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ii  ΟΟ   ∆∆ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΚΚ ΡΡ ΩΩ ΠΠ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

την με ανοικτή συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: 

 

" ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020." 
Εκτιμώμενης αξίας  74.400,00 Ευρώ 

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους 
όρους της παρούσας και 

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Α΄ 
 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή iii- Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1 Αναθέτουσα αρχή : Ο  Δήμος  Κρωπίας 

Οδός  : Βασιλέως  Κων/νου  47 
Ταχ.Κωδ. : 19441 
Τηλ. : 210-6622379 
Telefax : 210-6624963 
E-mail : tykoropi@gmail.com 
Πληροφορίες:  : ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΔΑΝΙΗΛ / ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (τηλ. 213 2000708-

710) 
1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Ο  Δήμος  Κρωπίας.iv 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Ο  Δήμος  Κρωπίας v 
1.4 Προϊστάμενη Αρχή : η  Οικονομική  Επιτροπή   ή   το   ΔΣ  Δήμου  Κρωπίας   

αντίστοιχα  βάσει  των  Ν.3852/2010  και  Ν. 3669/2008 που έχει έδρα 
το  Κορωπίvi 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : για την κατασκευή του έργου, 
είναι   η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του   Δήμου  Κρωπίας vii 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων  
Περιφέρειας  Αττικήςviii 
 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία 
στους ενδιαφερόμενους/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 ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και 
εγγράφως στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες 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: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 
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 διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθαix: 
α) η παρούσα διακήρυξη, 
 
Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5x του ν. 
4412/2016 
η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν 4412/2016 xi,  
β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
γ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
δ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ε) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
στ) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων,  
ζ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
η) η τεχνική μελέτη, 
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 [Β]xii Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5xiii του ν. 

4412/2016: 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 0ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει 
με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.  
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους 
διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Κρωπίας, Βασ. Κων/νου 47, Πληροφορίες κα 
Ελένη Μαράκη, τηλ. 2132000710  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 
αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα 
ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους 
στον ενδιαφερόμενο.xiv 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 

αργότερο στις 12/12/2020 xv 

 
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράςxvi 

 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχήςxvii. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της 
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. 
3.2. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  
στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία 
ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή 
ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά 
του …..xviii 

για το έργο : «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020» 
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Κρωπίας 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 16/12/2020xix 
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
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α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχήςxx» 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί 
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφοράxxi», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 2. 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν 
από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της 
παρούσαςxxii. 
3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμαxxiii, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή 
από την αναθέτουσα αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικέςxxiv. 
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτώνxxv.  

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτήςxxvi. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται 

[Αxxvii]Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 

4412/2016] 

στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης. 

[Β] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 

4412/2016] στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016xxviii. 

 

  
Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορώνxxix - 

Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης– Υπογραφή συμφωνητικού  
 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της 

παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που 

έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση 

ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 

προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο 
και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο 
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φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση 
μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για 
να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε 
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η 
σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία τουxxx, ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις συμβάσεις με 
εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 
24.2 της παρούσας. . Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής 
τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και 
καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα 
οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  
 
δ) Στη συνέχειαxxxi xxxii, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 
σχέσηςxxxiii.  
 

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 ν. 4412/2016. 
 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, 
σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος 
υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
άρθρου 24.2 της παρούσας την ίδια ημέρα 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, 
ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην 
περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν 
υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται 
εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα 
ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον διαθέτειxxxiv. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο 
της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 
 
στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του 
πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τουςxxxv

. Αν 
διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 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.  
 

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
ή σε παράρτημά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της.  
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού 
με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης 
στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το 
εγκρίνειxxxvi.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε 
πρόσφορο μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ή ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
η) 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 προσφορέςxxxvii.  
 
4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση 

για υπογραφή σύμβασηςxxxviii    
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, 15 ημερώνxxxix, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 
άρθρο 23.2-23.9 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε 
(15) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο 
οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόνxl.  
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν με  
[Α]xli Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 
4412/2016] το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  
[Β] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 
4412/2016] την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016xlii   
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) 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,  
ο προσωρινός ανάδοχος 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 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  
[Α]xliii Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 
4412/2016] το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  
[Β] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 
4412/2016] την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016xliv   
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
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αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 της παρούσαςxlv.  
 
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 ανάθεσης ματαιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµουxlvi  για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση 
της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας. 
 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει  τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016xlvii.  
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Στην απόφαση κατακύρωσης 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3886/2010.xlviii Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στο 
Δημαρχείο του Δήμου Κρωπίαςxlix.  
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην 
παράγραφο 4.3 της παρούσας και στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο 
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 
επί αυτών, και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35, 36 και 37 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-
23.9 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία 
ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
του άρθρου 22, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και 
καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
 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. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 106l. 

 
4.3  Προδικαστικές Προσφυγές – Ασφαλιστικά Μέτρα / Ενστάσειςli 
 
[Α]lii Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 
4412/2016 
 

 Κάθε ενδιαφερόμενος που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη κατά την κρίση του 
πράξη (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων της σύμβασης) ή παράλειψη της 
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Αναθέτουσας Αρχής  δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173)liii. 
 

 Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την 
οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατ’ αυτής. Η 
αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν 
παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη 
της προσφυγής. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο 
δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη ρητή ή 
σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.  

 Οι προσφυγές υποβάλλονται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου liv.  

 Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 
καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης. 

 Για την άσκηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται το προβλεπόμενο 
παράβολο.  

 
 [Β] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω  των ορίων του άρθρου  5 του ν. 

4412/2016: 
 

  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή 
της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου 
εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του 
δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 
της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικόlv 

– Σειρά  
 ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 
άρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016lvi. 
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  
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  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. 

 
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 έκδοσηlvii. Τυχόν 
ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 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. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)lviii.  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμέναlix,  και η μετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.lx, είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 
του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή 
της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 
αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

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 ελληνικήlxi. 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του 
με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 

του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτωνlxii: 
- Του	ν.	4472/2017	(Α΄74), 
-Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  
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- 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» lxiii.  

  - του	 ν.	 4278/2014	 (Α΄157)	 και	 ειδικο� τερα	 το	 α� ρθρο	 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 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

 -(Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά 
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» lxiv, 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο».  

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,lxv 

 - 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». 

 - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».lxvi.  
-(Μέχρι τις 31/12/2016) του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες”, όπως ισχύειlxvii 

  
7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’lxviii, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομι�ας	 και	 Οικονομικω� ν	 υπ’	 αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005	 (Β΄	 1590)	
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

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

Προστιθέμενης Αξίας». 
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7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξειςlxix, 
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 ρητάlxx. 
 

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Κρωπίας. Πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου ……………………)lxxi  
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσειςlxxii 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.   

 
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.  
 
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 
103  του ν. 4412/2016lxxiii. 
 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  
 
Απόφαση με αρ.πρωτ.  15618/2020 για την ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό 
έτος 2020 και με αρ.  648 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 
Δ.Ο.Υ. lxxiv 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη 

χαρακτηριστικά του έργου 

 
11.1.        Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020». 
 
