Υπουργείου  που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’  αριθμ.   ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ  466/4.5.2017  όπως  έχει

τροποποιηθεί  και  συμπληρωθεί  μέχρι  σήμερα,  οι  αναλύσεις  τιμών  που  ισχύουν  καθώς  και  τα

περιγραφικά τιμολόγια κατά τις άνω διατάξεις.

Άρθρο 16 Αναθεώρηση τιμών

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του

Ν. 4412/2016.

Σε κάθε λογαριασμό για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας Διαχωρισμού των

Εργασιών.

Άρθρο 17 Τεύχη καταμετρήσεως-Αφανείς εργασίες-Χαρακτηρισμοί

Ο επιβλέπων σε  κάθε  επίσκεψή του στο έργο καταμετρά τις  εργασίες  που εκτελέσθηκαν από την

προηγούμενη επίσκεψή του, μαζί με τον εκπρόσωπο του αναδόχου που καταχωρούνται σε επιμετρητικά

φύλλα εις διπλούν(Βιβλίο Καταμετρήσεων), υπογράφονται και από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από

ένα αντίγραφο.

Για κάθε εργασία που δεν μπορεί να καταμετρηθεί ή να ελεγχθεί κατά την παραλαβή θα συντάσσεται

πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών. Σαν αφανείς εργασίες αναφέρονται  ενδεικτικά οι εκσκαφές

θεμελίων, γενικές εκσκαφές, σωληνώσεις, σιδηροί οπλισμοί, καθαιρέσεις κ.λ.π, καθώς και κάθε άλλη

εργασία που δεν είναι εμφανής και καταμετρήσιμη στην τελική μορφή του έργου.

Στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών περιλαμβάνονται οι υπολογισμοί, τα σκαριφήματα και διαγράμματα

για την πλήρη επιμέτρηση των εκτελεσθέντων εργασιών.

Αν οι εργασίες που εκτελέσθηκαν έχουν μικρότερες διαστάσεις των συμβατικών τότε, αν γίνουν τελικά

δεκτές από την υπηρεσία, τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών θα συνταχθούν με βάση τις μικρότερες

πραγματικές διαστάσεις.

Αν ο επιβλέπων κατά την μετάβασή του στο έργο διαπιστώσει ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, στις

διαστάσεις  του  έργου  οι  οποίες  μπορούν  να  επιδράσουν  δυσμενώς  την  συμπεριφορά  του  έργου

προβαίνει στη εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη μελέτη διαστάσεων.

Αν από τη σύμβαση προβλέπονται κονδύλια για τον προσδιορισμό των επί μέρους ποσοτήτων των οποίων 

απαιτείται η ποσοστιαία κατανομή, η επιμέτρηση θα γίνεται ύστερα από τον προσδιορισμό των ποσοστών 

κατανομής (χαρακτηρισμό εργασιών). Ο χαρακτηρισμός των εργασιών θα γίνει κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του έργου, πριν οι εργασίες αυτές γίνουν αφανείς. Ο χαρακτηρισμός θα γίνει από επιτροπή 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 παρ.4 του Ν. 4412/2016. Η σύνταξη και η υπογραφή των 



πρωτοκόλλων αφανών εργασιών δεν περιορίζει τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας και της επιτροπής 

παραλαβής του έργου για τον έλεγχο των ποσοτήτων με επιτόπιο έλεγχο.

Άρθρο 18 Πιστοποιήσεις-Πληρωμές

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του

Ν. 4412/2016.

Οι  λογαριασμοί  σύμφωνα  με  το  άρθρο  152  του  Ν.  4412/2016  συντάσσονται  από  τον  ανάδοχο  και

συνοδεύονται από αναλυτική επιμέτρηση κατά άρθρο των πλήρως εκτελεσθεισών εργασιών όπως αυτές

καθορίζονται από το συμβατικό τιμολόγιο ή τις εγκριθείσες νέες τιμές μονάδας. Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται

ανάλογα με την ολική δαπάνη του έργου, την προθεσμία εκτέλεσης και τη πρόοδο του και σε χρονικά

διαστήματα ενός μηνός. Οι λογαριασμοί  που  εκδίδονται  με προσωρινές επιμετρήσεις  απαγορεύεται να

υπερβαίνουν  το 20%  του  συνολου πιστοποιούμενων εργασιών του τρέχοντος λογαρισμού και δεν θα

περιλαμβάνουν ημιτελείς εργασίες. Στην ολική αξία του λογαριασμού θα γίνεται κράτηση πέντε τοις εκατό

(5%)  επί  της  αξίας  των  εκτελεσθεισών  εργασιών  και  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  επί  της  αξίας  των

προσκομισθέντων στο εργοτάξιο υλικών.

Στους εκδιδόμενους λογαριασμούς οι πληρωμές για εργασίες επί τη βάσει τιμών μονάδας με ποσοστό ΓΕ

και ΟΕ υπόκεινται στις παρακάτω επιβαρύνεις : 

 Φόρος Δημοσίου (προπληρωμή κατά νόμο) 3%

 Κράτηση  0,06% του  άρθρου  4,  παρ.  3  του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204  Α’/15-9-2011),  όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-4-2012), και με το άρθρο

375 παρ. 7 του ν. 4412/2016, υπέρ τη Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Εφόσον δεν έχουν περιέλθει στη υπηρεσία αποτελέσματα δοκιμών (3Α, σκυρόδεμα, ασφαλτικό

κ.λπ.) γίνεται κράτηση στην αξία των πληρωμών σε ποσοστό 30% η οποία αποδίδεται μετά την

έκδοση των αποτελεσμάτων των δοκιμών.

 Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κ.λπ. [κατά τους όρους αυτής

της  ΕΣΥ  και  των  λοιπών  όρων  δημοπράτησης  (ΤΣΥ  κ.λπ.)]  αυτές  θα  απομειώνουν  το

πιστοποιούμενο ποσό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 13 του Π.Δ. 171/87

και η υπόλοιπη κείμενη Νομοθεσία.

Άρθρο 19 Μελέτη των συνθηκών του έργου

Ο ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του, αποδέχεται ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και την

τοποθεσία του έργου και  τις γενικές και τοπικές συνθήκες που ισχύουν στην περιοχή. Οι συνθήκες

αυτές αναφέρονται κυρίως στην ανεύρεση για χρησιμοποίηση πηγών λήψεων αδρανών υλικών, στις

μεταφορές, στη διάθεση, διαχείριση και επαναποθήκευση υλικών, στην ύπαρξη εργατικού δυναμικού,

νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης στο ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, στη

διαμόρφωση και άλλων φυσικών συνθηκών, στη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος

την ποιότητα και την ποσότητα των υπογείων ή υπέργειων υλών που μπορεί να χρειαστούν πριν από

την έναρξη ή και κατά την πρόοδο των εργασιών και γενικότερα σε οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα



οποία  είναι  δυνατόν  να  επηρεάσουν  με  οποιοδήποτε   τρόπο  τις  εργασίες  ή  το  κόστος  τους  σε

συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.

Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριμένης Μελέτης εφαρμογής και τα τεύχη Μελέτης

και δημοπράτησης του έργου κα ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των εργασιών

κατασκευής του.

Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες

και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη

συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία,  γύρω από τους όρους που

προαναφέρθηκαν, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του με τους όρους

της σύμβασης.

Άρθρο 20 Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις Μελέτης

Ο καθορισμός από τα στοιχεία της Μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των 

προδιαγραφών για την εκτέλεση των εργασιών δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να 

πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων κατασκευών.

Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια

λεπτομερειών ή από άλλα στοιχειά της εργολαβίας ή από οδηγίες ή διαταγές της υπηρεσίας κάθε απλό ή

σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς τη κατασκευή, την αντοχή και καλή

εμφάνιση του όσο και ως προς την άμεση σύνδεση του με τα υπόλοιπα τμήματα του έργου.

Ο ανάδοχος πριν την εφαρμογή της Μελέτης είναι υποχρεωμένος να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεση

του στοιχεία της Μελέτης και  να εκτελέσει  τυχόν συμπληρωματικές  έρευνες  κ.λ.π.  προκειμένου να

οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια του έργου, και σε περίπτωση ασυμφωνίας  ή λάθους να

ζητήσει έγκαιρα εγγράφως από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να

τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος υποχρεούται

στην συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το

δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του.

Άρθρο 21 Ημερολόγιο - Αποτύπωση – Μητρώο

Ημερολόγιο του Έργου: Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ανελλιπώς διπλότυπο ημερολόγιο του έργου,

το οποίο θα ενημερώνεται καθημερινά ενυπόγραφα απ' αυτόν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης

(άρθρο 146 του Ν. 4412/2016). Με την ολοκλήρωση κάθε βασικού τμήματος του έργου το πρωτότυπο

του ημερολογίου θα παραδίδεται στον επιβλέποντα ή στο αρμόδιο όργανο της επίβλεψης. Τα φύλλα

που αντιστοιχούν σε κάθε τέτοιο τμήμα θα κατατίθεται τμηματικά μετά την περαίωση του έργου στο

φάκελο του έργου ως συνοδευτικό του αρχείου αυτού. Τα πρωτότυπα φύλλα του ημερολογίου, αφού

υπογραφούν, επιστρέφονται στον Ανάδοχο.

Ο  τρόπος  επιμετρήσεων  βασίζεται  στο  περιεχόμενο  των  αντιστοίχων  άρθρων  του  Τιμολογίου  της

Μελέτης και των διατάξεων της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων.



Ο Ανάδοχος κατασκευής, είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία μετά την

ολοκλήρωση των εργασιών το Μητρώο του έργου.

Το Μητρώο του έργου, θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τα παρακάτω:
 Το ημερολόγιο του έργου.

 Πλήρη σειρά των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις όπως τελικά εφαρμόσθηκαν και που

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για παράδειγμα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, οριζοντιογραφία,

μηκοτομή, διατομές των σκαμμάτων (με ανάλυση της διαμόρφωσης κάθε στρώσης, καθώς και

των  στρώσεων  κατά  τμήματα  οδοστρωμάτων),  όψεις,  κατόψεις,  τομές,  λεπτομέρειες  σε

κατάλληλες κλίμακες των λοιπών έργων ή επί μέρους έργων, που θα αποδίδουν τη θέση, τη

μορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους,  καθώς και  τις συνθήκες λειτουργικότητας

τους.  Τα παραπάνω σχέδια θα πρέπει  να υποβάλλονται  και  για τα κάθε είδους συναφή και

συμπληρωματικά έργα. Έτσι, στην περίπτωση έργων εγκατάστασης αγωγών, απαιτούνται να

υποβληθούν  σχέδια,  διάβασης  γεφυρών,  οχετών,  τοίχων  αντιστήριξης,  διατρήσεων

(μικροσηράγγων),  δομικών  και  Η/Μ  έργων  εγκαταστάσεων,  θέσεων  μονίμων  οργάνων

μέτρησης, και λοιπών επί μέρους έργων που περιλαμβάνονται και συμπληρώνουν το όλο έργο.

 Η αποτύπωση του έργου και  παράδοση στην ΔΤΥΔΘ, σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική

Προδιαγραφή. Η αποτύπωση θα παραδίδεται με την ολοκλήρωση του 100% των εργασιών.

 Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους.

 Τεύχος  συνοπτικής  παρουσίασης  όλων  των  ερευνών  πεδίου  και  εργαστηρίων  (γεωτεχνικές

έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες, κλπ.) κλπ.

 Τεύχος  για  όλες  τις  δοκιμές  και  διαδικασίες  Ποιοτικού  Ελέγχου  με  αντίγραφα  όλων  των

αντίστοιχων πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί (Οίκων Ποιοτικού Ελέγχου εξωτερικού, ΟΠΕ του

έργου, άλλων εργαστηρίων, κλπ.) σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους Δημοπράτησης. Ειδικότερα

θα περιλαμβάνονται και όλοι οι έλεγχοι λειτουργίας των δικτύων και Η/Μ εγκαταστάσεων.

 ΣΑΥ – ΦΑΥ

 Φάκελο εγγυήσεων εξοπλισμού και εργασιών.

 Σύνολο αδειών που τυχόν εκδόθηκαν κατά τη Σύμβαση και την κείμενη Νομοθεσία: Π.χ. Δήμοι,

Πολεοδομίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Νομαρχία, Αστυνομία κ.λπ.

Ως στοιχεία του Μητρώου Έργου, νοούνται εκτός από τα στοιχεία που αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω

και  τα  στατιστικά  στοιχεία  σε  σχέση  με  το  έργο  που  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  συγκεντρώσει,

επεξεργαστεί και υποβάλει στην Υπηρεσία, το εποπτικό υλικό τεκμηρίωσης της προόδου και προβολής του

έργου  (φωτογραφίες,  διαφάνειες,  βίντεο,  ταινίες,  ψηφιοποιημέvο  οπτικοακουστικό  υλικό,  κ.λπ.),  το

εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης καθώς και εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου και του εγκατεστημένου

εξοπλισμού.

Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου θεωρείται ουσιώδες ελάττωμα του έργου.

Τέλος, το κάθε Π.Π.Α.Ε. που συνοδεύεται από τις επιμέρους επιμετρήσεις θα πρέπει να συνοδεύεται και

από τα αντίστοιχα σχέδια των κατασκευασμένων έργων.

Άρθρο 22 Πρόγραμμα Ποιότητος

ΚΕΝΟ



Άρθρο 23 Εργαστηριακές δοκιμές και ποιοτικός έλεγχος των έργων
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να εκτελεί με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες τον
ελάχιστο αριθμό εργαστηριακών δοκιμών που αναφέρεται αναλυτικά στη συνέχεια.

Είδος και ποιότητα εργασιών Ελάχιστος αριθμός δοκιμών

Α. Συμπυκνώσεις
α.  Σκάφη ορυγμάτων ή δράσης επιχωμάτων:
     κάθε 150 μέτρα μήκους κλάδου οδού ή και 
     σε κάθε επί μέρους κλάδο οδού μικρότερου μήκους.

Δοκιμή Ι

β.  Επιχώματα και στρώσεις εξυγίανσης:
     κάθε 1000 κ.μ συμπυκνωμένου όγκου

Δοκιμή Ι

γ . Υποβάσεις και βάσεις σταθεροποιούμενες με 
     μηχανικά μέσα : κάθε 300 μέτρα μήκους κλάδου οδού για κάθε
στρώση

Δοκιμή Ι

δ.  Ασφαλτικές επιστρώσεις:
     αποκοπή πυρήνων ανά 5000 τ.μ.

Δοκιμές ΙΙΙ

στ. Για επιχώσεις τάφρων τοποθέτησης αγωγών:
     κάθε 100 μέτρα μήκους και ανά στρώση ή ανά 50 κ.μ 
     συμπυκνούμενου υλικού

Δοκιμή Ι

Β. Έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης

α.  Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδεμάτων): Ισχύουν όσα καθορίζονται στον
κανονισμό τεχνολογίας

σκυροδέματοςΓ.Δ.Τ.Υ/οικ.3328/
2-06-2016/ ΦΕΚ Β  15161

β.  Αδρανή οδοστρωσίας:
     κάθε 500 κ.μ. συμπυκνωμένου όγκου

Δοκιμή Ι

γ.  Αδρανή στραγγιστηρίων ή άλλων ειδικών 
     κατασκευών (πλην σκυροδεμάτων): κάθε 200 κ.μ

Δοκιμή Ι

δ. Μίγμα αδρανών ανά ημέρα Δοκιμές ΙΙ

Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδύναμου άμμου

α.  Αδρανή σκυροδεμάτων: Ισχύουν όσα καθορίζονται στον
κανονισμό τεχνολογίας

σκυροδέματος
Γ.Δ.Τ.Υ/οικ.3328/2-06-2016/

ΦΕΚ Β  15161

β.  Αδρανή οδοστρωσίας: κάθε 500 κ.μ Δοκιμή Ι

γ.  Αδρανή ασφαλτικών: ανά ημέρα Δοκιμή Ι

Δ. Υγεία πετρωμάτων
α.  Για τα αδρανή κάθε μορφής(πλην σκυροδεμάτων)
     ανά  πηγή

Δοκιμή Ι

β.  Για τα αδρανή σκυροδεμάτων: Ισχύουν όσα καθορίζονται στον
κανονισμό τεχνολογίας

σκυροδέματος
Γ.Δ.Τ.Υ/οικ.3328/2-06-2016/

ΦΕΚ Β  15161

Ε. Δοκίμια σκυροδέματος
Έξι δοκίμια ανά ημέρα ως 150 κ.μ 
από διαφορετικά αυτοκίνητα

Ισχύουν όσα καθορίζονται στον
κανονισμό τεχνολογίας

σκυροδέματος
Για ποσότητα σκυροδέματος < 20 κ.μ 
ως τρία δοκίμια από μια μπετονιέρα.     

Γ.Δ.Τ.Υ/οικ.3328/2-06-2016/ ΦΕΚ



Β  15161

ΣΤ. Έλεγχος ποσοστού ασφάλτου και κοκκομέτρηση ασφαλτομίγματος

Κάθε ημερήσια παραγωγή Δοκιμές ΙΙ

Ζ.  Έλεγχος επί εργαστηριακών δοκιμίων κατά MARSΗALL

Κάθε ημερήσια παραγωγή Δοκιμές ΙΙ

Η.  Έλεγχος ισοδύναμου άμμου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή

       ασφαλτομίγματος.

Κάθε ημερήσια παραγωγή Δοκιμή Ι

Θ.    Έλεγχος πάχους ασφαλτικής στρώσης

Αποκοπή πυρήνων ανά 5000 τ.μ Δοκιμές ΙΙΙ

Παρατηρήσεις

 Οι παραπάνω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης των έργων 
και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι πολλαπλές δοκιμές που θα 
εκτελούνται για τη ρύθμιση της παραγωγής, δεν θα υπολογίζονται στον ελάχιστο απαιτούμενο 
αριθμό δοκιμών που προαναφέρθηκε.

 Τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών θα υποβάλλονται στην επιβλέπουσα υπηρεσία άμμεσα 
από τη λήψη τους, γιατί διαφορετικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι εργαστηριακές δοκιμές του αναδόχου θα καταχωρούνται καθημερινά και με κάθε λεπτομέρεια 
στο ημερολόγιο του έργου, σε ιδιαίτερη ξεχωριστή σελίδα.

Η υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της, να διατάξει τον  ανάδοχο να τηρεί για ένα μήνα 
αντιδείγματα για το σύνολο ή και για μέρος των εργαστηριακών  δοκιμών που ο ίδιος εκτελεί.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να ενημερώνει ανελλιπώς σε όλη τη διάρκεια του 
έργου κατάλληλο διάγραμμα, στο οποίο θα σημειώνεται η ακριβής θέση στο έργο των δοκιμίων που
θα λαμβάνονται.

Το διάγραμμα αυτό θα είναι αναρτημένο σε εμφανή θέση του γραφείου του εργοταξίου.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες να διενεργεί 
συστηματικό έλεγχο των υλικών λατομείου, στη διάρκεια της παραγωγής τους, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ομοιογένεια και  η καταλληλότητα τους πριν την ενσωμάτωση.

 Οι δοκιμές (Έλεγχοι) που θα πραγματοποιούνται, μαζί με τα ακριβή στοιχεία των θέσεων από τις 
οποίες θα λαμβάνονται τα αντίστοιχα δείγματα, (αριθμός δείγματος, ημέρα και θέση 
δειγματοληψίας, είδος δοκιμής που έγινε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα) θα πρέπει να 
καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα. 

Ο πίνακας αυτός (Αρχείο Ελέγχων) θα συνοδεύει τις πιστοποιήσεις, τις τμηματικές προσωρινές 
επιμετρήσεις, την τελική καταμέτρηση του έργου, (Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής) ως 
αναπόσπαστο μέρος τους.

Τόσο στη δειγματοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να παρίστανται εκπρόσωποι της
Υπηρεσίας και του αναδόχου. 

 Κατά την σύνταξη των τμηματικών προσωρινών επιμετρήσεων, θα ελέγχεται η αναλογία μεταξύ 
των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών που θα περιλαμβάνονται και των αντίστοιχων αναγκαίων 
δοκιμών. Εάν από τη σύγκριση αυτή προκύψει ότι ο αριθμός των δοκιμών που έχουν 
πραγματοποιηθεί είναι μικρότερος από αυτόν που έχει καθορισθεί ως αναγκαίος σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ύψους εκατό πενήντα (150) Ε για 
κάθε δεκάδα δοκιμών που θα λείπουν.



Η ποινική ρήτρα θα παρακρατείται με βάση σχετική απόφαση του προϊστάμενου της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας και θα εκπίπτει από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

Έλεγχος σκυροδεμάτων

Ο εργαστηριακός έλεγχος του σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με όσα ειδικότερα καθορίζονται στον 
κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος  Γ.Δ.Τ.Υ/οικ.3328/2-06-2016/ ΦΕΚ Β  15161

Η συμπύκνωση του σκυροδέματος, όλων των τμημάτων της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα θα 
γίνεται με δονητή χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση, γιατί αυτή περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές 
του τιμολογίου.

Είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση αποστατών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι 
τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά που θα παραδώσει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη 
σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (για όργανα και κατασκευές) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71(για τα υλικά)δηλ:πιστοποιητικά
συμμόρφωσης όλων των οργάνων εξοπλισμού, που προορίζονται για την παιδική χαρά, που έχουν εκδοθεί 
από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης με τα οποία να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με 
τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς των ανωτέρω προτύπων, καθώς και πιστοποίηση της παραγωγής (σήμα 
συμμόρφωσης) σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.

   2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι 
οι επιφάνειες πτώσης που θα παραδώσει πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3. Ως εκ τούτου θα πρέπει να προσκομιστούν πιστοποιη-
τικά συμμόρφωσης των επιφανειών πτώσης που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης με το οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3, καθώς και πιστοποίηση της παραγωγής (σήμα 
συμμόρφωσης) σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.                              
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού και των επιφανειών πτώσης θα πρέπει να κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο 
ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 28492/11-05-
2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05- 2009) περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών 
για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η 
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις: Υ.Α48165/30-07-
2009,(ΦΕΚΒ' 1690/17-08-2009), Υ.Α 15693/18-04-2013, (ΦΕΚ Β 1096/02-05- 2013), Υ.Α 27934/11-07-2014,
(ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014), καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας και πιστοποίησης EN 1176 για 
τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 1177 και ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες πτώσης.                                        
Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων, υπό 
τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται 
από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των 
αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Υ.Α. 28492/11.05.2009, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

    3. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας συνοδεύονται από εγγύηση 2
ετών από το χρόνο εγκατάστασής τους.

    4. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου ότι ο εξοπλισμός θα διαθέτει εγγύηση καλής
λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται 
οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση, τη χρήση και τη συντήρηση του.

    5.  Υπεύθυνη δήλωση για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών των οργάνων της παιδικης χαράς

    6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει γραπτή εγγύηση των ανταλλα-
κτικών για τουλάχιστον 5 έτη. Για τα hpl ανταλλακτικά απαιτείται γραπτή εγγύηση 10 ετών για το χρώμα, 
την επιφάνεια του υλικού και τη μηχανική αντοχή τους.



    7. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει πως μετά την ολοκλήρωση του έργου θα προβεί με δική του
μέριμνα και δαπάνη στην πιστοποίηση του εξοπλισμού και της παιδικής χαράς από αναγνωρισμένο φορέα, και
θα προχωρήσει σε όλες τις διορθώσεις που πιθανόν προκύψουν από την έκθεση του ανωτέρω φορέα και
σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του έργου.

      Μετά το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού και του δαπέδου 
ασφαλείας (επιφανειών διάστρωσης και απορρόφησης κρούσεων), ο ανάδοχος οφείλει με δικά του έξοδα να 
προγραμματίσει και να αποπερατώσει την πιστοποίηση της εγκατάστασης, κατά τα οριζόμενα στις 
προαναφερθείσες αποφάσεις και στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, από αναγνωρισμένο φορέα
πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό. Τα πιστοποιητικά θα παραδοθούν στην Υπηρεσία πριν την χορήγηση 
βεβαίωσης περαίωσης του έργου  το δε εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού μαζί με 
το ΦΑΥ του έργου, στα οποία θα περιέχονταιπληροφορίες για:                                                                  
α)τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων 
β)τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και δαπέδων στήριξής του,                                            
γ)τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων

Άρθρο 24 Ισχύουσες Προδιαγραφές-Εγκύκλιοι-Δοκιμές-Οδηγίες
Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται κατά σειρά ισχύος οι εγκεκριμένες με την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.07.2012 (ΦΕΚ 2221Β’/30.07.2012) ΕΤΕΠ, η ΤΣΥ του έργου, οι οδηγίες των 
σχετικών εγκυκλίων και οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στα τιμολόγια και 
σύμφωνα με την αντιστοίχιση αριθμών ΝΕΤ με τις ΕΤΕΠ της Τ.Σ.Υ και σε όσες υπάρχει αναστολή 
εφαρμόζεται η ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016 (Α∆Α: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π)  )

Για σκυροδέματα και οπλισμούς

1. Σκυροδέματα, οι παρακάτω ΕΤΕΠ :                                                                                                 
01-01-01-00        01-01-02-00              01-01-03-00               01-01-04-00                       
01-01-05-00        01-01-07-00              01-03-00-00                01-04-00-00   01-05-00-00

2. Οπλισμοί, οι παρακάτω ΕΤΕΠ :

         01-02-01-00

Για πλάκες πεζοδρομίου, οι παρακάτω ΕΤΕΠ :

05-02-02-00                                                                                                                      
και η ΚΥΑ με αριθμό 12394/406 «Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα»
ΦΕΚ 1794/Β΄/28-8-2009

Για χωματουργικά και τεχνικά έργα 

1.       Χωματουργικά έργα, οι παρακάτω ΕΤΕΠ:

02-01-01-00 02-01-02-00 02-02-01-00 02-05-00-00                  
02-07-01-00 02-03-00-00 (μόνο για κτιριακά έργα)

2. Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων: ΕΤΕΠ 02-04-00-00

Για οδοστρωσία

1. Κατασκευή υποβάσεων και βάσεων οδοστρωμάτων με αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου: 
ΕΤΕΠ 05-03-03-00                                                           2

2. Ανακατασκευή βάσεως οδοστρώματος με τη μέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης: ΕΤΕΠ
05-03-16-00

Για ασφαλτικά έργα:   Ασφαλτική στρώση βάσης – ισοπεδωτική στρώση – στρώση κυκλοφορίας: 
ΕΤΕΠ 05-03-11-04, Ασφαλτικές επαλείψεις: ΕΤΕΠ 05-03-11-01    



Άρθρο 25 Τελικές επιμετρήσεις – Προσωρινή παραλαβή

Μετά τη λήξη των προθεσμιών περαιώσεως των εργασιών, ο επιβλέπων ελέγχει τα έργα για να 

διαπιστώσει αν αυτά έχουν περαιωθεί και υποστεί ικανοποιητικά κάθε δοκιμασία προβλεπόμενη από τη 

σύμβαση και υποβάλλει προς την ΔΤΥΔΘ σχετική έκθεση.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Προϊστάμενος της επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για την 

εμπρόθεσμη περαίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της βεβαίωσης για την εμπρόθεσμη 

περαίωση να υποβάλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση τις τελικές επιμετρήσεις για 

κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου δεκτικού αυτοτελούς επιμετρήσεως, τον τελικό συνοπτικό 

επιμετρητικό πίνακα, το μητρώο του έργου καθώς επίσης και κάθε αίτημά του, που προκύπτει από την 

εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση επιβάλλεται σε 

βάρος του για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις

(2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί μέχρι τότε για την όλη σύμβαση (άρθρο 151 παρ. 

6 του Ν. 4412/2016).

Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει μέσα σε ένα εξάμηνο από την ημερομηνία αποπεράτωσης 

του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 170 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει κατά το εφικτό την τελική επιμέτρηση με σποραδικές ή γενικές 

καταμετρήσεις και παραλαμβάνει τα έργα στο σύνολο τους, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής.

Κατά την παραλαβή εξετάζονται οι πιθανές διαφορές μεταξύ του εργολάβου και της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας, σχετικά με την εκτέλεση από τον εργολάβο τμημάτων του έργου διαφορετικών διαστάσεων 

καθώς επίσης οι ενστάσεις του εργολάβου κατά της τελικής επιμετρήσεως. Επίσης η επιτροπή ελέγχει το

εμπρόθεσμο της εκτελέσεως των εργασιών και γενικά κάθε παράβαση των όρων της συμβάσεως.

Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα 

μέλη της επιτροπής και τελικά υποβάλλεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26 Χρόνος εγγυήσεως-Οριστική παραλαβή

Ορίζεται ο χρόνος εγγυήσεως δεκαπέντε (15) μηνών μετά την πάροδο της οποίας θα γίνει η οριστική 

παραλαβή του έργου.

Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία αποπεράτωσης των εργασιών κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 171 του Ν. 4412/2016.

Κατά τον χρόνο αυτόν υποχρεούται ο ανάδοχος να συντηρεί τα έργα σε καλή κατάσταση να τα 

επισκευάζει και να επανορθώνει με δικές του δαπάνες κάθε βλάβη και φθορά από συνήθη χρήση.



Αν ο ανάδοχος παραμελήσει την συντήρηση των έργων και επήλθε ή επίκειται βλάβη αυτών τότε 

καλείται εγγράφως όπως μέσα σε ορισμένη προθεσμία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν 

δεν συμμορφωθεί προς την παραπάνω διαταγή, οι σχετικές εργασίες εκτελούνται από το κύριο του 

έργου σε βάρος και λογαριασμό του από τις κατατιθέμενες εγγυήσεις ή από τα οφειλόμενα σε αυτόν 

ποσά και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του εργολάβου με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοτικών και

κοινοτικών εισόδων.

Η οριστική παραλαβή θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα αν δεν γίνει μέσα σε δυο (2) μήνες από τη 

λήξη του χρόνου εγγυήσεως του έργου και μετά από παρέλευση εξήντα (60) ημερών ύστερα από ειδική

όχληση του αναδόχου για τη διενέργεια αυτής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 

4412/2016.

Αν η προσωρινή παραλαβή δεν διενεργήθηκε μέχρι της ημερομηνίας της οριστικής παραλαβής, το έργο 

παραλαμβάνεται ταυτόχρονα προσωρινά και οριστικά.

Μετά την οριστική παραλαβή για την στερεότητα του έργου κατά τμήματα και στο σύνολο του και την 

ευθύνη του αναδόχου ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 27 Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ)

Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο φάκελος Ασφάλειας και 

Υγείας Φ.Α.Υ. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα

Δημοσίων Έργων παρ. 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει το Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ κατά τα στάδια 

κατασκευής του έργου και να τηρεί τα οριζόμενα ή να συντάξει Φ.Α.Υ και Σ.Α.Υ αν δεν παραδοθούν από

την υπηρεσία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 305/96.

Τα ανωτέρω Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ θα συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συμβατά με τα σχετικά υποδείγματα 

που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, 

Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή 

και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι επόμενες διατάξεις,

οι οποίες θα εφαρμόζονται όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε κατά το χρόνο της εφαρμογής 

τους :

 Το Π.Δ. 778/83 (ΦΕΚ 193 Α/1980) "περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση 

οικοδομικών εργασιών"

  Το Π.Δ. 1073/81(ΦΕΚ 260 Α/1981) "περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση 

εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κα πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας 

Πολιτικού Μηχανικού" 



 To N. 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας

που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία».

 Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89 (79/Α)

«Προώθηση  της  απασχόλησης  και  της  επαγγελματικής  κατάρτισης  και  άλλες

διατάξεις».

 Το  Π.Δ.  294/88  (ΦΕΚ 138  Α/1988)  «Ελάχιστος  χρόνος  απασχόλησης τεχνικού

ασφαλείας  και  γιατρού  εργασίας,  επίπεδο  γνώσεων  και  ειδικότητα  τεχνικού

ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1, παρ. 1

του Ν. 1568/85».

 Το Π.Δ. 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επέκταση των ΠΔ και ΥΑ που εκδόθηκαν με τις

εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ». 

 Το  Π.Δ.   395/94  (ΦΕΚ  220  Α/1994)  «Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και

υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά

την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ», σε συνδυασμό με

τα Π.Δ. 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) και 304/00 (ΦΕΚ 241

Α/2000). 

 Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της

υγείας  των  εργαζομένων  κατά  την  εργασία  σε  συμμόρφωση  με  τις  οδηγίες

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με

το ΠΔ 159/99 (ΦΕΚ 157 Α/1999).

 Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας

που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση

προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ».

 Το  Π.Δ.  105/95  (ΦΕΚ  67Α/95)  «Ελάχιστες  προδιαγραφές  για  τη  σήμανση

ασφαλείας  ή  /  και  υγείας  στην  εργασία,  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία

92/58/ΕΟΚ».

 Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικός κανονισμός»

(Ειδικά το Άρθρο 5, παρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών).

 Η  Υπουργική  Απόφαση  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  31245/οικ/22-5-93  «Συστάσεις  για

κατεδαφίσεις  κτιρίων»,  με  κατ’  αναλογία  εφαρμογή  της  σε  κατεδαφίσεις

υπαρχόντων τεχνικών έργων κτλ.).

 Η Υ.Α. ΒΜ5/30428(ΦΕΚ 589Β/30-6-80) "Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς

εκτός κατοικημένων περιοχών "

 Η Υ.Α. ΒΜ5/30058(ΦΕΚ 121Β/23-3-83) "Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς

εντός κατοικημένων περιοχών "



 Η  Προδιαγραφή  Σήμανσης  Εκτελούμενων  Οδικών  Έργων  εντός  και  εκτός

κατοικημένων περιοχών,  όπως εγκρίθηκε  με  την ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ./502/1-7-03 (ΦΕΚ

946Β/9-7-03) Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ.

 Η  ΚΥΑ/6952/16-3-2011  (Υ.ΠΕ.ΚΑ.  -  Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.)  (ΦΕΚ  420Β/16-03-11)
«Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση
εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για
την κυκλοφορία πεζών»

1.  Προς τούτο πρέπει  ο Ανάδοχος να υποβάλει  έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία εγχειρίδιο

ασφάλειας, μαζί με πίνακα διανομής και βεβαίωσης ενημέρωσης όλου του προσωπικού του εργοταξίου,

αλλά και κάθε νεοπροσλαμβανομένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα μέλος του εργοταξίου

του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω μέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενημέρωση και

παρακολούθηση τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόμενους, και

να  τηρεί  ημερολόγιο  μέτρων  ασφαλείας  όπως  προβλέπεται  στο  Ν.1396/83.  Ο  υπεύθυνος  του

εργοταξιακού  γραφείου  του  Αναδόχου  παραμένει  πάντα  τελικός  υπεύθυνος  για  την  υγιεινή  και

ασφάλεια.

2. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των

εργαζομένων  στα  έργα  και  είναι  δική  του  ευθύνη  η  λήψη  των  ενδεδειγμένων  και  ορθών  μέτρων

ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα

ορίζονται  από  την  Ελληνική  νομοθεσία,  όπως  εκάστοτε  ισχύει  κατά  το  χρόνο  της  εφαρμογής  των

διατάξεων.

3.  Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα

πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγμένο

τρόπο στις τιμές της προσφοράς του.

Κανονιστικές απαιτήσεις

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, 

διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας 

αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρησης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός 

κίνδυνος στο ελάχιστο.

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής :

 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.

 Ορισμός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας.

Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων 

τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και 

υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 



(Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού 

ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται 

εγγράφως και κοινοποιείται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο Αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την

κάλυψη αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, 

μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ περιλαμβανομένης της εκτίμησης του 

εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κ.λ.π. Ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με 

εξωτερικούς συνεργάτες ή και ειδικά αδειοδοτημένη (Π.Δ. 95/99, Π.Δ. 17/96) από το Υπουργείο 

Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου.(ΕΞ.Υ.Π.Π.).

 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε.

 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων.

 Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας.

Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για :

-  αναφορά ατυχήματος

-  διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει νομοθεσίας

-  αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης

-  χρήση μέσων ατομικής προστασίας

-  εκπαίδευση προσωπικού

-  ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων

 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη 

προβλέπεται από την νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ της μελέτης ή της 

κατασκευής.

 Διαδικασίες επιθεωρήσεων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, 

των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη 

νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη 

λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι 

επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.

 Άλλες προβλέψεις

- Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο 

Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε.

- Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Α.Υ.Ε.

- Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζομένους στο εργοτάξιο.



- Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε με τον συντονιστή Α.Υ.Ε. 

και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας.

 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ.

Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει  την αναθεώρηση του 

Σχεδίου και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον

αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.) 

εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.

Συνεπώς ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την 

ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του 

έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάσθηκε. Στην περίπτωση, που δεν έχει παραδοθεί από την 

υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στην 

σύνταξη των αδαπάνως για το Δημόσιο.

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής :

 Γενικά

- Είδος έργου και χρήση αυτού

- Σύντομη περιγραφή του έργου

- Ακριβής διεύθυνση του έργου

- Στοιχεία κυρίου του έργου

- Στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

 Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.

 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.

 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.

 Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών.

 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών.

 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ ειδικοί 

τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, η επιχωμάτων κ.λ.π. Και διατάξεις για 

πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.

 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.



 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης 

επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης 

επικινδυνότητας π.χ.

Χ=Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου

Μ=Μέτρια εκτίμηση κινδύνου

Υ=Υψηλή εκτίμηση κινδύνου

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.

 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για 

την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 

(Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/96).

Ο Φ.Α.Υ πρέπει να περιέχει τα εξής :

 Γενικά

- Είδος έργου και χρήση αυτού

- Ακριβής διεύθυνση του έργου

- Αριθμό αδείας

- Στοιχεία κυρίου του έργου

- Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ.

 Στοιχεία από το μητρώο του έργου

- Τεχνική περιγραφή του έργου

- Παραδοχές μελέτης

- Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη»

 Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφαλείας και υγείας, τα οποία θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη την 

διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού 

κ.λ.π.

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 

διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 

ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π.

 Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.

Το ανωτέρω περιλαμβάνει:



- Τον κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του 

έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 

διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και

τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων.

- Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ οδηγίες 

χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στη συγκεκριμένη εργολαβία σε 

συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες εκτάκτου περιστατικού κ.λ.π.

- Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική 

συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο 

εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των Σ.Α.Υ. –

Φ.Α.Υ.

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη

την διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.

Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ.

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 

απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν

κατά την διαμόρφωση της προσφοράς του.