  
11.2. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 
74.400,00 Ευρώ και αναλύεται σεlxxv: 
Δαπάνη Εργασιών 43.978,14 ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.916,07 ευρώ 
Απρόβλεπταlxxvi (ποσοστού 15% lxxvii επί της δαπάνης εργασιών και του 
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.784,13 ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016,  
Απολογιστικά 272,59 ευρώ 
Όφελος απολογιστικών 49,07 ευρώ 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 14.400,00 ευρώ 
  

11.3.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

  Ο  Δήμος  Κρωπίας 
 
11.4.        Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργουlxxviii 

  
Το έργο αφορά σε εργασίες κατασκευής μικρών αποστραγγιστικών έργων 

σε διάφορα σημεία του Δήμου μεταξύ των οποίων : 
 
� της οδού Κεφαλληνίας στην περιοχή Αγία Μαρίνα Κορωπίου 

 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 
 

• Α. Εκσκαφές – Σήμανση - Επιχώσεις - Αποκαταστάσεις 

• Β. Σωληνώσεις - Φρεάτια - Σκυροδέματα 
 
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. 4412/2016lxxix. 
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, μέχρι του ποσού 
που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και έως του κατώτατου 
ορίου του άρθρου 5, εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132. Στο ανωτέρω 
ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών εργασιών 
του άρθρου 155. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται 
στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει, σύμφωνα με τα νόμιμα 
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αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται 
στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό 
ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 126, αν δεν ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά. 
Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.  
 

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 Ομάδες 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, Μεταφορών και Δικτύων, 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 εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασηςlxxx.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται 
στην Ε.Σ.Υlxxxi. 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία 

συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 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 lxxxii.  

 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφοράlxxxiii. 
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13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορώνlxxxiv. 
 
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 72lxxxv του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 1.200 ευρώlxxxvi.  

 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 κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία lxxxvii:  
 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον Δήμο Κρωπίαςlxxxviii

  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 σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

 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. lxxxix

  
 
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 16-07-2021 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. 

 
15.4  Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 
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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. 
 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)xc 
 
16.1 Δενxci προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχοxcii. 
 
16.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργουxciii  
 
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 εκτός 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 .  

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

..........................................xciv.  
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικώνxcv
 

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. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Πα-
ρακαταθηκών 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 αναδόχου από ένα 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 τουςxcvi.  
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνxcvii ορίζεται η 
16/12/2020, ημέρα Τετάρτηxcviii. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ.  

 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, 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 εγγράφως, 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 
οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά 
περίπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον διαθέτει. 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 εδαφίωνxcix.  
 
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 6 μηνώνc, από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορώνci. 
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. 
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Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

  

1. Η προκήρυξη σύμβασης cii και η παρούσα Διακήρυξη θα δημοσιεύθει στο ΚΗΜΔΗΣ. 

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

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποciii, 
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 στο διαγωνισμό  
  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ civ 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 εμπι�πτουν	στην	περι�πτωση	γ΄	της	παρου� σας	παραγρα�φου	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 ένωσηςcv. 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 
του άρθρου 19cvi και της παρ. 1 (ε) 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 
μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία)cvii. 
 
 
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 όλα τα μέλη της ένωσης. Η πλήρωση των 

απαιτήσεων του άρθρου 22 Γ, Δ και Ε αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της 

ένωσης. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμούcviii  

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
cix

: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους:  
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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 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	οποι�α	κυρω� θηκε	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 

ενσωματω� θηκε	στην	εθνικη� 	νομοθεσι�α	με	το	ν.	4198/2013	(Α΄	215	). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη 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.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον 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.  

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 





 2

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. 

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 
χαρακτηρι�ζονται,	 συ� μφωνα	 με	 την	 υπουργικη� 	 απο�φαση	 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	υπο� 	αα΄	και	ββ΄	κυρω� σεις	πρε�πει	να	ε�χουν	αποκτη� σει	τελεσι�δικη	και	δεσμευτικη� 	ισχυ� cx. 

 

22.A. 3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος 

............ cxi( όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι 

συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  

22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

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

προσφέρων 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 περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, δεν 

εφαρμόζεται cxiiη παράγραφος 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης (διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςcxiii:  

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

4412/2016cxiv
 

(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 
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σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμουcxv
,  

(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 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. 

ι) Θα οργανωθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών επίσκεψη-ενημέρωση στο χώρο 

εκτέλεσης των εργασιών την 08/12/2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

Η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην εν λόγω διαδικασία είναι υποχρεωτική, 

προκειμένου αποδεδειγμένα να έχουν λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων του τόπου 

εκτέλεσης του έργου και να προσκομίσουν στην Υπηρεσία τεχνικό φυλλάδιο 

προδιαγραφών (prospectus) για τo κάτωθι υλικό :  

Σχάρα υδροσυλλογής κλάσης D400 τύπου ΕΥΔΑΠ όπως περιγράφεται στα άρθρα 

με Α.Τ. 3.5 έως και 3.7 του Τιμολογίου του έργου, 

ώστε να πιστοποιηθεί ότι ο διαγωνιζόμενος θα λάβει υπόψη του, κατά την υποβολή της 

οικονομικής προσφοράς, το κόστος κατασκευής των αντίστοιχων εργασιών. Στην 

περίπτωση που το τεχνικό φυλλάδιο προδιαγραφών (prospectus) δεν πληρεί τις 

απαιτήσεις της μελέτης του έργου, τότε αυτό απορρίπτεται, και δεν χορηγείται στον 

διαγωνιζόμενο η βεβαίωση προσκόμισης τεχνικού φυλλαδίου προδιαγραφών 

(prospectus) που περιγράφεται παρακάτω.  
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Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή με 

σχετική επιστολή στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, (υπόψη κας Μαράκη Ελένης, τηλ. 

2132000710 fax. 2106624936, email : tykoropi@gmail.com) έως τρείς (3) μέρες πριν την 

επίσκεψη - ενημέρωση. Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος δε δύναται για λόγους 

ανωτέρας βίας να παρευρεθεί την προκαθορισμένη ημέρα, θα οριστεί άλλη μια 

ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση το πολύ επτά (7) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών.   

Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην παραπάνω διαδικασία θα δοθούν οι κάτωθι 

βεβαιώσεις.:  

α) βεβαίωση συμμετοχής και  

β) βεβαίωση προσκόμισης του ανωτέρω τεχνικού φυλλαδίου προδιαγραφών 

(prospectus),  

αντίγραφα των οποίων θα υποβληθούν  με την προσφορά του συμμετέχοντα.  

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν υποβάλει με την προσφορά του τα αντίγραφα των 

βεβαιώσεων συμμετοχής και προσκόμισης τεχνικού φυλλαδίου προδιαγραφών 

(prospectus),  τότε αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης. 

 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 

4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)cxvi. 

 

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

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 4 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 
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του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο 

ισχύει η απόφασηcxviii
.  