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την τήρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του 

έργου, τα οποία θα πρέπει να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών και φυσικά της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ατυχήματος ο ανάδοχος του έργου, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τυχόν μη λήψη των αναγκαίων μέτρων 

ασφάλειας και υγείας.

Άρθρο  28 Υποχρέωση ασφάλισης του έργου - Ασφάλιση προσωπικού

28.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και πριν την εγκατάστασή του

στο έργο , να ασφαλίσει  το έργο με:

1.  Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και διασταυρούμενης αστικής ευθύνης  όλων των

συντελεστών του έργου (συμπεριλαμβανομένων και των επιβλεπόντων της Δ.Τ.Υ.Δ.Θ)  έναντι

αλλήλων και έναντι  τρίτων για σωματικές και υλικές βλάβες  με ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη

τη διάρκεια  ισχύος  της ασφάλισης  τουλάχιστον το ποσό των 100.000 €.  Τα ελάχιστα όρια

κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα πρέπει να είναι: 

για σωματικές βλάβες ή θάνατο 300.000 € / άτομο, 1.000.000 € / περιστατικό (ομαδικό

ατύχημα) και υλικές ζημιές (θετικές και αποθετικές) 1  00.000 €   / περιστατικό.



Ως τρίτοι θα αναφέρονται ρητά στο ασφαλιστήριο: το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι μαθητές, οι

γονείς τους και οι επιβλέποντες του έργου.

2.  Ασφάλιση έναντι επαγγελματικής ευθύνης μηχανικών συμπεριλαμβανομένων και αυτών που

λειτουργούν για λογαριασμό της Δ.Τ.Υ.Δ.Θ (επιβλέποντες),  αστικής ευθύνης που περιλαμβάνει:

α)Νομική  προστασία  όταν  αυτός  κατηγορείται  για  οικονομική  ζημιά  που  προκάλεσε  από

ενδεχόμενο λάθος  ή παράλειψή του  ή  ακόμη όταν  κατηγορείται  και  για  ποινικό  αδίκημα σε

θανάτου Τρίτου 

β) Χρηματική αποζημίωση για άμεση ή έμμεση οικονομική ζημιά Εργοδότη ή Τρίτου 

γ) Χρηματική αποζημίωση για Σωματικές Βλάβες ή και Θάνατο 

δ)  Δαπάνες  και  δικαστικά  έξοδα  σε  σχέση  με  αξιώσεις  αποζημίωσης,  που  δεν  μπορούν  να

διευθετηθούν με εξώδικο διακανονισμό

1. Ασφάλιση εργοδοτικής ευθύνης   

 

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε νόμιμη ισχύ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου

ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

28.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ επί

ποινή έκπτωσης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος στο έργο δεν υπάγεται στις περί

ΙΚΑ  διατάξεις,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  τον  ασφαλίσει  στον  οικείο  ασφαλιστικό  φορέα

(ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ, κλπ.) ή σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία.

Άρθρο 29 Πληρωμές εισφορών ασφαλιστικών οργανισμών 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει ανελλιπώς τις εισφορές του από το έργο προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

ή  τους  υπόλοιπους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς.  Τούτο  θα  αποδεικνύεται  κατά  τη  σύνταξη  των

πιστοποιήσεων με την προσκόμιση του βιβλίου ενσήμων, όπως και τις σχετικές βεβαιώσεις που χορηγεί

το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οι επικουρικοί και λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν κάθε

λογαριασμό.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εξοφλεί σύμφωνα με τα παραπάνω τις εισφορές του, έχει δικαίωμα ο

Εργοδότης να τις πληρώσει απευθείας στους ασφαλιστικούς οργανισμούς για λογαριασμό του Αναδόχου

και το αντίστοιχο ποσό θα παρακρατείται από το ποσό της πιστοποίησης.

Πάντως δεν θα συνταχθεί τελικός λογαριασμός του Αναδόχου εάν δεν προσκομίσει αυτός τελική 

βεβαίωση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και των υπόλοιπων Ασφαλιστικών Οργανισμών ότι έχει καταβάλει όλες τις 

παραπάνω υποχρεώσεις του από το έργο, όπως διαμορφώνονται αυτές μετά την περαίωσή τυο, καθώς 

και εάν δεν εκκαθαρισθούν οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, 

απέναντι στους άλλους Ο.Κ.Ω.

Άρθρο 30 Χρήση έργου ή τμήματός του πριν από την αποπεράτωση

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο έργο ή τμήμα 

του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (Διοικητική παραλαβή για χρήση).



Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά 

και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες 

και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.

Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 31 Καθαρισμός Κατασκευών – Εργοταξίων – Εγκαταστάσεων

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου, ή του όλου 

έργου μετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από όλους τους χώρους του 

εργοταξίου και του περιβάλλοντα χώρου (δρόμων κ.λ.π) κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, 

μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγματα, 

πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα υλικά του έργου και να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους 

τους χώρους του εργοταξίου για την παράδοση τους απολύτως καθαρών και γενικά να μεριμνήσει για 

ότι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’όλα έτοιμο για χρήση και λειτουργία.

Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη εντολή της υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις 

παραπάνω εργασίες, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος κα για λογαριασμό του αναδόχου, της 

δαπάνης παρακρατούμενων από την αμέσως επόμενη πληρωμή.

Άρθρο 32 Μέτρα ασφάλειας – Πρόληψη ατυχημάτων

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη

οποιουδήποτε ατυχήματος κα οποιασδήποτε ζημιάς κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε 

μόνος υπεύθυνος γι’ αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που 

θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή παραλείψεις του) είτε από τα εργαλεία και 

μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, κατόπιν εντολής της 

υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε 

άλλου μέτρου, για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή και στο έργο.

Ρητά καθορίζεται ότι ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των 

ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα 

πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει, κατά 

το χρόνο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον ανάδοχο κα θεωρούνται ανηγμένες στις 

τιμές της προσφοράς του.

Άρθρο 33 Σήμανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών



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 : Π.Δ. 305/96 (αρθρ. 

7-9), Ν. 4412/2016 (αρθρ. 138 παρ. 7), Ν. 3850/10 (αρθρ. 42).

2. Στο πλαίσιο της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και

να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα (Ν. 4412/2016 αρθρ. 138 παρ. 7).

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τέως ) ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, 

ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις 

ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης

και της κατασκευής του έργου : Ν. 4412/2016 (αρθρ. 138 παρ. 7).

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να 

τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, 

να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 

1073/81 (αρθρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρθρ.10,11), Ν. 3850/10 (αρθρ. 42- 49).

Για τη σωστή εφαρμογή της §.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 (αρθρ. 

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 τ α ο ποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής 

μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρθρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 

ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/2016 (αρθρ. 138 παρ. 7).



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 : ΠΔ 305/96 (αρθρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/2016 (αρθρ. 138

παρ. 7).

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρθρ. 3 παρ.10) 

και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών 

αρχών.

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ).

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα 

άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά 

ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρθρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στο Ν. 4412/2016 (αρθρ. 138 παρ. 7).

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρθρ. 3 § 4), όταν :

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 

συνεργεία στην κατασκευή.

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ. 305/96 (αρθρ. 12 

παράρτημα ΙΙ).

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο 

δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 

αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α’ του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 

249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 

Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 

4412/2016 (αρθρ. 170 και 172).



4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 

συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρθρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002

(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας

και υγείας                                                                                                                                                   

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρθρ.8 παρ.1 και αρθρ.12 παρ.4).

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 

άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρθρ.8 παρ.2 και αρθρ. 4 έως 25).

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός 

της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 

συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 

αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 

αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρθρ.9).

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 

(αρθρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις

τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρθρ.14 παρ.1 και αρθρ.17 παρ.1).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την 

αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας 

(Ν 3850/10 αρθρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην 

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση 

και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.



3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το 

θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρθρ.43 παρ.2β).

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο

βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές

αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος 

όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή 

θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 

αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα 

εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).

1. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρθρ.18 παρ.9).

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 

εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρθρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της 

Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι 

αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής

εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρθρ.113), Ν.1396/83 (αρθρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με

αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

3.4  Συσχετισμός  Σχεδίου  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  και  Ημερολόγιου  Μέτρων  Ασφάλειας

(ΗΜΑ)

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ Α.

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός

του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται  παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων /

διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο

στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο



4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω

μέτρα ασφάλειας και υγείας :

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 

(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 

εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 

1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων 

κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τ ους κινδύνους των εγκαταστάσεων 

αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 

διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - 

αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 

1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 

45).

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη 

χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), 

Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους 

όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, 

γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους 

τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 

1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 

και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση 

– εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών 

και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)



- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού

: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 

(αρ.43,44).

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 

κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 

1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρθρ.8.δ και αρθρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρθρ. 

31,35).

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 

(αρθρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρθρ.8), ΠΔ 305/96 [αρθρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρθρ.12 παραρτ. IV 

μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρθρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν.3542/07 

(αρθρ.30).

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :

α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας 

και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς

και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (αρθρ. 36-41), ΠΔ 82/10.

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρθρ.2).

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 

(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 

εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό 

ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρθρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρθρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και 

ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρθρ. 34, 35).

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και

8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρθρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας



2. Άδεια κυκλοφορίας

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, 

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, 

καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των 

ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρθρ. 4α παρ.3 και 6).

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο 

βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρθρ.3 και αρθρ.4. 

παρ.7 ).

5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 

εκτελούμενου έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 

εκτελούμενου έργου.

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :

5.1 Κατεδαφίσεις :

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρθρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρθρ.7), ΥΑ 31245/93, 

Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρθρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και 

οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρθρ. 12, παραρτ. 

IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11),  ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 

και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρθρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρθρ.8-ασφάλεια και 

αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ 

396/94 (αρθρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96

(αρθρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ).



5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 

Εργασίες σε στέγες.

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρθρ.34-44), Ν.1430/84 (αρθρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 

(αρθρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρθρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος 

Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ).

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρθρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρθρ.15), ΠΔ 396/94 (αρθρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρθρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρθρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),

ΠΔ 305/96 (αρθρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).

5.6  Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και 

εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και

σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 

225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρθρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 

(αρθρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση 

πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρθρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 

396/94 (αρθρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρθρ.12, παραρτ.IV μέρος Β 

τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

A. ΝΟΜΟΙ

Ν. 495/76

Ν. 1396/83

Ν. 1430/84

Ν. 2168/ 93

Ν. 2696/99

Ν. 3542/07

Ν. 3669/08

Ν. 3850/10

ΦΕΚ 337/Α/76

ΦΕΚ 126/Α/83

ΦΕΚ 49/Α/84

ΦΕΚ 147/Α/93

ΦΕΚ 57/Α/99

ΦΕΚ 50/Α/07

ΦΕΚ 116/Α/08

ΦΕΚ 84/Α/10

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΥΑ 130646/84

ΚΥΑ 3329/89

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΚΥΑ 6440/Φ.10.4/445/93

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΕΚ 154/Β/84

ΦΕΚ 132/Β/89

ΦΕΚ 138/Β/91

ΦΕΚ 187/Β/93

ΦΕΚ 765/Β/93

ΦΕΚ 450/Β/94

ΦΕΚ 451/Β/93

ΦΕΚ 301/Β/94



Ν. 4030/12

Β.ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ

Π. Δ. 413/77

Π. Δ. 95/78

Π. Δ. 216/78

Π. Δ. 778/80

Π. Δ. 1073/81

Π. Δ. 225/89

Π. Δ. 31/90

Π. Δ. 70/90

Π. Δ. 85/91

Π. Δ. 499/91

Π. Δ. 395/94

Π. Δ. 396/94

Π. Δ. 397/94

Π. Δ. 105/95

Π. Δ. 455/95

Π. Δ. 305/96

Π. Δ. 89/99

Π. Δ. 304/00

Π. Δ. 155/04

Π. Δ. 176/05

Π. Δ. 149/06

Π. Δ. 2/06

Π. Δ. 212/06

Π. Δ. 82/10

Π. Δ. 57/10

ΦΕΚ 249/Α/12

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΦΕΚ 128/Α/77

ΦΕΚ 20/Α/78

ΦΕΚ 47/Α/78

ΦΕΚ 193/Α/80

ΦΕΚ 260/A/81

ΦΕΚ 106/Α/89

ΦΕΚ 31/Α/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΦΕΚ 38/Α/91

ΦΕΚ 180/Α/91

ΦΕΚ 220/Α/94

ΦΕΚ 220/Α/94

ΦΕΚ 221/Α/94

ΦΕΚ 67/Α/95

ΦΕΚ 268/Α/95

ΦΕΚ 212/Α/96

ΦΕΚ 94/Α/99

ΦΕΚ 241/Α/00

ΦΕΚ 121/Α/04

ΦΕΚ 227/Α/05

ΦΕΚ 159/Α/06

ΦΕΚ 268/Α/06

ΦΕΚ 212/Α/06

ΦΕΚ 145/Α/10

ΦΕΚ 97/Α/10

ΥΑ 3009/2/21-γ/94

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΥΑ 3131.1/20/95/95

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΥΑ 3046/304/89

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11

ΥΑ 21017/84/09

Πυροσβεστική διάταξη 7,

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΦΕΚ 73/Β/94

ΦΕΚ 978/Β/95

ΦΕΚ 677/Β/95

ΦΕΚ 1035/Β/96

ΦΕΚ 113/Β/97

ΦΕΚ 987/Β/99

ΦΕΚ 1186/Β/03

ΦΕΚ 708/Β/03

ΦΕΚ 420/Β/11

ΦΕΚ 59/Δ/89

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΦΕΚ 686/Β/01

ΦΕΚ 266/Β/01

ΦΕΚ 16/Β/03

ΦΕΚ 905/Β/11

ΦΕΚ 1287/Β/09

ΦΕΚ 155/Β/96

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08

ΑΡ.ΠΡ.10201/12ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-Κ

Άρθρο 34 Φύλαξη του εργοταξίου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη έχοντα εργασία ή μη 

διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε  λόγο να ευρίσκονται στους χώρους αυτούς. Για το σκοπό 

αυτό, θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες, υπάλληλοι του αναδόχου για το εργοτάξιο 

του έργου κατά την ημέρα και νύχτα. 

Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Τ.Π. 1 Γενικοί Όροι

1 .Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής.

Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών ομάδων εργασιών της παρούσας ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΣΥ 

παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων.

2.Υλικά

2.1    Γενικά

(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων καθώς 

και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.

(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται 

έγκαιρα από τον Ανάδοχο.

(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι 

κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους.

2.2 Δείγματα

Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν 

ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή του 

Αναδόχου.

2.3 Προμήθεια

(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, να 

ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. 

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες 

τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές.
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3. Εκτέλεση εργασιών

(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων.

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις 

που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 

των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, σε 

τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη 

διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την 

ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο 

έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα 

θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα

μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο.

4. Περιλαμβανόμενες δαπάνες

(α) Στις τιμές μονάδας όλων των εργασιών περιλαμβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν 

κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας.

(β) Σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, μνημονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή 

διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση 

περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί 

του αντιθέτου στις επί μέρους εργασίες:

• Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, 

κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη δημοπράτηση και 

εκτέλεση του έργου.

• Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και αποθήκευσης, 

φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών 

ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, με όλες τις 

απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων / προσωπικού και άλλων 

μηχανικών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες 

και λοιπές καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών.  Επίσης περιλαμβάνονται οι κάθε είδους

μετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους μεταφορικών και 

λοιπών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/

και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων 

εκσκαφών και αχρήστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και 

των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους 

περιβαλλοντικούς όρους . 
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• Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών 

επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους επιστημονικού και 

διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 

μηχανημάτων, συνεργείων κτλ., εργαζόμενου στον τόπο του έργου.

• Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, 

οργάνωσης, διαρρύθμισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των 

παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών συνδέσεων, 

των εγκαταστάσεων γραφείων του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

• Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι

δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η 

αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη.

• Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, 

προσωπικού, εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα 

στους όρους δημοπράτησης του έργου.

• Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις 

και το προσωπικό του εργοταξίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα οριζόμενα στο 

Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου.

• Οι δαπάνες ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα ΓΤΣΥ, στους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Επισημαίνεται 

ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαμβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιμαστικά 

τμήματα" που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (με τις μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, 

χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.).

• Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα 

μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η 

επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η

χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η 

απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες 

μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν 

τόσο τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που 

θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων, έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται), για 

την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

• Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και 

προσωπικού εκτέλεσης των έργων, με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των 

συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ.

και των παρεμβάσεων των αρμοδίων για τα εμπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.,  Δημόσιες

Επιχειρήσεις / Εταιρείες     Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατασκευής των 

έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων και των συνεπαγόμενων δυσχερειών 
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που θα προκύψουν από τη διατήρηση της υπάρχουσας κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών 

μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά.

• Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του έργου «εκ 

κατασκευής» ή «ως κατεσκευάσθη» για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.

• Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών,  για την 

αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών

• Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του Εργοδότη.

• Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού 

και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, μετά 

το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και 

εμπόδια.

• Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων ή λοιπών έργων 

και εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

• Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε 

είδους εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων για 

την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευμάτων κλπ.

• Οι δαπάνες των πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο.

• Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη

παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού 

γενικά, όπως π.χ. :

• Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 m. που

τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν 

είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της 

κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης.

• Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του 

Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό 

χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η καθημερινή 

κάλυψη των ορυγμάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να παρέχουν 

ασφάλεια των διακινουμένων, η ενημέρωση του κοινού, η σήμανση, σηματοδότηση και εξασφάλιση 

κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς 

και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των 

εργασιών.

• Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 

τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
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κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών 

για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.

• Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται 

από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση 

τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα 

φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

• Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, η σύνταξη 

μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την 

ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες 

αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως 

αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

κτλ.

• Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 

τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη 

επιμετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, καθώς και

η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις.

• Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά 

την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι 

εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους συναρμόδιους φορείς.

• Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές 

επιστρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των 

προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ.

• Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή 

τεχνικών έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά.

• Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου. 

(γ) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος 

(Ο.Ε.) του Αναδόχου 

(δ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει 

τον Κύριο του Έργου.

(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουμένων από τα συμβατικά τεύχη, 

όπως π.χ. υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος σκυροδέματος κτλ., ο 

Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμίας αποζημίωσης και οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για 

αιτιάσεις εκ μέρους του Αναδόχου με σκοπό την πληρωμή τους ή την παροχή παράτασης 

προθεσμίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες εκτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση 

εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων, έστω και εν γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν
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μπορεί να ερμηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την πληρωμή τους. Τουναντίον, εφόσον η 

εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων αποβαίνει, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σε 

βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό εξυπηρετεί, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά 

περίπτωση αποκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας.

5. Επιμέτρηση και πληρωμή

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 

μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, 

λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να 

επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 

υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με 

κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιμολόγιο

Προσφοράς του Αναδόχου.

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής 

καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ. 

Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» ενός επιμέρους άρθρου της παρούσας ΓΤΣΥ που 

αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την 

ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 

επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΥΛΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΊΩΝ

1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ  ΤΣΥ, ΕΣΥ, Ε.Τ.Ε.Π. κλπ

1.1.1 Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς 

όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών 

τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου.

1.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ αντιστοιχεί σε μία εκ των 440 εγκεκριμένων ΕΤΕΠ όπως 

εγκρίθηκαν με την υπ΄αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 ( ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012 ) απόφαση 

του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Εργα και τις τροποποιήσεις  ή αναστολή αυτών  με:

                  σελίδα7



α) Τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014

(ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014)  και  ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014  (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014)  Αποφάσεις

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις οποίες ανεστάλη η υποχρεωτική εφαρμογή εννέα

(9) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), λόγω της  αναγκαιότητας άμεσης  επικαιροποίησής

τους,

β).  Τη με αρ πρωτ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016)  Απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα 

(59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)",

Οι  ως  άνω  προδιαγραφές  όπως  και  οποιεσδήποτε  άλλες,  αναφερόμενες  στα  άρθρα  της  ΤΣΥ

προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της.

1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κλπ) που 

δεν καλύπτονται από:

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης.

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ 

θα εφαρμόζονται:

τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) 

ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς 

κανόνες των οργανισμών αυτών.

1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 

αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της 

ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 

καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 

απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 

τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό 

που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος.

                  σελίδα8



γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων 

Έργων (Υ.Δ.Ε) που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεματικά δεν περιλαμβάνονται στις 

εγκεκριμένες ΕΤΕΠ υπό την προυποθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα 

Ευρωπαικά Πρότυπα (Hen) πο έχουν θεσπισθεί με την σχετική ΚΥΑ.

δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 

Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 

Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ     

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με 

λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι 

αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης.

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του 

αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την 

εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει 

από την εφαρμογή των.

1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή 

αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως 

αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες 

για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε 

σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.

1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ

1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας 

περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος 

θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά 

κλπ)

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

4. Η θέση λήψης

5. Η θέση απόθεσης

6. Η ώρα φόρτωσης

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης

8. Το καθαρό βάρος, και

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ
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1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.

1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο 

ζύγισής του.

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια 

από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι 

θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ)

Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας.

1.5.5.1 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων 

και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του 

υλικού.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΊΧΗΣΗΣ ΆΡΘΡΩΝ ΝΈΩΝ ΕΝΙΑΊΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΊΩΝ (ΝΕΤ) ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ (ΕΤΕΠ)

Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη 

ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών. Επίσης υπάρχει στήλη με την αντικατάσταση των ΕΤΕΠ 

από τις Προσωρινές Ελληνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ βάσει της εγκυκλίου 17/07.09.2016 του ΥπΥΜΕΔΙ  (

Σημειώνεται ότι για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης οι ΕΤΕΠ έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ ( www.ggde.gr)

Σύμφωνα με την υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273/17-7-2012 απόφαση του Αν. Υπ. ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., με θέμα 

"Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 

εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα" (ΦΕΚ 2221/Β’/30-7-2012) και την εγκ.26 ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-

2012 της ΓΓ Δημοσίων Έργων του Υπ. ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ), από το Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών θα αφαιρούνται τα εδάφια που καλύπτονται από αντίστοιχες ΕΤΕΠ, ενώ παράλληλα θα 

συντάσσεται και θα επισυνάπτεται (στις Τεχνικές Προδιαγραφές) σχετικός "Πίνακας Κατάργησης 

Προδιαγραφών και Αντικατάστασης με ΕΤΕΠ". Τα κείμενα των εγκεκριμένων ΕΤΕΠ θα χρησιμοποιούνται

ως έχουν, χωρίς καμία παρέμβαση, ενώ η προσθήκη συμπληρωματικών όρων στις ΕΤΕΠ καθώς και οι 

προδιαγραφές για τα αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ θα προστίθενται ως Ειδική Τεχνική

Συγγραφή Υποχρεώσεων ή Συμπληρωματικές Προδιαγραφές.
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α/
α

Κωδ.
ΝΕΤ

Σύντομη περιγραφή
Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+

   ΠΕΤΕΠ (ΕΓΚ 17/7-9-

16)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. ΟΔΟ Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 02-02-01-00

2. ΟΔΟ Β-1
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων 
πλάτους έως 3,00m

02-04-00-00

3. ΟΔΟ Β-2
Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των 
εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.

02-08-00-00

4.
ΟΔΟ Γ-
2.2

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 05-03-03-00

5 ΥΔΡ 5.08
Στρώσεις εδρασης και εγκιβωτισμός με αμμο 
χειμ. σωλήνων 

08-01-03-02 
αναστολή

08-01-03-02

6
ΟΙΚ 
22.10

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

15-02-01-01

7 ΥΔΡ 4.13 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος ---

8
ΟΙΚ 
22.65

Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ---

9
Ν-1 ΟΔΟ 
1110

Αποξήλωση και μεταφορά παιχνιδιών 

1
0

Ν-3 ΟΔΟ 
1110

Αποξήλωση και μεταφορά υφιστάμενων 
καθιστικών

1
1

Ν-4 ΟΔΟ 
1110

Αποξήλωση και μεταφορά μικροκάδων  
απορριμμάτων 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1
2

ΟΙΚ 
32.01

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση 
αντλίας

01-01-01-00 
αναστολή
01-01-02-00
01-01-03-00 
αναστολή
01-01-04-00 
αναστολή
01-01-05-00
01-01-07-00

01-01-01-00 

01-01-03-00 
01-01-04-00 

1
3

1
4

1
5

ΟΙΚ 
38.01

Ξυλότυποι χυτών τοίχων 01-04-00-00

1
6

ΟΙΚ 
38.04

Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 01-04-00-00

1
7

ΟΙΚ 
38.13

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 01-05-00-00

1
8

ΟΙΚ 
38.18

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε 
επιφάνειες από σκυρόδεμα

01-05-00-00

1
9

ΟΙΚ 
38.20

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
01-02-01-00 
αναστολή

01-02-01-00 

2
0

ΟΙΚ 
38.20

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 01-02-01-00

ΟΜΑΔΑ Γ :ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2
1

ΟΔΟ Β-
52

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 05-02-02-00

2 Ν-7 ΟΙΚ Σκυρόδεμα πάχους 6-8 εκ. με θραυστό υλικό ---
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2 32.01
2
3

Ν-8 ΟΙΚ 
73.94

Προετοιμασία δαπέδου για την τοποθέτηση 
ελαστικού τάπητα

---

2
4

Ν-9 ΟΙΚ 
73.96

Ελαστικός τάπητας κατάλληλος για διάστρωση 
χώρων άθλησης και αναψυχής παιδότοπους, 
προαύλια σχολείων, παιδικές χαρές κλπ πάχους
0,05μ

03-07-06-02

ΟΜΑΔΑ Δ :ΔΙΚΤΥΑ(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ)

Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων --
Πιλλαρ ηλεκτροδοτησης εως 8 αναχωρησεις 05-07-01-00
Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 05-07-01-00
Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 
πολυαιθυλένιο  HDPE)

---

ΟΜΑΔΑ Ε :ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

3
7

ΠΡΣΝ.Β1
0.02

Ξύλινες επενδύσεις σκυροδέματος iroko 
πάχους 5- 8 εκ

3
8

ΠΡΣ Ν. 
61.32

Μεταλλικός σκελετός στήριξης ξύλινης 
επένδυσης

3
9

ΠΡΣ 
Β11.3

Ξύλινος κάδος

4
0

ΟΙΚ 
Ν.79.15.

Γεωϋφασμα εδαφοκάλυψης μη υφαντό βάρους
125 gr/m2

4
1

ΠΡΣ Δ16 Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου

4
2

ΟΙΚ 
Ν.32.01

Κατασκευή βρύσης

4
3

Συνθετο-τσουλήθρα

4
4

Κουνια νηπίων

4
5

Κούνια παιδιων

4
6

Αναρρίχηση

4
7

Ζωάκι

4
8

ΥΔΡ 
Ν1.01

Ενημερωτική πινακίδα παιδικής χαράς

4
9

64.01.01
Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών

---

5
0

62.21
Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους

03-08-02-00

5
1

ΟΙΚ 
64.26.03

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ2’’ ---

5
2

ΟΙΚ Ν 
64.01

Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων απλού 
σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων 
διατομών 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

5
3-
5
7

77.10
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιμεντόχρωμα

2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η-Μ ΕΡΓΩΝ

Βλέπε  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΜΑΔΑ Ζ:  ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΟΜΑΔΑ Ζ.1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΣ Α5
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών
περιοχών

02-07-05-00

ΠΡΣ Α9
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση 
τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου

08-01-03-01

ΟΜΑΔΑ Ζ.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΣ Γ4
Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της 
κονίστρας

10-05-02-03

ΟΜΑΔΑ Ζ.3 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΣ Δ8 Προμήθεια φυτικής γης 02-07-05-00
ΠΡΣ Δ1 Δένδρα 10-09-01-00
ΠΡΣ Δ10 Προμήθεια τύρφης 10-05-02-01

ΟΜΑΔΑ Ζ.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΣ Ε2
Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
με εργαλεία χειρός

10-05-01-00

ΠΡΣ Ε9 Φύτευση φυτών 10-05-01-00
ΠΡΣ 
Ε11.1

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του 
πασσάλου 

10-05-09-00

ΠΡΣ 
Ε13.1

Εγκατάσταση χλοοτάπητα Προμήθεια υλικών 
και εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 

10-05-02-00

ΟΜΑΔΑ Ζ.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΣ ΣΤ 
2.2.5

Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες 
(αυτοματοποιημένο σύστημα)

10-06-02-02

ΠΡΣ ΣΤ 
3.4

Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική
10-06-03-00

ΠΡΣ 
ΣΤ4.8.1

Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική μηχανή

10-06-04-03

ΟΜΑΔΑ Ζ.6 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΣ Η1.3
Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
ονομαστικής πίεσης 10atm

10-08-01-00

ΠΡΣ Η2 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 08-06-02-01
ΠΡΣ Η7 ΦΙΛΤΡΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ---
ΠΡΣ Η8.3 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ 10-08-01-00

ΠΡΣ H9 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ---
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εκτός από τις παραπάνω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), για το παρόν έργο ισχύουν ως 

Συμπληρωματικές Προδιαγραφές και οι ακόλουθες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΘΑΊΡΕΣΗ ΑΌΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ  

ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η εκτέλεση των εργασιών πλήρους κατεδάφισης κατασκευών 

µε φέροντα οργανισµό από σκυρόδεµα ή τοιχοποιία.

2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1.   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο συνήθης εξοπλισµός πλήρους κατεδάφισης κατασκευών είναι των εξής βασικών κατηγοριών:

 Εξοπλισµός τµηµατικής θραύσης κατασκευών.

 Εξοπλισµός κρούσης/ ώθησης για την πρόκληση κατάρρευσης τµηµάτων κατασκευών.

 Εξοπλισµός περαιτέρω µετάθραυσης των κατασκευών.

Κάθε τύπος εξοπλισµού μπορεί να έχει διάφορες εφαρμογές, ανάλογα µε τον τύπο της κατασκευής

(ενδοτική, μεγάλου ή μικρού  πάχους) και  την θέση  των  επιµέρους  στοιχείων  (ύψος, συνδέσεις  

µε άλλα στοιχεία, ύψος πτώσης των αποκοπτόµενων τµηµάτων).

Ο εξοπλισµός δρα μηχανικά επί της κατασκευής µε επενέργεια τοπικής θραύσης  στοιχείων, 

αναρπαγής, ώσης, αποδιοργάνωσης του υλικού και πρόκληση κατάρρευσης-ανατροπής.

Παράγοντες όπως η επιµέρους αντοχή των στοιχείων και πλαστιµότητα των κόµβων σύνδεσης 

κατακόρυφων και οριζοντίων στοιχείων καθορίζουν την θέση θραύσεως των στοιχείων και τον 

τρόπο εξέλιξης της σταδιακής κατάρρευσης.

Πρέπει ως εκ τούτου να συνεκτιμηθούν προσεκτικά, ώστε  να  επιλεγεί ο κατάλληλος κατά περίπτωση 

εξοπλισµός και η μεθοδολογία επενέργειας.

Συνήθεις τύποι εξοπλισµού:

 Υδραυλικές σφύρες (hydraulic hammers) ή κρουστικές σφύρες (impact hammers).

 Υδραυλικές σιαγώνες (concrete crushers - pulverizers, demolition pliers).

Τα βασικά χαρακτηριστικά και το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων τύπων εξοπλισµού αναφέρονται 

στο εδάφιο 3 της παρούσας.

2.2.   ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ

Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεµα εμφανίζουν ποικιλία μορφών και επιµέρους στοιχείων:

Πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, τοιχία, εξώστες, θεμέλια μεμονωμένα ή συνεχή, βάθρα γεφυρών, 

μεμονωμένες δοκοί γεφυρών, πλάκες γεφυρών, πτερυγότοιχοι, θολωτές και λεπτότοιχες κατασκευές, 

δεξαμενές, τοίχοι αντιστήριξης. Διακρίνονται επίσης σε κατασκευές µε στοιχεία μεγάλου ή μικρού 
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πάχους, άοπλα, ελαφρώς και ισχυρώς οπλισμένα.

Σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού είναι ως εκ τούτου η δομή και η

μορφή της κατασκευής, αλλά και η γειτνίασή της µε άλλες κατασκευές.

Από τους παράγοντες αυτούς εξαρτάται το εύρος της ζώνης πτώσεως των στοιχείων που 

αποσυντίθενται και πέφτουν και κατά συνέπεια η απόσταση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού, 

από τον προσβαλλόμενο στόχο.

Η πτώση των αποκρυπτόμενων στοιχείων επί υποκειμένων τμημάτων της κατασκευής ενδέχεται να 

οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις (μέχρι αλυσιδωτή κατάρρευση).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η ευχερής προσπέλαση του εξοπλισµού για την 

φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων της καθαίρεσης.

3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατεδαφίσεως ενδέχεται να απαιτηθούν προσωρινές ενισχύσεις, 

αντιστηρίξεις ή/και υποστυλώσεις. Ο τύπος και η έκταση εφαρμογής τους καθορίζονται από την 

μελέτη. Οι εργασίες υποστυλώσεων θα εκτελούνται σύμφωνα  µε την μελέτη και  την ΠΕΤΕΠ περί 

ικριωμάτων (ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00).

3.2.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το απασχολούμενο προσωπικό θα διαθέτει εµπειρία στις εργασίες κατεδαφίσεων (για την εκάστοτε 

εφαρμοζόμενη µμέθοδο και χρησιμοποιούμενο εξοπλισµό) και θα έχει  ενημερωθεί πλήρως για τα 

προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και το πρόγραµµα εκτέλεσης των εργασιών.

3.3.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υποχρεωτικά υπό την επίβλεψη Μηχανικού µε εµπειρία  στις 

κατεδαφίσεις.

Σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση 31245/22.05.93 "Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων" (ΦΕΚ 

451/Β/83) "κάθε προϊστάμενος  συνεργείου κατεδάφισης  δεν  µπορεί  να επιβλέπει  περισσότερους 

από 10 εργαζομένους, πρέπει δε να έχει αφ’ ενός στοιχειώδη τουλάχιστον στατική αντίληψη και αφ’ 

ετέρου γνώσεις και εµπειρία για την εκτέλεση εργασιών υποστύλωσης - αντιστήριξης και για τα 

απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, όταν δε απαιτείται ταυτόχρονη απασχόληση  πολλών  συνεργείων 

ορίζεται συντονιστής αυτών".

3.4.   ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την πλήρη καθαίρεση των κατασκευών έχουν εφαρμογή και οι µμέθοδοι αυξημένης ακρίβειας 

που χρησιμοποιούνται για την καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων ιδιαίτερα κατά τα αρχικά στάδια

της καθαίρεσης για την επιλεκτική απομείωση/θραύση στοιχείων (βλ. σχετικώς ΠΕΤΕΠ 15-03-01-

01: "Καθαίρεση στοιχείων οπαλισμένου σκυροδέματος µε µμηχανικά μέσα".

3.1.1 Κατεδάφιση µε υδραυλικές ή κρουστικές σφύρες (hydraulic hammers, 

impact hammers)
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Τα µηχανικά πριόνια είναι κατάλληλα για την κοπή στοιχείων αόπλου ή οπλισµένου σκυροδέµατος 

µικρού πάχους. Αποτελούνται από τροχό µε  κοπτικά στοιχεία από καρβίδια ή/και βιοµηχανικά 

διαµάντια. Προσαρµόζονται σε τροχοφόρο σύστηµα κύλισης για τοµές δαπέδων ή σε σύστηµα οδηγών

(ράγες) για τοµές κατακόρυφων τοιχίων. Η παραγόµενη σκόνη περιορίζεται µε τοπικό καταιονισµό 

νερού.

3.1.2 Κατεδάφιση µε υδραυλικές σιαγώνες (concrete crushers - pulverizers, 

demolition pliers)

Η τεχνική είναι αυξημένης ακρίβειας και ενδείκνυται σε δυσπρόσιτες από ογκώδη µμηχανήματα 

περιοχές. ∆ηµιουργεί καθαρές και ακριβούς γεωμετρίας τοµές στα στοιχεία και επηρεάζει ελάχιστα 

την υπόλοιπη κατασκευή. ∆εν ενδείκνυται για την μετάθραυση ήδη αποκοµµένων στοιχείων.

Η διάταξη αποτελείται από  συρµατόσχοινο ενισχυµένο µε  τεχνητά διαµάντια, το οποίο σχηµατίζει 

κλειστό βρόχο µέσω συστήµατος τροχαλιών.

Αρχικά, διανοίγεται οπή για τη διέλευση του αδαµαντοσύρµατος και κατόπιν ακολουθεί η εργασία 

κοπής.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισµό, γιατί τυχόν θραύση του συρµατόσχοινου µπορεί  να 

προκαλέσει σοβαρότατους τραυµατισµούς.

3.5.3. Καθαιρέσεις µε ώση, έλξη και κρούση

Έλξη         µε         συρµατό  σ  χ  ο  ι  ν  α  

Με συρµατόσχοινα προσδεδεµένα επί βαρέων ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων ασκείται επιλεκτικά 

έλξη επί στοιχείων των κατασκευών. Τα µηχανήµατα πρέπει να έχουν το κατάλληλο βάρος, τα 

δε συρµατόσχοινα την απαιτούµενη αντοχή για να αποφεύγεται τυχόν θραύση τους. Η έλξη µπορεί

να εφαρµοσθεί και µε συρµατόσχοινο µέσω διατάξεων βαρούλκων ισχυρά πακτωµένων στο 

έδαφος.

Ώθη  σ  η         µε         τηλεσκο  π  ι      κό         κριό      

Οι τηλεσκοπικοί κριοί αποτελούν εξαρτήσεις υδραυλικών εκσκαφέων βάρους φορείου άνω των 30 ton.

Στο άκρο τους φέρουν υδραυλικό έµβολο µε αιχµηρή απόληξη. Ευρίσκουν εφαρµογή στην 

καθαίρεση ή ως βοηθητικό µέσον για την ολοκλήρωση της καθαίρεσης κατασκευών που έχουν ήδη 

αποδιοργανωθεί µε χρήση άλλων µεθόδων.