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)cxix ,cxx 

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.) και στα νομαρχιακά μητρώα στην κατηγορία/-ιες 

έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκαστεστημένοι 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 επάρκεια 

(α) .........................................................................................
cxxi

 

(β) .........................................................................................
 cxxii

 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

(α) ...........................................................................................
cxxiii

 

(β) ............................................................................................
cxxiv

, 
cxxv

 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

α) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

θα πρέπει να  τηρούν  σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9001:2015, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο  

εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης 

β) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

θα πρέπει να τηρούν  σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 14001: 2015, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του  Ν.4412/2016, με 

πεδίο εφαρμογής μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωση μη επικίνδυνων  

αποβλήτων 

γ) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

θα πρέπει να τηρούν  σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία 

σύμφωνα με το πρότυπο  OHSAS18001 ή ΕΛΟΤ 1801:2008, ή άλλο αντίστοιχο κατά την 

έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, στη νεώτερη  έκδοσή τους.
cxxvi
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)cxxvii 

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 φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν 

τα σχετικά κριτήρια 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 υπεύθυνοιcxxviii  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 ......cxxix γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά 

υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην 

ένωση αυτή. 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
 

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 
αποτελει�	ενημερωμε�νη	υπευ� θυνη	δη� λωση,	με	τις	συνε�πειες	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 cxxx. 
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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 σύμβασηςcxxxi. 
 
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 Δικαιολογητικάcxxxii (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). 
 
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 4cxxxiii  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. 
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 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 δύο εδαφίων  τελευταίου εδαφίου 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), 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 εξέλιξηcxxxiv. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωσηcxxxv 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 φορέαcxxxvi. 
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 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)cxxxvii του άρθρου 22: 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 
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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 Εσόδωνcxxxviii.  
  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά 
ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 
(β)cxxxix 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)cxl 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.4cxli του άρθρου 22, υποβάλλεται 
επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν. 1599/1986 ότι δεν συντρέχουν οι 
σχετικοί λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, 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 22cxlii. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του 
άρθρου 22  υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρίαcxliii:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχώνcxliv. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης 
αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής 
τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].  

- πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές 

- αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς.  

Ειδικότερα 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
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βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 
ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :  

αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.  

ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως 
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία 
έχουν την έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

        αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 
του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% 
των μετοχών.  

         γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων 
(με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία.  

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται 
στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα 
υποβολής της κατάστασης μετόχων και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 3414/2005» . 

 

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

 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠcxlv στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ cxlvi .   
 
 (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 





 3

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 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της 
παρούσας. 

(ii) Για το 22.Γ (β) ..............................................................cxlvii 
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ως δικαιολογητικά τα 
..................................cxlviii 
 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 
Προσαρτη� ματος	Α΄	του	ν.	4412/2016,	μπορου� ν	να	προσκομι�ζουν	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 8 του παρόντος άρθρου.    

 
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. 
  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της 

παρούσας 
  (ii) για το 22.Δ (β) ..............................................................cxlix 
 
(β)  Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ως δικαιολογητικά τα 

..................................cl 
 
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 
Προσαρτη� ματος	 Α΄	 του	 ν.	 4412/2016,	 μπορου� ν	 να	 προσκομι�ζουν	 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 8 του παρόντος άρθρου.    
  
23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 
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α) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, 

ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016,  με πεδίο εφαρμογής 

όπως ζητείται στην §2.2.7, το οποίο θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης που είναι  

διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση-

European Co-operation  for Accreditation (πχ DAkkS-deutsche akkreditierungsstelle, UKAS-UK 

national accreditation body, Cofrac, ΕΣΥΔ κλπ), 

β) πιστοποιητικό τήρησης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 14001:2015,  ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του 

Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής όπως ζητείται στην  §2.2.7, το οποίο θα εκδοθεί από 

φορέα πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της  Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Πιστοποίηση. 

γ) πιστοποιητικό τήρησης συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στην 

εργασία σύμφωνα με το  πρότυπο OHSAS 18001 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 , ή άλλο αντίστοιχο κατά 

την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με  πεδίο εφαρμογής όπως ζητείται στην  

§2.2.7,, το οποίο θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης  που είναι  διαπιστευμένος σε φορέα-

μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση.

cli
 

 

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. 
 
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 φορέωνclii  
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(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 προσκομίζουν 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 προσκομίζουν 
«ενημερότητα πτυχίου»cliii εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής 
των δικαιολογητικών  
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) 
της παρούσαςcliv 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού 
του άρθρου 22. Α.4. (θ)clv  
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του 
άρθρου 23.3. (στ).  
   
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 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 προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό.clvi 
 
 
   
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
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24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει τα ακόλουθαclvii:  

 
[Α]clviii Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016]  

 
- α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 23.1 της παρούσας 

και  
- β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας 

 
[Β] Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016]  

 
- α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016clix του άρθρου 23.1  της 

παρούσας 
- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας,  
- γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα και 
- δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπο τους. 
- ε) Δημοτική ενημερότητα της επιχείρησης περί μη 

οφειλής  στο Δήμο Κρωπίας βεβαιωμένων 
οφειλών. 

- στ) βεβαίωση επίσκεψης ενημέρωσης και  

- ζ) βεβαίωση προσκόμισης τεχνικού φυλλαδίου προδιαγραφών (prospectus) για τo 

κάτωθι υλικό :  

Σχάρα υδροσυλλογής κλάσης D400 τύπου ΕΥΔΑΠ όπως περιγράφεται στα άρθρα 

με Α.Τ. 3.5 έως και 3.7 του Τιμολογίου του έργου, 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπεριπτ. (γ), για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση 
οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτήςclx. 
Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού 
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. 

 
 
24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθένclxi 

από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (ε)  
της παρούσας. 

 
Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω 
και ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής 
προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, 
ολογράφως και αριθμητικώς.  
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β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθμητικήςclxii.  
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της 
ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα 
γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνειclxiii τα σφάλματα 
και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   
 
24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση 
οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Δ΄ 
 
 

Άρθρο 25: Υπεργολαβίαclxiv 
 

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 προτείνειclxv.  

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 .................................................................... clxvi 
 
25.4    Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%)clxvii  της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

 α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α 
της παρούσας για τους υπεργολάβους, με  

 [Αclxviii] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 
4412/2016] το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  

 [Β] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 
4412/2016] την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016clxix 

 και τα δικαιολογητικά του άρθρου 23, κατά περίπτωση. 
 β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού του 

  
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την 

αριθμ. 217/2019 Απόφαση. 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό 
Σύμβουλοclxx. 
Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 

Τεχνικού  
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

 

 

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                                               Δημήτριος Ν. Κιούσης 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 74.400,00 € με ΦΠΑ 24% 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

 
 
 
 
 

  ΚΑΕ : 30-7312.005 

 CPV : 45232450-1 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 
 

ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 
 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εργασίες για την κατασκευή µικρών αποστραγγιστικών 
έργων σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου µεταξύ των οποίων : 
 
 
� της οδού Κεφαλληνίας στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κορωπίου 

 
και αναφέρονται περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό και το τιµολόγιο της παρούσας µελέτης. 
 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 
 
Α. Εκσκαφές – Σήµανση - Επιχώσεις – Αποκαταστάσεις 
 
Β. Σωληνώσεις - Φρεάτια - Σκυροδέµατα 
 
 

 Το συνολικό κόστος του έργου, βάσει του προϋπολογισµού του, ανέρχεται στο ποσό 

60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) είναι µοναδικό για το έτος 2020 µε Κ.Α. 30-7312.005 και 

προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους. Το έργο θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης κατά το χρόνο 

εκτέλεσής του και τις εντολές του επιβλέποντος µηχανικού. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Συντάχθηκε 
Κορωπί,   21 - 10 - 2020 

Ο συντάξας 
 

 Θεωρήθηκε 
Κορωπί,   22 - 10 - 2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Τ.Υ. 
 