Με υδραυλικούς εκσκαφείς

Είναι µια εκ των ασφαλέστερων µεθόδων καθαίρεσης. Οι υδραυλικοί εκσκαφείς µε την συνήθη 

εξάρτηση (τσάπες) ή µε ειδικού τύπου υδραυλικές εξαρτήσεις (αρπάγες, αχιβάδες κ.λπ.) αποτελούν 

συνήθη µέσα για την ολοκλήρωση της κατεδάφισης, την ανάσυρση στοιχείων ή τον τεµαχισµό 

τους και την φόρτωση των προϊόντων. ∆εν ενδείκνυται για την απ’ αρχής κατεδάφιση των 

στοιχείων λόγω της περιορισµένης ακτίνας δράσης τους. Η αποκοπή ράβδων οπλισµού 

καθαιρεθέντων στοιχείων απαιτεί υποβοήθηση µε χρήση εξάρτησης ψαλιδιού/ κόφτη ή συσκευών 

οξυγονοκοπής.

3.5.4. Μεταθραύσεις στοιχείων
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Η µετάθραυση ογκωδών στοιχείων µπορεί να γίνεται µε υδραυλικές σιαγώνες (concrete- pulverizers,

demolition pliers), ψαλίδια-κόφτες (shears, universal processors) και υδραυλικές σφύρες. Συνήθως 

µε τον εξοπλισµό αυτό επιτυγχάνεται και η κοπή του οπλισµού.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, κατά την αποκοπή στοιχείων που έχουν αποδιοργανωθεί και 

εξακολουθούν να συγκρατούνται στα µη εισέτι κατεδαφιστέα στοιχεία µέσω των ράβδων του 

οπλισµού.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία της κατεδάφισης θεωρείται περαιωθείσα όταν έχουν καθαιρεθεί και τεµαχιστεί όλα τα 

στοιχεία της κατασκευής και έχουν αποµακρυνθεί όλα τα προκύπτοντα προϊόντα κατεδάφισης.

Το γήπεδο επί του οποίου προϋπήρχε η κατασκευή θα  παραδίδεται  ελεύθερο δοµηµάτων πάσης 

φύσεως, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου.

Ο περιβάλλων χώρος που επηρεάστηκε κατά οποιονδήποτε τρόπο από τις εργασίες καθαίρεσης,

θα παραδίδεται στην προτέρα του κατάσταση πλήρως απαλλαγµένος από προϊόντα καθαιρέσεων 

και καθαρός.

Στην περίπτωση που προβλέπεται συγκέντρωση συγκεκριµένων υλικών κατεδαφίσεων για 

αξιοποίηση, παραδίδονται διευθετηµένα, επί τόπου του έργου ή σε  θέσεις που καθορίζονται  από 

την µελέτη.

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Έχει υποχρεωτική εφαρµογή η  ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00  "Μέτρα Ασφαλείας - Υγείας και προστασίας 

Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις", στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις 

ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και  τα ληπτέα µέτρα προστασίας/περιορισµού 

επιπτώσεων.

Επισηµαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.∆.305/1996 "Ελάχιστες  Προδιαγραφές  ασφαλείας και 

Υγείας που πρέπει  να εφαρµόζονται στα  προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την 

Οδηγία 92/57ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

5.2.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 "Μέτρα Ασφαλείας - Υγείας και 

προστασίας Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις".

Τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται 

κατά περίπτωση.

Ανεξαρτήτως του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι υποχρεωτ  ι      κ  ά   

εφοδιασµένοι µε τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):
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Προστατευτική 

ενδυµασία

EN 863:1995: Protective clothing-Mechanical properties-Test method: 

Puncture resistance-Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες.

∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.

Προστασία χεριών και

βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια 

προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία κεφαλιού EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- Κράνη

προστασίας.

Προστασία ποδιών EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 

Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας 

για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO

20345:2004).

Προστασία οφθαλµών ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and 

non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα 

προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για 

βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και 

θερµότητας

Προστασία αναπνοής EN 149:2001: Respiratory protective devices - Filtering half masks to 

protect against particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα 

προστασίας της αναπνοής - Φιλτρόµασκες για προστασία έναντι 

σωµατιδίων - Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση

5.3.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

Η διαδικασία της  κατεδάφισης δηµιουργεί σκόνη κατά την αποσύνθεση των στοιχείων, ιδιαίτερα 

κατά την προσβολή των τοιχοποιιών, των σκυροδεµάτων και την αποσύνθεση των επιχρισµάτων.

Επί τόπου του έργου θα παρέχονται επαρκή µέσα για την συνεχή διαβροχή των καθαιρούµενων 

στοιχείων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

 ∆υνατότητες υδροληψίας από το δίκτυο ή βυτιοφόρα αυτοκίνητα.

 Αντλητικό  συγκρότηµα  υψηλής  πίεσης  (τουλάχιστον  10  atm)  για  την  εκτόξευση  νερού  

από απόσταση ασφαλείας.

 Σωληνώσεις, ακροφύσια και λοιπός εξοπλισµός για την λειτουργία του δικτύου ψεκασµού.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες επιµετρώνται σε m
3 

καθαιρούµενης κατασκευής µε βάση τον συνολικό όγκο του 

δοµήµατος όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εξωτερικές του επιφάνειες.

Στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών πλήρους κατεδάφισης χρησιµοποιούνται και 

ακριβέστερες µέθοδοι κοπής ή τεµαχισµών, οι εργασίες αυτές δεν επιµετρώνται ιδιαιτέρως.

Στις καθαιρέσεις κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα ή κτισµάτων από 

οπτοπλινθοδοµές, η καθαιρούµενη κατασκευή επιµετράται µε βάση τον συνολικό περικλειόµενο όγκο 

του δοµήµατος σε (m
3
), όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εξωτερικές του διαστάσεις και για ύψος 

µεγαλύτερο των τεσσάρων µέτρων (4m) η τιµή διαφοροποιείται,  ανάλογα  µε  το  ύψος  του 
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κτίσµατος.

Ειδικότερα η καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών επιµετράται µε βάση το συνολικό περικλειόµενο

εµβαδόν του φορέα σε (m
2
) όπως αυτό προσδιορίζεται από τις εξωτερικές  του διαστάσεις.

Στην τιµή µονάδος καθαίρεσης, συµπεριλαµβάνεται ο τεµαχισµός των στοιχείων της κατασκευής και 

η φόρτωση αυτών επί αυτοκινήτου προς µεταφορά.

Συµπεριλαµβάνονται επίσης οι δαπάνες προσωρινών υποστυλώσεων/αντιστηρίξεων κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και η δαπάνη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Η µεταφορά των προϊόντων επιµετράται ιδιαιτέρως ανά m
3
km µεταφεροµένων προϊόντων 

κατεδαφίσεων µε βάση συντελεστή αναγωγής του φαινοµένου όγκου της καθαιρούµενης 

κατασκευής σε συµπαγή όγκο. Ο συντελεστής αυτός θα καθορίζεται στην µελέτη του έργου.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα ή 

ολόκληρων τµηµάτων αυτών µε µηχανικά µέσα, µε διατήρηση της µη καθαιρούµενης παραµένουσας 

κατασκευής άθικτης.

Η καθαίρεση στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος αποτελεί µεµονωµένη εργασία που εκτελείται µε 

ιδιαίτερη προσοχή και δεν εντάσσεται στις εργασίες πλήρους κατεδάφισης της κατασκευής.

2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1.   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κάθε συγκεκριµένος τύπος εξοπλισµού µπορεί  να έχει  πολλές χρήσεις, ανάλογα  µε τον τύπο της

κατασκευής (ενδοτική, µεγάλου ή µικρού πάχους) και την θέση του στοιχείου (ύψος, στήριξη µε 

άλλα στοιχεία, ύψος πτώσης των αποκοµµένων τµηµάτων). Οι υδραυλικές σφύρες και τα υδραυλικά

σιαγωνοφόρα κοπτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σταδιακή καθαίρεση αλλά και για τοπική 

µόνον θραύση.

Ο εξοπλισµός δρα µηχανικά και όχι θερµικά επί των υπό καθαίρεση στοιχείων µε επενέργεια κοπής, 

δηµιουργία τοµής, πρόκληση κατάρρευσης - ανατροπής, ώσης ή αναρπαγής.

Παράγοντες όπως η αντοχή των επιµέρους στοιχείων της κατασκευής και η πλαστιµότητα των 

κόµβων επηρεάζουν άµεσα την περιοχή θραύσης και τον τρόπο και τη θέση της κατάρρευσης. 

Πρέπει ως εκ τούτου να συνεκτιµηθούν προσεκτικά, ώστε  να επιλεγεί ο κατάλληλος κατά 

περίπτωση εξοπλισµός και η µεθοδολογία επενέργειας.

Συνήθεις τύποι εξοπλισµού:

 ∆ισκοπρίονα κοπής τοιχίων και δαπέδων (Wall and floor saws).

 Συστήµατα αδαµαντοκοπής σύρµατος (diamond wires).

 Υδραυλικά ψαλίδια (mobile shears, universal processors).

 Υδραυλικές σιαγώνες (concrete crushers - pulverizers, demolition pliers).

 Υδραυλικά δράπανα (drills) ή αδαµαντοφόρα κοπτικά πυρηνοληψίας (diamond corers).
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 Υδραυλικές σφήνες (Rock splitters).

 Υδραυλικές σφύρες (hydraulic hammers).

 Κρουστικές σφύρες (impact hammers).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του παραπάνω εξοπλισµού και οι συνήθεις  εφαρµογές του περιγράφονται 

στο εδάφιο 3 της παρούσας.

2.2.   ΕΙ∆ΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ

Οι κατασκευές από σκυρόδεµα εµφανίζουν ποικιλία στοιχείων:

Πλάκες, δοκοί, υποστυλώµατα, τοιχία, εξώστες, θεµέλια µεµονωµένα ή συνεχή, βάθρα γεφυρών,

µεµονωµένες δοκοί γεφυρών, πλάκες γεφυρών, πτερυγότοιχοι, θολωτές  και λεπτότοιχες κατασκευές, 

δεξαµενές, τοίχοι αντιστήριξης.

∆ιακρίνονται επίσης σε στοιχεία µεγάλου ή µικρού πάχους και άοπλα, ελαφρώς και ισχυρώς 

οπλισµένα.

Επιπρόσθετα, αποτελεί κρίσιµο παράγοντα η εκτίµηση της ζώνης πτώσεως των στοιχείων που 

αποσυντίθενται και πέφτουν και η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας του µηχανήµατος.

Επισηµαίνεται ότι η πτώση των αποκοπτόµενων στοιχείων επί υποκειµένων τµηµάτων της κατασκευής 

ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις (µέχρι αλυσιδωτή κατάρρευση).

Ανάλογα µε την θέση του στοιχείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ευχερής προσπέλαση του 

εξοπλισµού για την φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων της καθαίρεσης.

3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Στις εργασίες των κατεδαφίσεων µε µηχανικά µέσα (εάν προβλέπεται στην αρχική µελέτη)  να 

απαιτούνται ενισχύσεις  αντιστηρίξεως  ή/και  προσωρινές υποστυλώσεις.

3.2.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το απασχολούµενο προσωπικό θα διαθέτει εµπειρία στις εργασίες κατεδαφίσεων (για την εκάστοτε 

εφαρµοζόµενη µέθοδο και χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό) και θα έχει ενηµερωθεί πλήρως για τα 

προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας και το πρόγραµµα εκτέλεσης των εργασιών.

3.3.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

Η εκτέλεση των  εργασιών θα γίνεται υποχρεωτικά υπό την επίβλεψη Μηχανικού µε  εµπειρία στις 

κατεδαφίσεις.

Σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση 31245/22.05.93 "Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων" (ΦΕΚ

451/Β/83), "κάθε  προϊστάµενος συνεργείου κατεδάφισης δεν µπορεί να επιβλέπει περισσότερους 

από 10 εργαζοµένους, πρέπει δε να έχει αφ’ ενός στοιχειώδη τουλάχιστον στατική αντίληψη και αφ’

ετέρου γνώσεις και εµπειρία για την εκτέλεση εργασιών υποστύλωσης-αντιστήριξης και για τα 

απαιτούµεν  µέτρα  ασφαλείας, όταν δε απαιτείται ταυτόχρονη  απασχόληση  πολλών  συνεργείων 

ορίζεται συντονιστής αυτών".
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3.4.   ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.4.1 Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε δισκοπρίονα (wall and floor saws)

Τα µηχανικά πριόνια είναι κατάλληλα για την κοπή στοιχείων αόπλου ή οπλισµένου σκυροδέµατος 

µικρού πάχους. Αποτελούνται από τροχό µε κοπτικά στοιχεία από καρβίδια ή/και βιοµηχανικά 

διαµάντια. Προσαρµόζονται σε τροχοφόρο σύστηµα κύλισης για τοµές δαπέδων ή σε σύστηµα οδηγών

(ράγες) για τοµές κατακόρυφων τοιχίων. Η παραγόµενη σκόνη περιορίζεται µε τοπικό καταιονισµό 

νερού.

3.4.2 Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε συστήµατα αδαµαντοκοπής σύρµατος

(diamond wires)

Η τεχνική είναι αυξηµένης ακρίβειας και ενδείκνυται σε δυσπρόσιτες από ογκώδη µηχανήµατα 

περιοχές. ∆ηµιουργεί καθαρές και ακριβούς γεωµετρίας τοµές στα στοιχεία και επηρεάζει ελάχιστα 

την υπόλοιπη κατασκευή. ∆εν ενδείκνυται για την µετάθραυση ήδη αποκοµµένων στοιχείων.

Η διάταξη αποτελείται από  συρµατόσχοινο ενισχυµένο µε τεχνητά διαµάντια, το οποίο σχηµατίζει 

κλειστό βρόχο και οδηγείται µέσω συστήµατος τροχαλιών.

Αρχικά διανοίγεται οπή για την διέλευση του αδαµαντοσύρµατος και κατόπιν ακολουθεί η εργασία 

κοπής.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισµό, γιατί τυχόν θραύση του συρµατόσχοινου µπορεί  να 

προκαλέσει σοβαρότατους τραυµατισµούς.

3.4.3 Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε υδραυλικά ψαλίδια (mobile shears)

Τα υδραυλικά ψαλίδια για την θραύση του σκυροδέµατος (mobile shears, universal processors) 

αποτελούνται από δύο παράλληλες αρθρωτές λεπίδες στο άκρο από ειδικά επεξεργασµένο χάλυβα, 

οι οποίες κινούνται µέσω υδραυλικής διάταξης. ∆ιατίθενται σε ποικιλία τύπων και δυναµικότητας, 

ανάλογα µε την φύση της εργασίας. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και για τον διαχωρισµό του 

οπλισµού από την µάζα τους σκυροδέµατος.

Η παραγόµενη σκόνη περιορίζεται µε καταιονισµό της ζώνης καθαιρέσεως µέσω ψεκαστικής διάταξης.

Η απόδοση τους είναι µικρότερη από τις αντιστοίχου βάρους υδραυλικές σφύρες, αλλά επιτρέπουν

µεγαλύτερη ακρίβεια.

3.4.4 Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε υδραυλικές σιαγώνες (concrete crushers-pulverizers, 

demolition pliers)

Πρόκειται για υδραυλικές εξαρτήσεις που εφαρµόζονται σε φορείς εκσκαφέων. Αποτελείται από 

ζεύγος σιαγώνων µε ισχυρά δόντια από σκληρό χάλυβα που λειτουργούν µε υδραυλικό σύστηµα. 

Είναι υψηλής αποδόσεως αλλά παρουσιάζουν αυξηµένες φθορές στις σιαγώνες.

Οι τοµές που γίνονται είναι ακανόνιστες και µε τραχεία επιφάνεια. Έχουν την δυνατότητα 

θραύσης του σκυροδέµατος σε µικρά κοµµάτια και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την σταδιακή 

αποµείωση καθαιρεθέντων στοιχείων από σκυρόδεµα.

3.4.5 Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε διαδοχικές διατρήσεις
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Η µέθοδος αυτή συνίσταται στην διάνοιξη διαδοχικών οπών στην περίµετρο των προς αποκοπή 

στοιχείων και εφαρµόζεται συνήθως επί επιφανειακών στοιχείων (τοίχων, δαπέδων). Με την 

διάνοιξη δηµιουργείται ασθενής ζώνη οπότε µε την εφαρµογή κρούσης, ώσης ή έλξης επέρχεται 

αστοχία κατά µήκος του άξονα των οπών.

Για την διάνοιξη των οπών µπορεί να χρησιµοποιηθούν περιστροφικό δράπανο (drill) ή 

περιστροφικός αδαµαντοφόρος δειγµατολήπτης (diamond corer) διαµέτρου ανάλογα µε το  πάχος 

του προς αποκοπή στοιχείου.

3.4.6 Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε υδραυλικές σφήνες (rock splitters)

Η µέθοδος συνίσταται στην διάνοιξη αρχικής οπής στο προς καθαίρεση στοιχείο και στην επενέργεια

επί της άντιγος της οπής µε υδραυλική σφήνα υψηλής πίεσης (rock splitter). Οι αναπτυσσόµενες 

ισχυρές τάσεις οδηγούν στην ρηγµάτωση του σκυροδέµατος, το οποίο µπορεί να αποσυντεθεί 

στην συνέχεια ευχερώς µε κρούση ή ώθηση. Η µέθοδος δεν παρέχει ακρίβεια κοπής και 

εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους, για την καθαίρεση ογκωδών άοπλων στοιχείων ή/

και µεταθραύσεως.

3.4.7 Καθαίρεση στοιχείων Ο.Σ. µε υδραυλικές σφύρες ή µε κρουστικές σφύρες 

(hydraulic hammers, impact hammers)

Αποτελεί µια από τις απλούστερες και πιο συνηθισµένες µεθόδους καθαίρεσης στοιχείων οπλισµένου

σκυροδέµατος. Οι σφύρες κατατάσσονται ανάλογα µε το βάρος τους, την δυναµικότητα της 

κρούσης τους σε Joule, την συχνότητα των κρούσεων ανά λεπτό και τις διαστάσεις του κοπτικού 

τους εργαλείου.

Η καθαίρεση επιτελείται είτε µε την σταδιακή απότµηση/αποµείωση-καταστροφή, είτε µε την 

δηµιουργία ασθενών ζωνών, που επιτρέπουν την θραύση µε έλξη ή ώθηση.Η µέθοδος 

αντενδείκνυνται για καθαρές τοµές καθώς και για περιβάλλον ευαίσθητο σε κραδασµούς και 

θόρυβο.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασίες της κατεδάφισης-καθαίρεσης θεωρούνται περαιωθείσες όταν έχουν αφαιρεθεί τα 

προβλεπόµενα στοιχεία, έχουν τεµαχιστεί και έχουν αποµακρυνθεί όλα τα δηµιουργούµενα προϊόντα

κατεδάφισης από τον τόπο του έργου.

Ο χώρος που θα παραδώσει ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλής από στατική άποψη και θα έχουν 

εφαρµοσθεί όλα τα µέτρα αντιστήριξης που προβλέπονται από την µελέτη.

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Έχει υποχρεωτική εφαρµογή η ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 "Μέτρα Ασφαλείας-Υγείας και προστασίας 

Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις", την οποία αναλύονται οι απαιτήσεις 

ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και  τα ληπτέα µέτρα  προστασίας/περιορισµού 

επιπτώσεων.

Επισηµαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.∆.305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και 

Υγείας που πρέπει  να  εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε  συµµόρφωση µε  την 
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Οδηγία 92/57ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

5.2.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 "Μέτρα Ασφαλείας - Υγείας και 

προστασίας Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις".

Τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται 

κατά περίπτωση.

Ανεξαρτήτως του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

εφοδιασµένοι µε τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):

Προστατευτική ενδυµασία EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test 

method:

Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές 

ιδιότητες.

∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.

Προστασία χεριών και 

βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- 

Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία κεφαλιού EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) --

Κράνη προστασίας.

Προστασία ποδιών EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 

Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - 

Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση 

(αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345 2004)

Προστασία οφθαλµών ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for 

industrial and

non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- 

Μέσα προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού 

πλέγµατος για βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι 

µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας

Προστασία αναπνοής EN 149:2001: Respiratory protective devices - Filtering half 

masks to protect against particles - Requirements, testing, 

marking -- Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φιλτρόµασκες για 

προστασία έναντι σωµατιδίων - Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση

5.3.   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

Η  διαδικασία της κατεδάφιση  δηµιουργεί σκόνη κατά την αποσύνθεση των  στοιχείων, ιδιαίτερα κατά

την προσβολή των τοιχοποιιών και την αποσύνθεση των επιχρισµάτων.

Επί τόπου του έργου θα παρέχονται επαρκή µέσα για την συνεχή διαβροχή των καθαιρούµενων 

στοιχείων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

 ∆υνατότητες υδροληψίας από το δίκτυο ή βυτιοφόρα αυτοκίνητα.

 Αντλητικό συγκρότηµα  υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 10 atm) για την εκτόξευση  νερού  από 

απόσταση ασφαλείας.
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 Σωληνώσεις, ακροφύσια και λοιπός εξοπλισµός για την λειτουργία του δικτύου ψεκασµού.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες καθαίρεσης στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα αφορούν την κοπή 

συγκεκριµένων στοιχείων από σκυρόδεµα (π.χ. τµήµατος ενός τοιχίου). Η επιµέτρηση της εργασίας 

γίνεται µε βάση τον όγκο του στοιχείου από σκυρόδεµα που καθαιρείται σε (m
3
).

Ειδικότερα η καθαίρεση οριζόντιων επιφανειών επενδύσεων από σκυρόδεµα επιµετράται µε βάση το 

συνολικό περικλειόµενο εµβαδόν της επενδύσεως που καθαιρείται σε (m
2
) όπως αυτό προσδιορίζεται 

από τις εξωτερικές τους διαστάσεις.

Στις περιπτώσεις καθαιρέσεων µε εφαρµογή τεχνικών µη διαταραγµένης κοπής η επιµέτρηση γίνεται 

µε βάση το πραγµατικό µήκος κοπής του στοιχείου σε (m).

Στην τιµή µονάδος συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την πλήρη καθαίρεση/

αποκοπή του στοιχείου, όπως, ενδεικτικά, η προετοιµασία του δοµήµατος, η  αρχική καθαίρεση 

επικαλύψεων, τοίχων και άλλων στοιχείων και οι απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις.

Στην τιµή µονάδος καθαίρεσης, συµπεριλαµβάνεται επίσης ο τεµαχισµός των στοιχείων της 

κατασκευής, η φόρτωση αυτών επί αυτοκινήτου προς µεταφορά και η εφαρµογή όλων των 

µέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται ή απαιτούνται από την φύση του έργου, σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας.

Η µεταφορά των προϊόντων, σε κατάλληλο χώρο απόθεσης σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς 

όρους ή τις εντολές της Υπηρεσίας, επιµετράται ιδιαιτέρως ανά m
3
km µεταφεροµένων προϊόντων 

κατεδαφίσεων µε βάση συντελεστή αναγωγής του φαινοµένου όγκου της καθαιρούµενης 

κατασκευής σε συµπαγή όγκο. Ο συντελεστής αυτός θα καθορίζεται στην µελέτη του έργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

Σχετικές Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-

00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εξαρτημάτων παιδικής χαράς είναι:

Φυσικό ξύλο

Κυρίως χρησιμοποιείται πεύκο, ξυλεία αφρικανικής και Αμερικανικής προέλευσης καθώς και τροπική ξυλεία.

Το υλικό του φυσικού ξύλου δεν θα έχει κοφτερές μύτες και γωνίες και θα έχει λειανθεί με τρίψιμο, λείανση,

στοκάρισμα. Θα γίνεται επικάλυψη με δύο στρώσεις χρώματος και δύο στρώσεις από προστατευτικό κερί.

Για την διατήρηση του φυσικού χρώματος του ξύλου θα χρησιμοποιείται άχρωμο κερί.

Σύνθετο ξύλο

Θα προέρχεται από συγκόλληση διαφόρων τεμαχίων φυσικού ξύλου και θα είναι ειδικού βάρους 450-500

kp/m3 . Τα χαρακτηριστικά του σύνθετου ξύλου θα είναι:

� Υγρασία 10-15%

� Θερμική αγωγιμότητα 0,10 kCal/Mho

� Αντοχή στη φωτιά f 30 - f 60. (δεν θα χάνει την αντοχή του όταν καίγεται εξωτερικά).

� Θα είναι εμποτισμένο για προστασία από μύκητες και έντομα.

Σκυρόδεμα

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00.

Αλουμίνιο

Βλέπε Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00.
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Είδη εξαρτημάτων – κατασκευών και εγκατάσταση

1.  Πολυλειτουργική Αναρρίχηση  

Το όργανο ως στοιχείο μιας παιδικής χαράς εναρμονίζεται με τα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 8)

Περιγραφή οργάνου
Η πολυλειτουργική αναρριχητική δραστηριότητα θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 - 12 ετών και
θα αποτελείται από εννέα ξύλινες (κάθετες) δοκούς στήριξης ελάχιστης διατομής 95x95  mm, δύο
ξύλινες  οριζόντιες  δοκούς  στήριξης  ελάχιστης  διατομής  95x95  mm,  μία  σκάλα αναρρίχησης,  ένα
σχοινί και ένα δίχτυ αναρρίχησης και δέκα χαλύβδινες χειρολαβές αναρρίχησης.      
1) Οι χειρολαβές αναρρίχησης θα έχουν κυκλικές διατομές Ø33,7 mm και Ø 38 mm, με ελάχιστο
πάχος τοιχώματος 2,25 mm και τα κατάλληλα διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα (σύνδεσμοι) θα
έχουν πάχος τοιχώματος 2,5 mm.
2) Η αναρριχητική σκάλα θα αποτελείται  από δύο συρματόσχοινα, μήκους 1720  mm και πέντε
ξύλινες χειρολαβές/ ποδολαβές, κυκλικής διατομής Ø40 mm και μήκους 400 mm. Οι απολήξεις της
συγκεκριμένης  αναρριχητικής  δραστηριότητας  θα  απαρτίζονται  από  δύο  χαλύβδινες  εν  θερμώ
γαλβανισμένες αλυσίδες,  οι  οποίες θα συντελούν στην πάκτωση της δραστηριότητας  στο τελικά,
διαμορφωμένο  έδαφος  (πάκτωση  δια  μέσω  βάθρου  αγκυρώσεως)  και  θα  φέρουν  πιστοποίηση,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176: 2008.
Το αναρριχητικό δίχτυ του πολυλειτουργικού οργάνου, θα αποτελείται από τρία οριζόντια και δύο 
κάθετα συρματόσχοινα αναρρίχησης, τα οποία θα διαμορφώνουν διάκενο 600 x 720 mm. 
Οι συνολικές διαστάσεις της αναρριχητικής δραστηριότητας θα είναι 2210 x 1520 mm(ή 
ισοδύναμες αυτών) ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας
Το σχοινί αναρρίχησης θα αποτελείται από ένα συρματόσχοινο, μήκους 1720 mm και τέσσερις 
λαβές (ή αλλιώς σφήνες) αναρρίχησης, της μορφής UFO. Η απόληξη του αναρριχητικού 
συρματόσχοινου θα απαρτίζεται από μία χαλύβδινη αλυσίδα, η οποία θα συντελεί στην πάκτωση 
της δραστηριότητας στο τελικά, διαμορφωμένο έδαφος (πάκτωση δια μέσω βάθρου αγκύρωσης) 
και θα είναι πιστοποιημένη, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176: 2008. Οι αναρριχητικές λαβές/ 
σφήνες (της μορφής UFO) θα είναι κατασκευασμένες από ανακυκλωμένο ελαστομερές υλικό, 
στυρένιου και βουταδιένιο (Styrene Butadiene Rubber, SBR), το οποίο θα έχει βουλκανισθεί ή 
αναγομωθεί.

3)Τα συρματόσχοινα του τύπου “Ηρακλή” (φυτικής βαφής και χρώματος γαλάζιου) θα είναι 
κατασκευασμένα από εξάκλωνα, εν θερμώ γαλβανισμένα σύρματα/ καλώδια, διαμέτρου Ø16 mm. 
Κάθε κλώνος θα περιλαμβάνει επιμέρους, χαλύβδινα σύρματα/ καλώδια, διαμέτρου Ø0,55 mm και 
θα περιτυλίσσεται από περίβλημα πολυεστερικού νήματος. Για τη βελτιστοποίηση αντοχής του 
κάθε κλώνου στην ικανότητα τριβής, το περίβλημα του πολυεστερικού νήματος θα κατασκευάζεται
μεμονωμένα δια μέσω της ηλεκτροστατικής επαγωγής. Οι απολήξεις του συρματόσχοινου θα είναι 
διαμέτρου Ø19 mm και θα είναι από ενισχυμένο σύρμα/ καλώδιο, χαλύβδινου πυρήνα. Τα δύο 
στοιχεία σύνδεσης των συρματόσχοινων θα είναι κατασκευασμένα από χυτό υλικό πολυαμίδιου 
(PA, Polyamide), ειδικής σύστασης.

4)Η ξυλεία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των διαφόρων δοκών στήριξης και 
αντιστήριξης του πολυλειτουργικού οργάνου, θα είναι τροπική ξυλεία Αφρικανικής προελεύσεως (ή
αλλιώς σκληρή ξυλεία). Χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ξυλείας θα είναι η κατηγοριοποίησή της
στην κλάση αντοχής Ι – ΙΙ. Η επιλογή της ξυλείας αυτής θα είναι βασισμένη στην ποιότητα και την
ασφάλεια, ενώ θα διατηρούνται τα φυσικά χαρακτηριστικά της. Επομένως, τα χαρακτηριστικά των 
μικρότερων (σε μέγεθος) ρόζων, καθώς και των διαφόρων ρωγμών συστολής θα είναι αποδεκτά. 
Όλα τα ξύλινα στοιχεία της συγκεκριμένης αναρριχητικής δραστηριότητας αφού επεξεργαστούν 
κατάλληλα (λείανση των ακμών, στοκάρισμα, τρίψιμο) θα βάφονται με μία στρώση υδατοδιάλυτο 
χρώμα, ώστε το ξύλο να πάρει τη φυσική του απόχρωση και στη συνέχεια με δύο στρώσεις από 
ειδικά μη τοξικά βερνίκια για την προστασία του ξύλου από τις εξωτερικές καταπονήσεις. Τα 
βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα στοιχεία θα είναι υδατοδιαλυτά
χρώματα κεριού, ειδικά μελετημένα σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες, όπως θερμοκρασιακές 
μεταβολές.
Τα διάφορα χαλύβδινα στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού 
(κοχλίες, σύνδεσμοι, χειρολαβές αναρρίχησης) θα είναι κατασκευασμένα από εν θερμώ 
γαλβανισμένο χάλυβα (με ψευδάργυρο ή ηλεκτρογαλβανισμένο) όπου θα έχει προηγηθεί 
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κατεργασία με αμμοβολή. Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα ηλεκτοστατικά με πούδρα.
Όλες οι βίδες/ κοχλίες αντιστήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά 
στοιχεία, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Διαστάσεις (      ή ισοδύναμες αυτών)  
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 508 cm x 511 cm ( ή ισοδύναμες αυτών)
Μέγιστο ύψος οργάνου: 213 cm   ( ή ισοδύναμη)
Θεμελίωση: 11 θεμέλια σε βάθος 90 cm (ή ισοδύναμα αυτών)

(Εναλλακτικά: Επιφανειακή Θεμελίωση)
Απαίτηση σκυροδέματος: 1,60 m3

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του 
παραγωγού και τα σχέδια της μελέτης.
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2. Ξύλινη κούνια δύο θέσεων     νηπίων     

Περιγραφή 
 Η κούνια δύο θέσεων ως αυτόνομο στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα πρότυπα
(ΕΛΟΤ  ΕΝ 1176-1 έως 8). 
Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας δύο θέσεων είναι το ξύλο. Το ξύλο που επιλέγεται θα είναι
πρεσαριστό  με  ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική  αντοχή,  επεξεργασμένο και  βαμμένο  με  υδατοδιαλυτά
υλικά  για  αντοχή  του  στο  χρόνο  και  τις  καιρικές  συνθήκες.  Κάθε  ξύλο  που  χρησιμοποιείται  θα
λειανθεί και θα κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά του σύμφωνα
με  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1176-1-4.2.5.  Την  κατασκευή  συμπληρώνουν  γαλβανισμένοι  κοχλίες  με  παξιμάδια
ασφαλείας  και  πλαστικά  καλύμματα  από  πολυαμίδιο  με  προστασία  UV (έναντι  της  υπεριώδους
ακτινοβολίας  του ηλίου).  Οι  κοχλίες και  οι  μεταλλικοί  σύνδεσμοι  είναι  από ανοξείδωτο χάλυβα ή
γαλβανισμένοι.
Η κούνια αποτελείται από 4 ξύλινες δοκούς ελαχίστων διαστάσεων 95*95*2350ΜΜ στους οποίους
προσαρμόζονται οι βάσεις πάκτωσης. Στο άνω μέρος οι δοκοί ορθοστάτες φέρουν οπές Φ18 για τη
συναρμογή και τη συγκράτηση της οριζόντιας δοκού.
Το  οριζόντιο  στοιχείο  του  οργάνου  αποτελείται  από  μία  (1)  ξύλινη  δοκό  ελαχίστων  διαστάσεων
95*95*3200ΜΜ η οποία  σε  κάθε  άκρο της  φέρει  οπές  Φ18  για  τη  συναρμολόγηση  της  με  τους
ορθοστάτες.
Σε  συγκεκριμένη  απόσταση  από  το  κάθε  άκρο  της  η  δοκός  φέρει  οπές  Φ12  στις  οποίες
προσαρμόζονται οι μηχανισμοί συγκράτησης του καθίσματος.
Για  τη  στήριξη  του  κάθε  καθίσματος  απαιτούνται  δύο  μεταλλικά  κουζινέτα.  Το  κουζινέτο
αποτελείται  από  σώμα  αλουμινίου,  γαλβανισμένο  κοχλία,  ανοξείδωτο  άξονα  και  δαχτυλίδια  από
φωσφορούχο ορείχαλκο. Τα ορειχάλκινα δαχτυλίδια στηρίζουν τον ανοξείδωτο άξονα και βοηθούν
στην  ελαχιστοποίηση  των  τριβών.  Το  κουζινέτο  θα  υπόκειται  σε  δοκιμασίες  αντοχής  για  να
επιβεβαιώνεται ότι δεν παραμορφώνεται.
Για την καλύτερη ευστάθεια των θέσεων, η απόσταση των κουζινέτων είναι 530ΜΜ σύμφωνα με
ΕΛΟΤ   ΕΝ  1176-2-4.4.2.  Τα  κουζινέτα  είναι  έτσι  εδρασμένα,  ώστε  όταν  η  κούνια  κινείται,  η
αλυσίδα να μην περιστρέφεται, σύμφωνα με ΕΛΟΤ  ΕΝ 1176-2-4.12.
Το  κάθισμά  της  κούνιας  διαστάσεων  30-40cm,  θα  είναι  με  πλευρικά  μαλακά  τοιχώματα  για  την
προστασία των νηπίων, από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό
σκελετό από φύλλο χάλυβα με νευρώσεις  ή αντίστοιχο υλικό για  να εξασφαλιστεί  η αντοχή στο
βάρος,  αναρτημένο  σε  γαλβανισμένες  αλυσίδες  ελάχιστου  μήκους  1,15Μ  με  ελεύθερο  άνοιγμα
κρίκου 5ΜΜ για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων σύμφωνα με ΕΛΟΤ  ΕΝ 1176-1-4.2.7.6.

Εγκατάσταση
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400ΜΜ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ  ΕΝ 1176-1-
4.2.14. Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με άμμο με μέγεθος κόκκου 
0,2 έως 2 ΜΜ σε βάθος 300ΜΜ ή με ειδικό τάπητα για τη δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης 
κραδασμών, σύμφωνα με ΕΛΟΤ  ΕΝ 1176-1 -4.2.8.4  Γύρω από την κατασκευή προβλέπεται 
ελεύθερος χώρος πτώσης σύμφωνα με ΕΛΟΤ  ΕΝ 1176-10.2.
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3.Κούνια παιδιών δύο θέσεων

Περιγραφή 
Ισχύουν οι προδιαγραφές κούνιας νηπίων πλην των καθισμάτων της κούνιας.