 
 
 

Παπαρίζος ∆ανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός    Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 

 
 
  
 
 
 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΥΠ.: 60.000,00 ΕΥΡΩ (πλεον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΥΠ.: 60.000,00 ΕΥΡΩ (πλεον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιµή Α/Α Αρθρο

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 1

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  

1.1 ΜΗΝΕΣπινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541:100% 12 8,00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-1.01-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 2

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  

αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων  

οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό  

1.2 ΜΗΝΕΣπλαστικό. ΗΛΜ 108:100% 12 5,00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-1.02-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 3

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων  

για την διευκόλυνση της  

1.3 ΜΗΝΕΣκυκλοφορίας των πεζών. Υ∆Ρ 6301:100% 12 20,00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-1.05-Β

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων 1

σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με  

πλάτος πυθµένα έως 3,00 Μ, µε την  

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία και την  

µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

2.1 Μ3Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 Μ Υ∆Ρ 6081.1:100% 115 11,46  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων 2

σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος  

πυθµένα έως 3,00 Μ, µε την φόρτωση  

των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία του  

αυτοκινήτου και την µεταφορά σε  

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

2.2 Μ3ορύγµατος έως 4,00 Μ Υ∆Ρ 6082.1:100% 260 29,66  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών 3

ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την  

αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών  

από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα  

2.3 ΜΜΟΚΩ. Υ∆Ρ 6087:100% 10 15,00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-3.12-Β

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 4

στρώσεων οδοστρωσίας  

σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός  

2.4 Μ3του ορίου των γενικών εκσκαφών Ο∆Ν 1123Α:100% 12 5,61  Ν.ΑΤΕΟ ΚΠΤ-Α-

Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων 5

ή τµηµάτων κατασκευών από  

οπλισµένο σκυρόδεµα.συνήθους  

ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών  

κλπ συµβατικών µέσων (υδραυλική  

σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα,  

2.5 Μ3ηλεκτροεργαλεία κλπ) Υ∆Ρ 6082.1:100% 2 44,16  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων 6

δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό  

     ErgoWin





Σελίδα  2
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιµή Α/Α Αρθρο

αµµοχάλικο λατοµείου για συνολικό  

2.6 Μ3πάχος επίχωσης έως 50 cm Υ∆Ρ 6068:100% 215 12,80  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Αποκατάσταση ασφαλτικών 7

οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων  

2.7 Μ2υπογείων δικτύων. Ο∆Ν 4521Β:100% 85 20,00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-4.09-Β

Αποκατάσταση τσιµεντοστρωµένων 8

2.8 Μ2οδοστρωµάτων. Ο∆Ν 4521Β:100% 150 20,00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-4.09-

Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης 9

2.9 Τεµ.υδροδότησης ΗΛΜ 4:100% 5 30,00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-16.13-Β

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, 1

εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από  

3.1 Μ3σκυρόδεµα C12/15 Ο∆Ν 2531:100% 110 82,00  Ν.ΑΤΕΟ ΚΠΤ-Β-

Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος 2

(πρόσµικτα µείωσης  

υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

3.2 Χγρ.934-2 Υ∆Ρ 6320.1:100% 220 0,50  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-9.23.04-

Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 3

οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών  

3.3 Χγρ.έργων Υ∆Ρ 6311:100% 100 0,95  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-9.26-Β

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση 4

εγκατάστασης και τοποθέτηση  

προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων  

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής  

3.4 ΜΜδιαµέτρου D600 mm Υ∆Ρ 6551.5:100% 140 67,00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Μονό φρεάτιο υδροσυλλογής µετα της 5

σχάρας του κλάσης D400 τύπου  

3.5 Τεµ.ΕΥ∆ΑΠ. Ο∆Ν 2548:100% 5 468,00  Ν.ΑΤΕΟ ΝΕΤ-Β-

∆ιπλό φρεάτιο υδροσυλλογής µετα 6

των σχαρών του κλάσης D400 τύπου  

3.6 Τεµ.ΕΥ∆ΑΠ. Ο∆Ν 2548:100% 2 700,00  Ν.ΑΤΕΟ ΝΕΤ-Β-

Φρεάτιο υδροσυλλογής πέντε σχαρών 7

3.7 Τεµ.κλάσης D400 (τύπου ΕΥ∆ΑΠ). Ο∆Ν 2548:100% 1 2.500,00  Ν.ΑΤΕΟ ΝΕΤ-Β-

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου 8

3.8 Τεµ.αποχέτευσης οµβρίων. Ο∆Ν 2548:100% 2 900,00  Ν.ΑΤΕΟ ΝΕΤ-Β-

                                                                          

Συντάχθηκε
Κορωπί 21 Οκτ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 22 Οκτ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΥΠ.: 60.000,00 ΕΥΡΩ (πλεον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΥΠ.: 60.000,00 ΕΥΡΩ (πλεον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιµή ∆απάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α

 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 1 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής  

96,00 1.1 ΜΗΝΕΣ σήµανσης. (Υ∆Ρ ΚΠΤ-1.01-Β) ΟΙΚ 6541 12 8,00  
 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 2 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών  
 στηθαίων οδού, τύπου New  Jersey,  
 από σκληρό πλαστικό. (Υ∆Ρ ΚΠΤ- 

60,00 1.2 ΜΗΝΕΣ 1.02-Β) ΗΛΜ 108 12 5,00  
 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 3 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων  
 για την διευκόλυνση της  
 κυκλοφορίας των πεζών. (Υ∆Ρ  

240,00 1.3 ΜΗΝΕΣ ΚΠΤ-1.05-Β) Υ∆Ρ 6301 12 20,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1) 396,00 396,00  
 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων 1 
 δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή  
 ηµιβραχώδες Με πλάτος πυθµένα  
 έως 3,00 Μ, µε την φόρτωση των  
 προϊόντων εκσκαφής επί  
 αυτοκινήτου, την σταλία και την  
 µεταφορά σε οποιαδήποτε  
 απόσταση. Για βάθος ορύγµατος  

1.317,90 2.1 Μ3 έως 4,00 Μ (Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ) Υ∆Ρ 6081.1 115 11,46  
 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων 2 
 δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με  
 πλάτος πυθµένα έως 3,00 Μ, µε την  
 φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής  
 επί αυτοκινήτου, την σταλία του  
 αυτοκινήτου και την µεταφορά σε  
 οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  
 ορύγµατος έως 4,00 Μ (Υ∆Ρ ΚΠΤ- 

7.711,60 2.2 Μ3 3.11.02.01.Μ) Υ∆Ρ 6082.1 260 29,66  
 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών 3 
 ορυγµάτων υπογείων δικτύων για  
 την αντιµετώπ ιση προσθέτων  
 δυσχερειών από διερχόµενα κατά  
 µήκος δίκτυα ΟΚΩ. (Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.12 

150,00 2.3 ΜΜ -Β) Υ∆Ρ 6087 10 15,00  
 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 4 
 στρώσεων οδοστρωσίας  
 σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο  
 εντός του ορίου των γενικών  

67,32 2.4 Μ3 εκσκαφών (Ο∆Ν ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Β) Ο∆Ν 1123Α 12 5,61  
 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων 5 
 ή τµηµάτων κατασκευών από  
 οπλισµένο σκυρόδεµα.συνήθους  
 ακριβείας, µε χρήση  
 αεροσυµπιεστών κλπ  συµβατικών  
 µέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία  
 πεπιεσµένου αέρα,  
 ηλεκτροεργαλεία κλπ ) (Υ∆Ρ ΚΠΤ- 

88,32 2.5 Μ3 4.01.01.Μ-Β) Υ∆Ρ 6082.1 2 44,16  
Σε µεταφορά                          9.335,14 396,00 ErgoWin





Σελίδα  2
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιµή ∆απάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α

Εκ µεταφοράς 396,00 9.335,14       

 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων 6 
 δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό  
 αµµοχάλικο λατοµείου για συνολικό  
 πάχος επίχωσης έως 50 cm (Υ∆Ρ  

2.752,00 2.6 Μ3 ΚΠΤ-5.05.01.Μ-Β) Υ∆Ρ 6068 215 12,80  
 Αποκατάσταση ασφαλτικών 7 
 οδοστρωµάτων στις θέσεις  
 ορυγµάτων υπογείων δικτύων. (Υ∆Ρ  

1.700,00 2.7 Μ2 ΝΕΤ-4.09-Β) Ο∆Ν 4521Β 85 20,00  
 Αποκατάσταση τσιµεντοστρωµένων 8 
 οδοστρωµάτων. (Υ∆Ρ ΝΕΤ-4.09- 

3.000,00 2.8 Μ2 ΑΤΣΙΜ) Ο∆Ν 4521Β 150 20,00  
 Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης 9 

150,00 2.9 Τεµ. υδροδότησης (Υ∆Ρ ΚΠΤ-16.13-Β) ΗΛΜ 4 5 30,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 16.937,14 16.937,14  

 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ 

 Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα 1 
 αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις  
 κλπ  από σκυρόδεµα C12/15 (Ο∆Ν  

9.020,00 3.1 Μ3 ΚΠΤ-Β-29.2.2-Β) Ο∆Ν 2531 110 82,00  
 Στεγανοποιητικά µάζας 2 
 σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης  
 υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

110,00 3.2 Χγρ. 934-2 (Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.23.04-Β) Υ∆Ρ 6320.1 220 0,50  
 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 3 
 οπλισµού σκυροδεµάτων  
 υδραυλικών έργων (Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.26 

95,00 3.3 Χγρ. -Β) Υ∆Ρ 6311 100 0,95  
 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση 4 
 εγκατάστασης και τοποθέτηση  
 προκατασκευασµένων  
 τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης  
 κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  
 1916 Ονοµαστικής διαµέτρου D600  

9.380,00 3.4 ΜΜ mm (Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.01.01.05-Γ) Υ∆Ρ 6551.5 140 67,00  
 Μονό φρεάτιο υδροσυλλογής µετα 5 
 της σχάρας του κλάσης D400 τύπου  

2.340,00 3.5 Τεµ. ΕΥ∆ΑΠ. (Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-66.1-Α2Μ) Ο∆Ν 2548 5 468,00  
 ∆ιπλό φρεάτιο υδροσυλλογής µετα 6 
 των σχαρών του κλάσης D400  
 τύπου ΕΥ∆ΑΠ. (Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-66.1- 

1.400,00 3.6 Τεµ. Α2∆) Ο∆Ν 2548 2 700,00  
 Φρεάτιο υδροσυλλογής πέντε 7 
 σχαρών κλάσης D400 (τύπου  

2.500,00 3.7 Τεµ. ΕΥ∆ΑΠ). (Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-66.1-ΠΕΝΤ) Ο∆Ν 2548 1 2.500,00  
 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου 8 
 αποχέτευσης οµβρίων. (Ο∆Ν ΝΕΤ- 

1.800,00 3.8 Τεµ. Β-66.5-ΣΧ) Ο∆Ν 2548 2 900,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (3) 26.645,00 26.645,00  

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 43.978,14 x18,00% 7.916,07 

43.978,14 Αθροισµα 

 Απρόβλεπτα 51.894,21 x15,00% 7.784,13 

51.894,21 Αθροισµα 

 Απολογιστικά 272,59 

59.678,34 Αθροισµα 

 ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 49,07 

59.950,93 Αθροισµα 

 Φ.Π.Α. 60.000,00 x24,00% 14.400,00 

60.000,00 Αθροισµα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 74.400,00 





Σελίδα  3
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

                                                                          

Συντάχθηκε
Κορωπί 21 Οκτ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 22 Οκτ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ    : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1η ΟΜΑ∆Α : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1 τεµ Α.Τ. 1.1

6,00 Χ 2,00 = 12,00 τεµ

ΤΙΘΕΤΑΙ 12,00 τεµ

2 τεµ Α.Τ. 1.2

6,00 Χ 2,00 = 12,00 τεµ

ΤΙΘΕΤΑΙ 12,00 τεµ

3 τεµ Α.Τ. 1.3

6,00 Χ 2,00 = 12,00 τεµ

ΤΙΘΕΤΑΙ 12,00 τεµ

2η ΟΜΑ∆Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4 µ
3 Α.Τ. 2.1

Εκσκαφή σωλήνα οµβρίων διαµέτρου Φ600 :
140,00 Χ 1,45 Χ (0,15+0,375+1,30) = 370,48 µ

3

Σύνολο εκσκαφών : 370,48 µ
3

Για ποσοστό γαιώδους 10% είναι :
30,00% * 370,48 µ3 = 111,14 µ

3

ΤΙΘΕΤΑΙ 115,00 µ
3

5 µ
3 Α.Τ. 2.2

Από άρθρο εκσκαφών γαιώδεις είναι : Σύνολο εκσκαφών : 370,48 µ
3

Για ποσοστό βραχώδους 90% είναι :
70,00% * 370,48 µ3 = 259,33 µ

3

ΤΙΘΕΤΑΙ 260,00 µ
3

74.400,00 €

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, 
τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Προσωρινές 
γεφυρώσεις ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με 
πλάτος πυθµένα έως 3,00 Μ, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγµατος έως 4,00 Μ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 Μ, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 Μ

Σελίδα 1 από 3





6 µµ Α.Τ. 2.3

Κατ' εκτίµηση : 10,00 µµ

ΣΥΝΟΛΟ : 10,00 µµ

ΤΙΘΕΤΑΙ 10,00 µµ

7 µ
3 Α.Τ. 2.4

Για σωλήνα οµβρίων διαµέτρου Φ600 :
140,00 Χ 1,65 Χ 0,05 = 11,55 µ

3

ΣΥΝΟΛΟ : 11,55 µ
3

ΤΙΘΕΤΑΙ 12,00 µ
3

8 µ
3 Α.Τ. 2.5

Κατ' εκτίµηση : 2,00 µ
3

2,00 µ
3

ΤΙΘΕΤΑΙ 2,00 µ
3

9 µ
3 Α.Τ. 2.6

Επίχωση σωλήνα οµβρίων διαµέτρου Φ600 :
140,00 Χ 1,45 Χ 1,05  - (1/2ΧπΧ0,75^2/4) = 212,93 µ