Το κάθισμα ως εξάρτημα της κούνιας παιδιών μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΛΟΤ  ΕΝ 1176-1 έως 8).
Το κάθισμα της κούνιας από ελαστικό υλικό μεγάλης αντοχής με εσωτερικό σκελετό από φύλλα 
χάλυβα με νευρώσεις ή αντίστοιχο υλικό για να εξασφαλισθεί η αντοχή στο βάρος, αναρτημένο σε 
γαλβανισμένες αλυσίδες ή αντίστοιχο υλικό που δεν χρειάζεται λίπανση. Η αλυσίδα θα είναι 
στενών κρίκων 5-6ΜΜ για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων σύμφωνα με ΕΛΟΤ  ΕΝ 1176-1-
4.2.7.6.
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4. ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΔΥΟ ΞΥΛΙΝΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το σύνθετο όργανο ως αυτόνομο στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1ως 8)

Τσουλήθρα
Το κύριο υλικό κατασκευής της τσουλήθρας είναι  το ξύλο.  Το πατάρι  κατασκευάζεται  από πλακάζ
θαλάσσης ελάχιστης διατομής 1000Χ1000Χ21 ΜΜ. Η κατασκευή στηρίζεται  σε (4) ξύλινες κολόνες
ελάχιστης διατομής 95Χ95Χ2300ΜΜ. Η μία ξύλινη πλευρά του προστατεύεται από ξύλινο φράγμα το
οποίο  κατασκευάζεται  από  ξυλεία  μεγάλης  αντοχής  ελάχιστης  διατομής  100Χ20  ΜΜ και  κουπαστή
ελάχιστης  διατομής  70Χ40  ΜΜ.  Στις  άλλες  πλευρές  υπάρχουν  τοποθετημένα  η  τσουλήθρα  και  η
ράμπα αναρρίχησης.
Για  την  προστασία  από  τον  ήλιο  ή  την  βροχή  το  πατάρι  διαθέτει  δίριχτι   στέγη  ελάχιστων
διαστάσεων 1200Χ1200 κατασκευασμένη από πλακάζ θαλάσσης.
Η  ξυλεία  που  χρησιμοποιείται  θα  είναι  επεξεργασμένη  και  βαμμένη  με  υδατοδιαλυτά,  μη  τοξικά
υλικά για την αντοχή της στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα
λειανθεί  και  κατεργαστεί  κατάλληλα,  ώστε να μην αφήνει  ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα με
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1-4.2.5
Ο αύλακας της τσουλήθρας έχει ελάχιστο μήκος 1300ΜΜ. Είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα ελαχίστων
διαστάσεων  1500Χ500Χ1,5ΜΜ.  Για  την  στήριξη  της  λαμαρίνας  και  για  μεγαλύτερη  αντοχή  σε
δυναμικές  καταπονήσεις  τοποθετούνται  κάτω από αυτή  λωρίδες  πλακάζ  θαλάσσης  πάχους  15  mm
και ενισχύσεις από χαλυβδοσωλήνα St-37 ελάχιστης διατομής Φ26 Χ 2. Στην αρχή της ζώνης εξόδου
της τσουλήθρας τοποθετείται μια βάση αντιστήριξης ύψους περίπου 700 ΜΜ κατασκευασμένη από
χαλυβδοσωλήνα  ελάχιστης  διατομής  Φ33  Χ  2  ΜΜ  Φ21  Χ  2  ΜΜ η  οποία  χρησιμοποιείται  για  την
αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος.
Η λαμαρίνα ολίσθησης της τσουλήθρας φέρει δύο πλευρικά προστατευτικά τοποθετημένα σε όλο το
μήκος ολίσθησης κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30 ΜΜ περίπου.
Η πρόσβαση στην είσοδο της τσουλήθρας γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33 περίπου.
Οι ξύλινες ράμπες αναρρίχησης κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 15 mm
στο  οποίο  τοποθετούνται  «κρατήματα»  για  την  αναρρίχηση  των  παιδιών  κατασκευασμένα  από
πλακάζ  θαλάσσης  ελάχιστου  πάχους  40  mm.  Η  ράμπα  στηρίζεται  σε  μεταλλικό  πλαίσιο  ελάχιστης
διατομής 380 Χ 380 ΜΜ
Η γωνία δραστηριοτήτων  βρίσκεται  έξω από το πατάρι  και  στο ύψος του εδάφους διαστάσεων
1000Χ1000  mm  και  δημιουργείται  από  δύο  ξύλινες  κολόνες  ελάχιστης  διατομής  95Χ95Χ900  ΜΜ
γύρω από τις οποίες σχηματίζουν τη γωνία δύο (2) τεμάχια πλακάζ θαλάσσης ελάχιστων διαστάσεων
1000Χ1000Χ12 ΜΜ.
Μέσα  στη  γωνία  δραστηριοτήτων  υπάρχει  κάθισμα  κατασκευασμένο  από  πλακάζ  θαλάσσης
ελάχιστου πάχους 12 ΜΜ. Στην κοινή με  το πατάρι  πλευρά υπάρχει  τοποθετημένο ξύλινο φράγμα
κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 12 ΜΜ.Το οποίο απαγορεύει  την είσοδο
των παιδιών κάτω από το πατάρι.
Οι  βάσεις  πάκτωσης  τοποθετούνται  στο  κάτω  μέρος  (πέλμα)  του  κάθε  ορθοστάτη.  Είναι
κατασκευασμένες από δύο γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 ελάχιστης διατομής L 40X 4 ΜΜ ύψους 480
ΜΜ περίπου  και στο πάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλάκα μαλακού χάλυβα  St-37  ελαχίστων
διαστάσεων  80 Χ 5 ΜΜ η οποία έχει τέσσερις οπές Φ12. Μέσα σε κάθε ορθοστάτη τοποθετούνται
δύο πύροι μηχανουργικά κατεργασμένοι από χάλυβα St-37.
Οι βάσεις πάκτωσης εγκλωβίζονται σε βάση από σκυρόδεμα βάθους 400 ΜΜ.
Τα  πλακάζ  θαλάσσης  είναι  εμποτισμένα  σε  ειδικές  κόλλες  και  ρινίσματα  σιδήρου,  με  ανθεκτικό
εξωτερικό φίλμ μεγάλης αντοχής.
Την  κατασκευή  συμπληρώνουν  γαλβανισμένοι  κοχλίες  με  παξιμάδια  ασφαλείας  και  πλαστικά
καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία  UV  (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου). Οι
κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωντο χάλυβα ή γαλβανισμένο. 
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5.Ελατήριο Δράκος

Το όργανο ως στοιχείο μιας παιδικής χαράς εναρμονίζεται με τα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 8)

Περιγραφή οργάνου

Το θεματικό αυτό ελατήριο με τη μορφή δράκου  απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-6 ετών .
Η ταλάντωση πάνω στο όργανο αυτό θα είναι πολύ άνετη, καθώς το κάθισμα θα είναι πλατύ, θα
υπάρχουν  χειρολαβές  και  στηρίγματα  για  τα  πόδια  (ποδολαβές)  σε  εργονομικά  μεγέθη  της
ηλικιακής αυτής ομάδας.
Όλες  οι  επιφάνειες/  πάνελς  θα  είναι  κατασκευασμένες  από  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας
(HDPE,  high density polyethylene),  ελαχίστου  πάχους  19  mm  και  θα  διαθέτουν  εργομετρική
διάσταση  για  τη  σωστή  συγκράτηση  των  παιδιών  άνω  των  2  ετών  και  θα  διαθέτουν
στρογγυλεμένες  ακμές.  Οι  διάφορες  επιφάνειες/  πάνελς  πολυαιθυλενίου  υψηλής  πυκνότητας
(HDPE,  high density polyethylene) θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικές με υψηλή αντοχή στις κρούσεις
και στους βανδαλισμούς. Οι επιφάνειες θα χρωματίζονται δια μέσω του υλικού του πολυαιθυλενίου
υψηλής πυκνότητας (HDPE,  high density polyethylene) και θα είναι σταθεροποιημένες έναντι της
υπεριώδους  ακτινοβολίας  (UltraViolet stabilized),  ώστε  να  μειωθεί  στο  ελάχιστο,  ο
αποχρωματισμός  τους.  Επιπλέον,  θα  είναι  ανθεκτικές  στην  αποσύνθεση,  στην  προσβολή  από
μύκητες και στην ανάφλεξη λόγω της υψηλής θερμοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτουν.
Η επιφάνεια του καθιστικού θα είναι κατασκευασμένη από πλαστικοποιημένο ξύλο υψηλής πίεσης
(HPL,  High Pressure Laminate),  πάχους  17,6  mm.  Για  την  ανάβαση  του  χρήστη  σε  αυτές,  θα
διατίθενται  διάφορες  κατάλληλα  διαμορφωμένες  εγκοπές/  λαβές  και  θα  είναι  διαστάσεων
27,5x82,5  mm.  Το  υλικό  του  πλαστικοποιημένου  ξύλου  (HPL,  High Pressure Laminate)  θα  είναι
ομοιογενές υλικό με πολύ μεγάλη αντοχή στη φθορά και θα αποτελείται  από 70% ίνες ξύλου. Η
συγκόλληση αυτών θα πραγματοποιείται με θερμοσκληραινόμενη κόλλα, η οποία θα στερεοποιείται
δια  μέσω της  θερμότητας.  Το καθιστικό θα είναι  ανθεκτικό στην αποσύνθεση και  την  προσβολή
από μύκητες.
Το  ελατήριο  θα  είναι  κατασκευασμένο  από  χαλύβδινη  σωλήνα  διατομής  Ø18  mm,  του  οποίου  η
ποιότητα  θα  είναι  σύμφωνη  με  τις  απαιτήσεις,  κατά  DIN 17221.  Τα  ελατήρια  θα  υπόκεινται  σε
σκλήρυνση  δια  της  εκτόξευσης  σφαιριδίων  χάλυβα  για  την  αποτροπή  σχηματισμού  ρωγμών  και
θραύσης λόγω καταπόνησης. Σε κάθε ελατήριο θα προσαρμόζεται ειδικός χαλύβδινος σφιγκτήρας,
του  οποίου  η  επικάλυψη  θα  πραγματοποιείται  από  χυτό  νάιλον  προκειμένου  να  αποτρέπεται  ο
εγκλωβισμός των χεριών ή ποδιών.
Όλες οι  βίδες/ κοχλίες αντιστήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά
στοιχεία, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.

Διαστάσεις οργάνου ( ή ισοδύναμες αυτών)
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 75 cm x 36 cm ( ή ισοδύναμες αυτών)
Μέγιστο ύψος οργάνου: 89 cm ( ή ισοδύναμη)
Θεμελίωση: 1 θεμέλιο σε βάθος 42 cm

(Εναλλακτικά: Επιφανειακή Θεμελίωση)
Απαίτηση σκυροδέματος: 0,06 m3

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του 
παραγωγού και τα σχέδια της μελέτης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟMHXANOΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α. ΑΝΩΔΟΜΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκατάσταση της ανωδομής του φωτισμού περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ιστών 

φωτισμού, βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και συσκευών ελέγχου λειτουργίας.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝ ISO  1461 : 1999  ( Θερμό γαλβάνισμα χαλύβδινων στοιχείων)

ΕΝ 60598 –1:2008 + ΑΙΙ/2009   ( Φωτιστικά σώματα-Μέρος 1: Γενικές Απαιτήσεις)

ΕΝ 60598 –2-3 :2003 ( Φωτιστικά σώματα-Μέρος 2&3: Ειδικές Απαιτήσεις) 

ΕΝ 287 : 2004   ( Προσόντα συγκολλητών)

ΕΝ ISO 15609   ( Προδιαγραφές και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης)

Η πιστοποίηση της ποιότητας του εξοπλισμού  κατά ISO 9001 καθώς και η σήμανση CE  είναι 

υποχρεωτική και θα αποδεικνείεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.    

3.ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ‘’ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ’’

Δίφωτο φωτιστικό τύπου ‘’Πασχαλίτσα’’, συνολικού ύψους περίπου 4m. Τα μεταλλικά μέρη του θα είναι 

θερμογαλβανισμένα και ηλεκτροστατικά βαμμένα με πούδρα πολυεστέρα. Θα φέρει δύο μπράτσα με 

ένα φωτιστικό σώμα σχήματος πασχαλίτσας το κάθενα, με 2 λαμπτήρες των 70W Να Υ.Π. το κάθενα. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό πολυαμίδιο. Θα φέρει ντουί 

πορσελάνης Ε27, σύστημα εύνασης και ανταυγαστήρα cut off.  Εσωτερικά θα πρέπει να υπάρχει ειδική 

μεταλλική γαλβανισμένη κατασκευή στην οποία να προσαρμόζεται το σύστημα έναυσης. Η στερέωση 

του φωτιστικού σώματος θα γίνεται στην άκρη οριζόντιου σωλήνα Φ60mm.

Ο βαθμός στεγανότητας λαμπτήρα και συστήματος έναυσης θα πρέπει να είναι IP65.

Ισοδύναμος-ενδεικτικός τύπος: ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ, ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

4.ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γίνονται όλες οι δοκιμές που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήματος οδοφωτισμού και τα 

αποτελέσματα τους καταγράφονται σε ειδικά έντυπα. Ο Ανάδοχος παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό 

και εξοπλισμό για την ολοκλήρωση των δοκιμών. Επιδιορθώνεται κάθε αστοχία που προκύπτει από τις 

δοκιμές και μετά γίνονται νέες δοκιμές. Όλες οι δοκιμές γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας ο

οποίος υπογράφει σχετική βεβαίωση περί της καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη 

μελέτης. Οι δοκιμές που γίνονται είναι:

 Μέτρηση γειώσεων

 Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων
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5. ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.

Περιλαμβάνονται οι διαδικασίες για τη λήψη παροχής από το μετρητή της ΔΕΗ που τοποθετείται στο 

πίλλαρ.

Β. ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην υποδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνονται:

 Η εκσκαφή και επανεπίχωση σκαμμάτων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης 

καλωδίων,των φρεατίων και της θεμελίωσης των ιστών φωτισμού

 Η προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων

 Η προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων

 Η κατασκευή της βάσης έδρασης των ιστών φωτισμού

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης με τους ακροδέκτες και τις πλάκες

 Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων

 Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων 

 Η κατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)

 Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου

2.ΥΛΙΚΑ

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι:

 Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων κατηγορίας C12/15

 Σκυρόδεμα φρεατίων και βάσεων ιστών κατηγορίας C20/25

 Σιδηρούς οπλισμός σκυροδέματος κατηγορίας S500 ΚΤΧ

 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων

 Χάλκινος αγωγός γείωσης πολύκλωνος διατομής 25 mm2, σύμφωνα με VDE 0251/51 & 52

 Σωλήνας PE Φ90 6 bar

 Σωλήνας PE Φ50 6 bar

 Γαλβανισμένα (σύμφωνα με DIN 50976) αγκύρια με κοχλίωση  από χάλυβα κατηγορίας S400 ΚΤΧ

 Καλώδια τύπου ΝΥΜ ονομαστικής τάσης 300/500 V (κατά VDE) χαρακτηριζόμενα ως τύπου

 AO5VV-U ή R με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC, σύμφωνα με ΕΛΟΤ 563.4 και VDE 0281 

διατομής 3x1,5 mm2

 Καλώδια τύπου ΝΥΥ ονομαστικής τάσης 600/1000 V (κατά VDE) χαρακτηριζόμενα ως τύπου JIVV-

U ή S με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC και μανδύα από χλωριούχο πολυβινύλιο, 

σύμφωνα με ΕΛΟΤ 843/85 διατομής Διατομής 3x2,5mm2

 Ακροδέκτης γείωσης (σφικτήρας) για αγωγό διατομής 25 έως 35 mm2

 Υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) σύμφωνα με Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86

 Γαλβανισμένοι (σύμφωνα με DIN 50976) κοχλίες, περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά

 Άμμος λατομείου εγκιβωτισμού σωληνώσεων
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3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ

Οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικά δίκτυα καθώς 

και με τις απαιτήσεις του οργανισμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιβάλλεται η πασσάλωση της χάραξης της τάφρου στα τμήματα, όπου προκύπτει ανάγκη εκτροπής 

(από την τυπική χάραξη) λόγω εμποδίων, και η αποδοχή της από τον επιβλέποντα εφόσον το νέο μήκος

είναι >5% του συνολικού μήκους που ορίζεται στα σχέδια.

3.2 ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ

Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων διανοίγονται τάφροι (βάθους περίπου 70 cm) 

στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης σε βάθος 10 cm κάτω από την προβλεπόμενη 

στάθμη των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες και μέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η τάφρος 

επανεπιχώνεται με άμμο ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια συμπληρώνεται με κατάλληλα

υλικά επιχωμάτων με κοκκοδιαβάθμιση η οποία διέρχεται 100% από το κόσκινο βρόχου 25 mm. Οι 

διαστάσεις της τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης, όμως αυτή δεν μπορεί να έχει πλάτος 

μικρότερo από 300 mm. Το υλικό της  επανεπίχωσης συμπυκνώνεται  ώστε να δέχεται τα φορτία που 

προβλέπονται στην επιφάνεια της τάφρου.

3.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Οι σωλήνες ΡΕ ή γαλβανισμένου σιδήρου τοποθετούνται στην τάφρο και στερεώνονται κατάλληλα ώστε

να εμποδίζεται η μετακίνησή τους και ο αποχωρισμός τους κατά τη διάρκεια των εργασιών 

επανεπίχωσης ή εγκιβωτισμού σε σκυρόδεμα.

Όπου χρησιμοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως 

απαραίτητου μήκους (π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων). 

Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων τότε τοποθετείται επιστόμιο στα άκρα του 

σωλήνα. Οι σωλήνες πρέπει να παραμένουν εσωτερικά καθαροί και πριν να τοποθετηθούν τα καλώδια, 

μπορεί να ελέγχεται η κατάσταση με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου του 

σωλήνα. 

Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται, χωρίς να αλλοιώνεται η εσωτερική διάμετρός τους, με ελάχιστη 

ακτίνα καμπυλότητας 12πλάσια της διαμέτρου των.

Οι σιδηροσωλήνες μεταξύ τους συνενώνονται με κοχλιωτούς συνδέσμους.

Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακμές που τραυματίζουν τα 

καλώδια.

Στις διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδόστρωμα ή όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια οι σωλήνες 

εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με διαστάσεις σύμφωνα με τα σχέδια.
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3.4 ΕΛΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Η έλξη καλωδίων γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα οδηγό που τοποθετείται στους σωλήνες διέλευσης 

καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων πρέπει να εμποδίζεται με κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας 

εντός του σωλήνα.

Στην περίπτωση που η έλξη γίνεται με άλλο τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, θα χρησιμοποιείται 

δυναμόμετρο.

3.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Ο αγωγός γείωσης τοποθετείται στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Αυτός 

συνδέεται με τους ακροδέκτες των ιστών και το πιλλαρ με αγωγό διατομής 6 mm2 μέσω σφικτήρα. Οι 

πλάκες γείωσης τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και συνδέονται με τον αγωγό 

γείωσης με αγωγό διατομής 6 mm2.

3.6 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Τα φρεάτια είναι προκατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με 

διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα με στεγάνωση και τοποθετούνται εντός της τάφρου καλωδίων στις θέσεις 

που ορίζουν τα σχέδια. Η επανεπίχωση γύρω από τα φρεάτια γίνεται με άμμο λατομείου και 

αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνική επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση.

3.7 ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Οι βάσεις στήριξης ιστών κατασκευάζονται από σκυρόδεμα είτε ως προκατασκευασμένη  επιφανειακή 

θεμελίωση είτε ως πάσσαλοι σύμφωνα με τη μελέτη. Η στήριξη των πασσάλων σκυροδέματος με τη 

μέθοδο της διάτρησης ή ακόμη και έμπηξης σιδηρών πασσάλων συνιστάται για υψηλούς ιστούς (H>20 

m).

Κατασκευή προκατασκευασμένης βάσης. Πριν από την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων βάσεων 

ελέγχεται από τον επιβλέποντα  το σκάμμα για τις πραγματικές συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης και 

αναλόγως λαμβάνονται μέτρα.

Η κατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και η τοποθέτηση 

τους μέσα στα σκάμματα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Μέσα στο σκυρόδεμα 

τοποθετείται το σύστημα αγκυρίων με κοχλίωση τα οποία πρέπει να παραμένουν κάθετα ως προς την 

επιφάνεια της βάσης κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Η στάθμη τοποθέτησης της 

προκατασκευασμένης βάσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τα σχέδια.

Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις γίνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνιτή 

επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση.
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3.8 ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΙΛΛΑΡ) 

Κατασκευή ΠΙΛΛΑΡ από προκατασκευασμένα τεμάχια και υλικά ενσωματούμενα επιτόπου 

περιλαμβανομένης και της βάσης έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 για κάθε τύπο 

που ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό αναχωρήσεων. Η θύρα του πίλλαρ θα φέρει κλειδαριά.

3.8. Α. ΜΕΤΑΛΛΙΚΌ ΕΡΜΆΡΙΟ (ΠΙΛΛΑΡ)

Το ερμάριο για την ηλεκτρική διανομή θα είναι μεταλλικό τύπου πίλαρ ΙΡ55, γαλβανισμένο εν θερμώ και

βαμμένο με ικανές στρώσεις βαφής (τουλάχιστον ένα αστάρι και δύο στρώσεις χρώματος), σύμφωνα με

τα σχέδια και τις υποδείξεις της επίβλεψης. Θα διαθέτει δύο(2) εσωτερικούς χώρους για την 

τοποθέτηση του μετρητή της ΔΕΗ και του πίνακα διανομής.