3

ΣΥΝΟΛΟ : 212,93 µ
3

ΤΙΘΕΤΑΙ 215,00 µ
3

10 µ
2 Α.Τ. 2.7

Ασφαλτικά σωλήνα οµβρίων διαµέτρου Φ600 :
50,00 Χ (1,45µ  + 0,20µ) = 82,50 µ

2

ΣΥΝΟΛΟ : = 82,50 µ
2

ΤΙΘΕΤΑΙ 85,00 µ
2

11 µ
2 Α.Τ. 2.8

Τσιµεντοστρώσεις σωλήνα οµβρίων διαµέτρου Φ600 :
90,00 Χ (1,45µ  + 0,20µ) = 148,50 µ

2

ΣΥΝΟΛΟ : = 148,50 µ
2

ΤΙΘΕΤΑΙ 150,00 µ
2

12 τεµ Α.Τ. 2.9
Κατ' εκτίµηση : 5,00 τεµ

ΣΥΝΟΛΟ : 5,00 τεµ

ΤΙΘΕΤΑΙ 5,00 τεµ

3η ΟΜΑ∆Α : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ

13 µ
3 Α.Τ. 3.1

Επίχωση τσιµεντοσωλήνα διαµέτρου Φ800 :
140,00 Χ 1,45 Χ (0,15+0,375)  - (1/2ΧπΧ0,75^2/4) = 106,35 µ

3

ΣΥΝΟΛΟ : 106,35 µ
3

ΤΙΘΕΤΑΙ 110,00 µ
3

Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα.συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών 
µέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων

Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από 
σκυρόδεµα C12/15

Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης

Αποκατάσταση τσιµεντοστρωµένων οδοστρωµάτων.

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα 
ΟΚΩ.

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

Σελίδα 2 από 3





14 χλγρ Α.Τ. 3.2

110,00µ3 Χ = 220,00 χλγρ

ΣΥΝΟΛΟ : 220,00 χλγρ

ΤΙΘΕΤΑΙ 220,00 χλγρ

15 χλγρ Α.Τ. 3.3

Κατ' εκτίµηση : 100,00 χλγρ

ΣΥΝΟΛΟ : 100,00 χλγρ

ΤΙΘΕΤΑΙ 100,00 χλγρ

16 µµ Α.Τ. 3.4

140,00 µµ

ΣΥΝΟΛΟ : 140,00 µµ

ΤΙΘΕΤΑΙ 140,00 µµ

17 τεµ Α.Τ. 3.5

5,00 τεµ

ΣΥΝΟΛΟ : 5,00 τεµ

ΤΙΘΕΤΑΙ 5,00 τεµ

18 τεµ Α.Τ. 3.6

2,00 τεµ

ΣΥΝΟΛΟ : 2,00 τεµ

ΤΙΘΕΤΑΙ 2,00 τεµ

19 τεµ Α.Τ. 3.7
1,00 τεµ

ΣΥΝΟΛΟ : 1,00 τεµ

ΤΙΘΕΤΑΙ 1,00 τεµ

20 τεµ Α.Τ. 3.8
2,00 τεµ

ΣΥΝΟΛΟ : 2,00 τεµ

ΤΙΘΕΤΑΙ 2,00 τεµ

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε

Κορωπί,     - 10 - 2020 Κορωπί,      - 10- 2020
Ο συντάξας Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Τ.Υ.

Παπαρίζος ∆ανιήλ Σπύρος Σιούντρης
Πολιτικός Μηχανικός  Τοπογράφος Μηχανικός Msc 

2,00χλγρ/µ3

Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών 
έργων

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση 
προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm

Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

Μονό φρεάτιο υδροσυλλογής µετα της σχάρας του κλάσης D400 τύπου ΕΥ∆ΑΠ.

∆ιπλό φρεάτιο υδροσυλλογής µετα των σχαρών του κλάσης D400 τύπου 
ΕΥ∆ΑΠ.

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης οµβρίων

Φρεάτιο υδροσυλλογής πέντε σχαρών κλάσης D400 (τύπου ΕΥ∆ΑΠ).

Σελίδα 3 από 3





 ΣΕΛΙ∆Α 39 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΥΠ.: 60.000,00 ΕΥΡΩ (πλεον Φ .Π.Α. 24%)

ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΥΠ.: 60.000,00 ΕΥΡΩ (πλεον Φ .Π.Α. 24%)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2017
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 
Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα 
και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή 
λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 
1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας 
τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις 
ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες 
µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα 
άρθρα του Τιµολογίου. 
 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. 
και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) 
και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.
 Ως "κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους" νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου 
από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς κ.λπ.), 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) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο 
αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού.
1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
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1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων 
στοιχείων, 
εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών 
υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
  Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά 
περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
µεταφορές 
των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η 
καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε 
άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
  Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή 
στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
  (α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
  (β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, 
τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,
1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των 
όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων 
ή 
τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης 
ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 
φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
"δοκιµαστικών τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
(µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.)
1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες 
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις 
στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή 
τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε 
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.10 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης 
και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, 
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται 
ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]). 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων 
υπόψη 
των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 
1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 
προσωπικού που οφείλονται:
 (α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 
 (β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών), 
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 (γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.), 
 (δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων, 
 (ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 
 (στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, 
 (ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.).
1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
 -(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση 
της 
κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 
αρµόδιες Αρχές 
 -(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών 
και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 
περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, 
την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από 
µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 
κατασκευών 
και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.
1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης 
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) 
που 
απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών 
εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 
λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 
εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων 
υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 
1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο 
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα 
υποβληθούν 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαµβάνονται στη µελέτη.
1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων 
µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των 
επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα 
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη 
δηµοπράτησης.
1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τµήµατα 
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι 
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δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των 
χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών 
ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 
για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή 
εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση 
ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών 
αγκύρωσης 
(πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 
αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.
1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν 
από 
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, 
µελέτες ικριωµάτων κ.λπ.
1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, 
την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή 
προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 
των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
 -(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,
 -(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα 
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 
δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες 
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς 
και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία 
περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
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  (1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
  (2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
  (3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
  (4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
  (5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύµφωνα µε 
τους 
εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
  (6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου 
και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.
  (7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.
  (8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
  (9) Για φόρους.
  (10) Για εγγυητικές.
  (11) Ασφάλισης του έργου.
  (12) Προσυµβατικού σταδίου.
  (13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.
  (14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν 
κατά 
την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, 
απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη 
καλυπτόµενες από ασφάλιση).
(β) Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα 
οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
  (1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων 
Περιβαλλοντικών Όρων)
  (2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης 
και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής 
απασχόλησης 
θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες 
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.
  (3) Νοµικής υποστήριξης 
  (4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση
  (5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων
  (6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού 
  (7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς
  (8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο
  (9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος
  (10)Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου.
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 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως 
σύµφωνα 
µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι 
δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε 
το ακόλουθο παράδειγµα:
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεµα, 
PVC κ.λπ.
 Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 
κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου 
σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε 
βάση το λόγο:
     DN / DM 
  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 
 Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα 
διάµετρος.
(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
 Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του 
παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας 
σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο: 
     DN / 12
     όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
 Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε 
µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο: 
     ΒN / 240 
     όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιµολογίου
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως της 
αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, 
κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το .Μ)
Η ∆ηµοπρατούσα 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 ευρώ #/m3.km
Σε αστικές περιοχές    
 - απόσταση < 5 km  0.28    
 - απόσταση >= 5 km   0,21    
Εκτός πόλεως  
 *-οδοί καλής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km  0,20  
 - απόσταση >= 5 km   0,19  
 *-οδοί κακής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km  0,25  
 - απόσταση >= 5 km   0,21  
 *-εργοταξιακές οδοί  
 - απόσταση < 3 km  0,22  
 - απόσταση >= 3 km   0,20  
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Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και 
χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές)  0,03

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*](.Μ) 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, προστίθεται στην 
τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε (.Μ)[*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε 
καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού 
έργου).





Σελί δα  8- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Υ∆Ρ ΚΠΤ-1.01-Β1.1Αρθρο1

 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541)
Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή 
αναγγελίας κινδύνου, µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, 
κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 
"Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 
πινακίδων µεσαίου µεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) µε 
κίτρινο πλαίσιο
- ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η 
πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους
- η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές
Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
εκτέλεσης εργασιών

Τιµή ανά µήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσµα αυτού).

Μονάδα µέτρησης : Μήνες

Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6541: 100,00%

Ευρώ  : Οκτώ € 8,00
 





Σελί δα  9- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ∆Ρ ΚΠΤ-1.02-Β1.2Αρθρο2
 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό 
πλαστικό. 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108)
Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης αµφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας 
τύπου New Jersey, κατασκευασµένου από πολυαιθυλένιο (PE), σε χρώµα εναλλάξ λευκό-
κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου βάρους 
8-10 kg, µε κατάλληλα διαµορφούµενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά µήκος), 
για την εύκολη συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των στοιχείων.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 
των φορητών πλαστικών στηθαίων

- ο ερµατισµός τους µε νερό ή άµµο
- η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση των τεµαχίων που έχουν υποστεί 
φθορές

Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
εκτέλεσης εργασιών

Τιµή ανά µήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσµα αυτού).

Μονάδα µέτρησης : Μήνες

Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 108: 100,00%

Ευρώ  : Πέντε € 5,00
 

Υ∆Ρ ΚΠΤ-1.05-Β1.3Αρθρο3
 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6301)
Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαµµάτων, τάφρων ή 
χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή µεταλλικών επί 
τόπου κατασκευαζόµενων ή προκατασκευασµένων, µε αντιολισθηρό δάπεδο και πλευρικό 
κιγκλίδωµα ασφαλείας.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσκόµιση, συναρµολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις 
θέσεις των ορυγµάτων

- η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους µε την πρόοδο των εργασιών

- η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζηµιών

Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής στο έργο των διαβαθρών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών

Τιµή ανά µήνα ή κλάσµα αυτού, παραµονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας 
ενός τετραγωνικού µέτρου.

Μονάδα µέτρησης : Μήνες

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6301: 100,00%

Ευρώ  : Είκοσι € 20,00
 





Σελί δα  10- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ2.1Αρθρο1

 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες-Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.- Για βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6081.1)
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε 
οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα 
γίνεται 
υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή 
µονάδας του άρθρου.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος 
(αν απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις 
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 
σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και 
τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε 
είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.
Οι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 
και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως 
του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο 
εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που 
καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του 
ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6081.1: 100,00%

Ευρώ  : Ενδεκα και Σαράντα έξι λεπτά € 11,46
 





Σελί δα  11- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ2.2Αρθρο2
 Εκσκαφή ορυγµάτων υπονόµων δικτύων σε έδαφος βραχώδες-Με πλάτος πυθµένα έως 
3,00 
m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.- Για βάθος ορύγµατος έως 
4,00 m 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6082.1)
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους, 
συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) 
ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση 
λαµαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζοµενη µε 
άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων". Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων 
από 
σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος 
(αν απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις 
απαιτούµενες

διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 
σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και 
τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε 
είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.
Οι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 
και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως 
του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων 
από άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του 
παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα 
επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (ΠΙ3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που 
καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του 
ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6082.1: 100,00%

Ευρώ  : Είκοσι εννέα και Εξήντα έξι λεπτά € 29,66
 





Σελί δα  12- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.12-Β2.3Αρθρο3
 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπονόµων δικτύων νια την αντιµετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ. 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6087)
Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόµενα 
/ αντιστηριζόµενα ή µη, ανά µέτρο µήκους συναντωµενου αγωγού κατά µήκος του 
σκάµµατος.
Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ' αυτό κατά το µεγαλύτερο 
µέρος της διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί 
περιλαµβανόµενοι σε ιδεατό κύλινδρο µε άξονα τον άξονα του µεγαλύτερου αγωγού και 
διαµέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον 
παραπάνω 
κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόµη µία φορά η τιµή αυτή.
ΣΤΟ παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά 
περίπτωση, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των αρµοδίων ΟΚΩ 
και θα επιµετρώνται σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντωµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6087: 100,00%

Ευρώ  : ∆έκα πέντε € 15,00
 

Ο∆Ν ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Β2.4Αρθρο4
 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε 
συµπύκνωση 
ή µε τσιµέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση προωθητή γαιών, 
φορτωτή ή εκσκαφέα, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά προς 
ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόµενους από τους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την 
κατασκευή επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η 
ανακύκλωση τους.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 1123Α: 100,00%

Ευρώ  : Πέντε και Εξήντα ένα λεπτά € 5,61
 





Σελί δα  13- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ∆Ρ ΚΠΤ-4.01.01.Μ-Β2.5Αρθρο5
 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα.- Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων  
(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6082.1)
Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών 
στο αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την φόρτωση και µεταφορά 
των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις-
υποστηλώσεις, ο τεµαχισµός των αποκοπτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος και 
αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης 
καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης.
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων.
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6082.1: 100,00%

Ευρώ  : Σαράντα τέσσερα και ∆έκα έξι λεπτά € 44,16
 

Υ∆Ρ ΚΠΤ-5.05.01.Μ-Β2.6Αρθρο6
 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου- Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6068)
Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
"Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του 
πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2).
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών 
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6068: 100,00%

Ευρώ  : ∆ώδεκα και Ογδόντα λεπτά € 12,80
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-4.09-Β2.7Αρθρο7
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων. 
(Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 4521Β)
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:
1.Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 
συµπυκνωµένου 
πάχους 0,10 m
2.Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου 
πάχους 0,10 m
3.Ασφαλτική προεπάλειψη
4.Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm
5.Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ 
σε 
µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών, 
η λήψη µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η απασχόληση 
προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η 
συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός του 
οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες θα 
εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου έργων 
οδοποιίας (ΝΕΤ Ο∆Ο).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 4521Β: 100,00%

Ευρώ  : Είκοσι € 20,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-4.09-ΑΤΣΙΜ2.8Αρθρο8
 Αποκατάσταση τσιµεντοστρωµένων οδοστρωµάτων. 
(Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 4521Β)