To πίλαρ θα είναι διαστάσεων τουλάχιστον 1,25Χ1,00Χ0,30 m ώστε να έχει αρκετό  χώρο για να 

χωρέσουν όλα τα παρακάτω τα οποία θα περιέχονται σ΄ αυτό:

- o μετρητής της ΔΕΗ 

- ο δέκτης ΔΑΣ ή ΤΑΣ της ΔΕΗ

- ο γενικός ηλεκτρολογικός πίνακας

- Ένας ρευματοδότης 230V/16Α

- Ένα στεγανό φωτιστικό τύπου καραβοχελώνας

3.8.Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο ηλεκτρολογικός πίνακας  θα κατασκευασθεί σύμφωνα με το σχέδιο ηλεκτρολογικού πίνακα της 

μελέτης, και το μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο όπου και αναγράφονται και όλα τα στοιχεία των 

οργάνων προστασίας. Ο πίνακας θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 35Χ50Χ20 cm

i. Μεταλλικά μέρη

Όλα τα μεταλλικά μέρη του πίνακα θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με απόχρωση 

που θα εγκριθεί από την επίβλεψη.

Όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει να 

είναι γαλβανισμένα

ii. Γενικές απαιτήσεις

α. Η κατασκευή του πίνακα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι 

εύκολα προσιτά μετά την• αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις 

μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς να. 

μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.

β. Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και η δοκιμή του πίνακα θα πρέπει απαραίτητα να 

ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής του. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε

εργασία σχετικά με τις παραπάνω. Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του 

πίνακα θα γίνει με τη βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. Η σύνδεση των 

αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήματα.
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γ. Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες αριθμημένες 

κλέμμες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση). Εξαίρεση και μόνον μπορεί να υπάρξει όταν η 

ονομαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι πάνω από 100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

(1) To όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το κάτω μέρος του 

πίνακα και εύκολα προσιτό και

(2) Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή μπάρες που θα 

συνδεθούν σε αυτούς να μην χρειάζονται ακροδέκτες.

δ. Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος 

βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα. Για τις τρεις φάσεις θα 

πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια 

θέση και το ίδιο χρώμα. Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες μόνιμες 

πινακίδες με την αναγραφή των τμημάτων και των κυκλωμάτων (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο). Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα 

προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιξης. Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων του πίνακα θα 

είναι επινικελωμένα ή επιφωσφατωμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

ε. Η κατασκευή και διαμόρφωση του πίνακα θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και 

Προδιαγραφές:

 Ελληνικούς Κανονισμούς 

 VDE 0100. 0110.0660

 ΙΕΕ. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση)

 IEC 439. Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ. 

στ. Ο πίνακας θα είναι επισκέψιμος και επιθεωρήσιμος από μπροστά. Όλοι οι διακόπτες με χειριστήρια 

θα είναι αιωρούμενου τύπου δηλ. χωριστά το σώμα του διακόπτη με τον μοχλό χειρισμού και χωριστά η

χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουμε την πόρτα του πίνακα ή αφαιρούμε το κάλυμμα ενός κιβωτίου του 

πίνακα να μην χρειάζεται καμία επέμβαση στον διακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του 

διακόπτη, παραμένει πάνω στην πόρτα ή στο κάλυμμα του κιβωτίου του πίνακα.

ζ. Οι πόρτες και οι μετωπικές πλάκες του πίνακα θα είναι μεταλλικές της αυτής κατασκευής με το 

υπόλοιπο σώμα του πίνακα και θα φέρουν:

 Κλείστρο ειδικό για πίνακες (μεταλλικό) το οποίο θα είναι όμοιο για όλους τους πίνακες του έργου 

(PAS PARTOUT).

 Ειδικούς μεντεσέδες (μεταλλικούς) για πίνακες.

 Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την

 τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα.

 Ακροδέκτη γείωσης.

η. Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της μελέτης για μελλοντική 

επέκταση.

θ. Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης 

διαμέτρου.
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θα. Ο πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά. σχέδια κλπ, 

τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ.:

(1) Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα.

(2) Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του 

πίνακα.

(3) Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης.

4. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 Οι εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης καθώς και επαναφοράς, στη θέση των σκαμμάτων, της 

φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας,  στην αρχική της ποιοτική κατάσταση με αποκατάσταση τυχόν 

προϋπάρχοντος οδοστρώματος ή πεζοδρομίου κτλ.

 Οι εργασίες πλήρους κατασκευής των βάσεων θεμελίωσης των ιστών, των φρεατίων και των 

λοιπών στοιχείων που ολοκληρώνουν το σύστημα της υποδομής οδοφωτισμού ώστε να είναι 

έτοιμο να δεχθεί το σύστημα επιδομής οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά, κτλ.).

 Η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, καλωδίων και σωλήνων διέλευσης αυτών, 

γειώσεων και μικροϋλικών, τη μεταφορά επιτόπου του έργου και την ενσωμάτωση στο έργο.

 Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων διέλευσης.

 Η κατασκευή κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΛΑΡ).

5. ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΔΑΦΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ

Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισμού ή διανομών θα κατασκευασθούν με καλώδια τύπου ΝΥΥ, που 

οδεύουν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες (εκτός από το τμήμα του δικτύου που περνά κάτω από τον 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο όπου η διέλευση των καλωδίων θα γίνεται μέσα σε γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα), ονομαστικής διαμέτρου όπως στα σχέδια. Οι σωλήνες τοποθετούνται μέσα σε 

χανδάκια.

Κατά την είσοδο των καλωδίων από τους σωλήνες θα αποφεύγεται η επαφή της μονώσεως με τα χείλη 

των σωλήνων.

Στις διασταυρώσεις με λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισμού θα τοποθετούνται κάτω από τα 

καλώδια ασθενών ρευμάτων και τις σωληνώσεις νερού και επάνω από τα καλώδια μέσης τάσεως. Κατά 

την παράλληλη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισμού με καλώδια ασθενών ρευμάτων, σωλήνες νερού 

κλπ. θα τηρείται οριζόντια απόσταση μεγαλύτερη από 30 εκ.

Η πλήρωση του σκάμματος βάθους 0,7m θα γίνεται με την εξής σειρά (από τον (πυθμένα):

10 εκατοστά άμμος

 Σειρά καλωδίων εντός σωλήνων

 10 εκατοστά άμμος επικάλυψη καλωδίων

 Προειδοποιητικό πλέγμα 

 Πλήρωση με άμμο ή κοσκινισμένο χώμα

 Σκυρόδεμα (όπου προβλέπεται)
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Η επισήμανση των σωλήνων θα γίνεται με πλέγμα σήμανσης και προστασίας κίτρινου χρώματος, 

κατασκευασμένο βάσει  προδιαγραφών EN12613:2001 από υψηλής αντοχής ομοπολυμερές 

πολυπροπυλένιο, με υψηλό βαθμό αντίστασης στην σήψη και με εκτύπωση στην μία πλευρά του 

κειμένου προειδοποίησης «CAUTION-ELECTRIC CABEL BELOW», πλάτους 300 χιλιοστών

6. ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΓΩΝ 

Υπόγεια πολυπολικά καλώδια (ΝΥΥ) μονώσεως θερμοπλαστικής και μανδύου θερμοπλαστικού 

συμφώνως προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85.

7. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

Θα πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 60898 και DIV VDE 0641 μέρος 11, IEC898. Θα είναι τριπολικοί και η 

ονομαστική τους τάση θα είναι 230/400 V AC. Η ονομαστική ένταση θα ακολουθεί την χαρακτηριστική 

καμπύλη C:16,25Α . Μηχανική Διάρκεια ζωής 20.00 χειρισμοί και διάρκεια ζωής υπό ln<32A: 20.000 

χειρισμοί, ln >32A: 10.000 χειρισμοί. Βαθμός προστασίας DIN VDE 40050, IEC529, IP40,IP65. Μόνωση 

κατά DIN VDE 0110, μέρος 1&2. Συνθήκες λειτουργίας κατά DIN40046, -15οC έως +55οC, 95% σχετική

υγρασία. Αντοχή σε κρούση, 30g με ελάχιστο χρόνο μεταξύ κρούσεων 13ms.

Οι διακόπτες θα καλύπτουν πλήρως τα χαρακτηριστικά λειτουργίας  που αναγράφονται στο 

ηλεκτρολογικό σχέδιο  πινάκων της μελέτης

8. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ  16A 

Διακόπτης με φωτοκύτταρο ο οποίος ελέγχει κυκλώματα φωτισμού με βάση ένα προκαθορισμένο όριο 

φωτεινότητας του περιβάλλοντος σε Lux.

Είναι εφοδιασμένος με ένα φωτοκύτταρο ανίχνευσης της φυσικής φωτεινότητας το οποίο 

αντιλαμβάνεται κάθε μεταβολή, αύξηση ή μείωση, σε σχέση με την προκαθορισμένη τιμή και ανάλογα 

ανοίγει ή κλείνει το κύκλωμα. 

Ο διακόπτης διαθέτει χρονική καθυστέρηση στην ενεργοποίησή του, με σκοπό την αποφυγή 

σφαλμάτων από στιγμιαία αλλαγή της φωτεινότητας, όπως για παράδειγμα αστραπές, προβολείς 

αυτοκινήτων κ.τ.λ. Το φωτοκύτταρο είναι στεγανό (ΙΡ 65) για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους και 

παραδίδεται μαζί με το διακόπτη. H ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 110 V – 230V AC (50 / 60 Hz). 

H τάση λειτουργίας 0,8...1xUn. Μέγιστο φορτίο, AC1, 16A / 250V AC, 4.000VA / 230V AC. Ρυθμιζόμενη 

φωτεινότητα ενεργοποίησης 2 – 300Lux. Χρονική καθυστέρηση, 50sec στο άνοιγμα, 50sec στο 

σβύσιμο.Το φωτοκύτταρο τοποθετείται σε ιδιαίτερο ιστό πάνω στο πίλαρ. 

Βαθμός προστασίας ΙΡ 20 για το διακόπτη, ΙΡ 65 για το φωτοκύτταρο. 

Θα διαθέτει πράσινη λυχνία για σήμανση της παρουσίας τάσης στο δίκτυο και κόκκινη για την 

ενεργοποίηση του διακόπτη. Η θερμοκρασία λειτουργίας του φωτοκυττάρου είναι από –30oC έως 

+70oC. 
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9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ - ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

Πλάκα  γείωσης

Η χάλκινη πλάκα γείωσης θα έχει διαστάσεις  500Χ500Χ3mm 

Αγωγοί γείωσης (Γυμνοί)

Οι γυμνοί αγωγοί γειώσεως θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό γειώσεων με αγωγιμότητα 98% σε 

σχέση με τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι. Οι συνδέσεις μεταξύ των αγωγών με τα 

ηλεκτρόδια θα είναι τύπου ασφαλείας και θα γίνονται ή με θερμή συγκόλληση ή με ειδικούς χάλκινους 

συνδετήρες. Η σύνδεση των αγωγών με την αναμονή της αντικεραυνικής εγκατάστασης θα γίνεται 

μέσω χάλκινων επικασσιτερωμένων ακροδεκτών πρέσσας (κως) και επιψευδαργυρωμένων κοχλιών.

10. ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Τα φρεάτια κατασκευάζονται ως εξής: Η δόμηση των φρεατίων γίνεται από οπλισμένο σκυρόδεμα 

C20/25, 300 χγρ. τσιμέντου για τις πλευρικές επιφάνειες και 200χγρ. για τον πυθμένα, πάχους 10 cm., 

με διαστάσεις 40x40x60cm. Στον πυθμένα όλων των φρεατίων θα δημιουργηθεί άνοιγμα 20 x 20 cm, 

πληρωμένο με χαλίκι για την αποχέτευση των νερών. Στις πλευρές των φρεατίων θα δημιουργηθούν 

ανοίγματα ανάλογα με τον αριθμό των σωλήνων που καταλήγουν σ' αυτό. Τα φρεάτια θα καλύπτονται 

με κάλυμμα από ελατό χυτοσιδηρό κλάσης Β125 όταν είναι σε πεζοδρόμιο και  D400 όταν είναι σε 

δρόμο.

11. ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ

Τα φωτιστικά σώματα θα γειωθούν με γαλβανισμένο χάλκινο αγωγό 25 mm2 στο σύστημα προστασίας 

(γείωσης). Από το ακροκιβώτιο μέχρι τον αγωγό προστασίας η σύνδεση γίνεται με χάλκινο αγωγό 25 

mm2.

12.ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ

Θα είναι ονομαστικής τάσης 0,6KV. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι ή πολύκλωνοι ανάλογα με 

την διατομή τους με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα 

είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι 

κατασκευασμένο σύμφωνα με το VDE-0271.

Καλώδια μονοπολικά ή πολυπολικά κατά VDE-0271 τάσης 0,6KV μονόκλωνα ή πολύκλωνα, με 

θερμοπλαστική μόνωση (PVC), με εσωτερική επένδυση από ελαστικό για αγωγούς κυκλικής διατομής ή 

από ελικοειδή μονωτική θερμοπλαστική ταινία για αγωγούς διατομής κυκλικού τομέα και εξωτερική 

επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC, τύπου ΝΥΥ, ελάχιστης διατομής χαλκού 1,5mm² για κυκλώματα

φωτισμού ή κίνησης 2,5mm² για κυκλώματα ρευματοδοτών και 4mm² για τροφοδότηση πινάκων.
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13.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

α. Εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και επανεπίχωση σε μέτρα μήκους, εκτός αν αλλιώς 

ορίζεται στην ΕΣΥ.

β. Σωλήνες διέλευσης καλωδίων συμπεριλαμβανομένου του σύρματος «οδηγού» σε μ.μ.

γ. Αγωγός γείωσης σε μέτρα μήκους για κάθε διατομή.

δ. Ακροδέκτες αγωγού γείωσης σε τεμάχια.

ε. Πλάκα γείωσης σε τεμάχια.

στ. Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας μαζί με το κάλυμμα πλήρως τοποθετημένα σε 

τεμάχια.

ζ. Κατασκευή προστασίας σωλήνων διέλευσης καλωδίων με σκυρόδεμα σε μέτρα μήκους για κάθε 

τυπική διατομή που ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των σωλήνων διέλευσης.

η. Καλώδια σε μέτρα μήκους για κάθε τύπο και διατομή αγωγού.

θ. Κατασκευή ΠΙΛΛΑΡ για κάθε τύπο που ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό αναχωρήσεων.

Η πληρωμή για κάθε επιμετρούμενη εργασία γίνεται με βάση τη σχέση: 

Πληρωμή = επιμετρ. ποσότητα x τιμή μονάδας.
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ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ: 15/2013 ( ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/16 ΚΑΙ ΤΗΝ                   
Υ.Α ΔΝΣγ/οικ/35577/ΦΝ 466/4.05.17/  (ΦΕΚ Β1746/ 19-05-17)

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Τ.Κ.ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:€129.465,81€ με ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π (ΚΑ: 02.30.7322.008 του έτους 2018)

 Τ.Σ.Υ- ANΤΙΣΤΟΙΧIΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ  ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ     (ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ)                          

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ  ΤΠ1501+) ΠΕΤΕΠ (Εγκ.17/07-09-16)

1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΑΘΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΔΟ-A-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 02-04-00-00

O∆Ο Α-3.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών
02-04-00-00

Ο∆Ο Β-1 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 02-04-00-00

Ο∆Ο Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 05-03-03-00

Υ∆Ρ 5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις µε αµµοχαλικώδη υλικά, µε θραυστά υλικά λατοµείου 08-01-03-02

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

15-02-01-01

ΝΕΤ ΥΔΡ 4.13 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων αοπλου σκυροδέματος
-----

Ν. ΝΕΤ  ΟΙΚ 
22.65.011
Ν. ΝΕΤ  ΟΙΚ 22.65.02

Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων 
Σποξήλωση παιχνιδιών
Αποξήλωση κκαθιστυικωνν

-----
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VOGIATZI
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ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ  ΤΠ1501+) ΠΕΤΕΠ (Εγκ.17/07-09-16)

NET OIK 32.01
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίες C12/15, C16/20, C20/25

01-01-01-00(αναστολή εφαρμογής)
01-01-02-00

01-01-03-00(αναστολή εφαρμογής)
01-01-04-00(αναστολή εφαρμογής)

01-01-05-00
01-01-07-00

01-01-01-00

01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 01-04-00-00

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.04
Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας 

01-04-00-00

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 01-05-00-00

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.18
Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

01-05-00-00

2.2. ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  B500C (S500s) 01-02-01-00 (αναστολή εφαρμογής)
01-02-01-00

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s
------

3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΝΕΤ ΟΔΟ Β-52
Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009 ΑΝΑΣΤΟΛΗ

1501-05-02-02-00

 Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 32.01.05
Επίστρωση με Σκυρόδεμα πάχους 7 εκ. από θραυστό υλικό 

---

Ν.ΝΕΤ  ΟΙΚ 73.96 Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρων κατά ΕΝ 1177:2008 πάχους 50 χιλ., για 
ύψος πτώσης 1300mm/m2-1500mm/m2

ΕΝ1177:2008



ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ  ΤΠ1501+) ΠΕΤΕΠ (Εγκ.17/07-09-16)

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Ν. ΝΕΤ ΠΡΣ Β10.02.01
Ξύλινες επενδύσεις σκυροδέματος iroko πάχους 5- 8 εκ

---

Ν.ΝΕΤ ΠΡΣ 61.32 Μεταλλικός σκελετός στήριξης ξύλινης επένδυσης ---

ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.3 Ξύλινος κάδος
---

ΝΕΤ N ΟΙΚ 
79.15.01 Γεωϋφασμα εδαφοκάλυψης μη υφαντό βάρους 125 gr/m2

---

ΝΕΤ ΠΡΣ Δ16
Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου

---

Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 
32.01.05.02  Κατασκευή βρύσης

---

Ν.ΝΕΤ ΠΡΣ Β 12.20.1
Σύνθετο όργανο αποτελούμενο από τσουλήθρα, δύο ξύλινες ράμπες αναρρίχησης και γωνία 
δραστηριοτήτων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 ΕΩΣ 8

Ν.ΝΕΤ ΠΡΣ Β 12.11.1
Μονάδα κούνιας δύο θέσεων νηπίων από ξύλο

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 ΕΩΣ 8

Ν.ΝΕΤ  ΠΡΣ Β 
12.11.2

Μονάδα κούνιας δύο θέσεων παιδιών από ξύλο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 ΕΩΣ 8

Ν.ΝΕΤ ΠΡΣ Β 12.2.1
Πολυλειτουργική αναρρίχηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 ΕΩΣ 8

Ν.ΝΕΤ ΠΡΣ Β 12.3
Μονάδα ελατήριο Δράκος

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 ΕΩΣ 8

Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 61.06.01
Ενημερωτική πινακίδα παιδικής χαράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1504/ ΕΝ 438

ΝΕΤ ΟΙΚ 64.01.01
Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών

---

ΝΕΤ ΟΙΚ 62.22 Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους 03-08-02-00

ΝΕΤ ΟΙΚ 64.26.03
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 ''

---

 Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 
64.01.01 

Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδώματων απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους συνήθων διατομών

----



ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑ ΑΡΘΡΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ  ΤΠ1501+) ΠΕΤΕΠ (Εγκ.17/07-09-16)

6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΝΕΤ ΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιμεντόχρωμα

03-10-01-0

ΝΕΤ ΟΙΚ 7755 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου

03-10-03-00

ΝΕΤ ΟΙΚ 77.71.02 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο 
συστατικών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού

03-10-05-00

Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 22.52, 
72.17  

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση NEAΣ επιστέγασης από έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά
----

Ν.ΝΕΤ ΟΙΚ 77.92.02 
Αφαίρεση graffiti  βερνικοχρωματισμένων ξύλινων επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών 
χημικών

----

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝ 16-03-2018 16-3-2018 16-03-2018

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΕ&ΥΧ 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ
Αρχιτέκτων μηχανικός

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ

Πολιτικός μηχανικός



ΣΧΕΔΙΟ
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