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος 
τσιµεντοστρωµένου οδοστρώµατος, ήτοι:
1. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας πάνω από την επίχωση, µε θραυστό υλικό 
λατοµείου µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, µε τη µεταφορά 
του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155.
2. Στρώση κυκλοφορίας από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και τοποθέτηση πλέγµατος 
Τ131 σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. 
Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων 
όλων των απαιτούµενων υλικών (νερό, αδρανή υλικά, πλέγµα, κ.λ.π.), µε τη σταλία 
του αυτοκινήτου και την µεταφορά αυτών στη θέση ενσωµάτωσης και διάστρωσης στον 
τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουµένου 
µηχανικού εξοπλισµού.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 4521Β: 100,00%

Ευρώ  : Είκοσι € 20,00
 

Υ∆Ρ ΚΠΤ-16.13-Β2.9Αρθρο9
 Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)
Επέµβαση για την αποκατάσταση διαρροής της σύνδεσης παροχής ύδρευσης από τον 
αγωγό του δικτύου ή τον πολλαπλό διανοµέα, µέχρι τον µετρητή
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του απαιτουµένου µήκους χαλκοσωλήνα ή 
σωλήνα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) , της αυτής διατοµής µε την υπάρχουσα σωλήνωση 
καθώς και των κρουνών που απαιτείται να αντικατασταθούν.
β. Η εκσκαφή αποκάλυψης του σωλήνα σύνδεσης (αποξήλωση πλακοστρώσεων, διάνοιξη 
ορύγµατος)
γ. Η τοποθέτηση νέου σωλήνα ή/και κρουνού, ανάλογα µε την αιτία της διαρροής που 
θα διαπιστωθεί και ο έλεγχος της στεγανότητας της νέας σύνδεσης.
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου στην προτέρα του κατάσταση σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"
ε. Η φόρτωση και µεταφορά των µπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης 
καθαρισµός του χώρου της επέµβασης..

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ  : Τριάντα € 30,00
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ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ
Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-29.2.2-Β3.1Αρθρο1

 Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα 
C12/15 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων, 
περιβλήµατα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιµεντοσωλήνων 
αποχέτευσης, ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς 
στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε χρήση σκυροδέµατος C12/15
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από 
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε 
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, 
τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
 . η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,
 . η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των 
πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 
καµπύλων 
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που 
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, 
αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),
 . τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος
 . η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόµηση καθώς

 . η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή 
άλλης µορφής κενών,
 . η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.
 . η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά 
κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνση του,
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
 . οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,
 . οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν 
στις 
µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθούµενων αυτοφεροµένων δοκών),
 . η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,
 . οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα 
γεφυρών διαστάσεων 4,50 χ 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
 . η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του 
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, 
προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε 
πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των 
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών 
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των 
επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 
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διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα 
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο 
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω  έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος 
του κάτω  πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής 
εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωση τους σε µία ή 
περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και 
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 
σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη 
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:
01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώµατα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 
επιχρισµάτων

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 2531: 100,00%

Ευρώ  : Ογδόντα δύο € 82,00
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.23.04-Β3.2Αρθρο2
 Προµήθεια και προσθήκη προσµίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεµα- Στεγανοποιητικά 
µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6320.1)
Οι απαιτήσεις ενσωµάτωσης προσµίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο 
σκυρόδεµα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την µελέτη του έργου, οι δε 
αναλογίες ανάµιξης τους αποτελούν αντικείµενο των αντιστοίχων µελετών συνθέσεως.
∆ιακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσµίκτων/προσθέτων:
επιβραδυντές πήξεως σκυροδέµατος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
934-2
αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2
χαλύβδινες ίνες σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1
Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.
Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουµένου εργασίµου ή 
κάθισης του σκυροδέµατος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγµένα στην δαπάνη του 
ετοίµου σκυροδέµατος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού) και δεν επιµετρώνται 
ιδιαιτέρως προς πληρωµή.
Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί µέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης 
που καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 
διαστρωθέντος σκυροδέµατος.

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6320.1: 100,00%

Ευρώ  :  µηδέν και Πενήντα λεπτά € 0,50
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.26-Β3.3Αρθρο3
 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6311)
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης 
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, µορφής διατοµών και κατηγορίας (χάλυβας 
Β500Α, B500C και δοµικά πλέγµατα) σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωση του σύµφωνα 
µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 
τοποθέτηση 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 συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των 
οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου.
______________________________________________________________
|_____|__________Πεδίο_εφαρµογής______________|_______|______|
|Ονοµ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάµε|_______|ευθυγραµµισµένα|__συγκολληµένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγµατα__και|_Ονοµ._|Ονοµ._|
|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώµατα__|διατοµή|µάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|µέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|
|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|
|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|
|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|
|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|
|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|
|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|
|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|
|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|
|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|
|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|
|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|
|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|
|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|
|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|
|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|
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|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|
|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|
______________________________________________________________
Στην τιµή µονάδας, 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 αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και 
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετε 
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.
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6311: 100,00%

Ευρώ  :  µηδέν και Ενενήντα πέντε λεπτά € 0,95
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.01.01.05-Γ3.4Αρθρο4
 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.-Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916- Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm 
(Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6551.5)
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο 
όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα 
ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι
[γ] Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπου 
"καµπάνας" (bell-sochet pipes)
[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστήρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jackmg).
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής 
διαµέτρου (DN), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού 
(beddmg factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόµενο 
βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου µε µια 
µόνον κλάση αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου 
έδρασης/εγκιβωτισµού της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που 
απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρείας ή ελαφρός κυκλοφορίας, εκτός 
καταστρώµατος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της 
κατηγορίας του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή 
καµπάνας) και την διάταξη ή µή οπλισµού.
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής.
Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται, 
συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής 
µονάδας κατά 10%.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειράς) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, µε
τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες 
µεταφορές, ο καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή 
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 
µέχρι τον εγκιβωτισµό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόµενης από την µελέτη 
µηκοτοµικής κλίσης.
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 
του υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
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Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας.
Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των 
φρεατίων τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:
Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6551.5: 100,00%

Ευρώ  : Εξήντα επτά € 67,00
 





Σελί δα  23- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-66.1-Α2Μ3.5Αρθρο5
  Μονό φρεάτιο υδροσυλλογής µετα της σχάρας του κλάσης D400.  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Μονό φρεάτιο υδροσυλλογής µετα της σχάρας του, δικτύων αποχέτευσης οµβρίων ή 
στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν µέρει προκατασκευασµένα ή µε επί τόπου έγχυση, 
σύµφωνα την µελέτη και τα εγκεκριµένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεµένα 
µε τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιµα για λειτουργία.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 - η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών, 
προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των 
φρεατίων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ
 - το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων 
και τον χειρισµό των προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου 
γερανού) 
 - η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
 - η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 
οπλισµού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος
 - η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων

 - η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου µεταξύ οπών και σωλήνων µε 
µη συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα
 - η προµήθεια και τοποθέτηση των σωληνώσεων Φ400 PVC σειρά 41 (µετα των εκσκαφών 
και αποκαταστάσεων) για τη σύνδεση του φρεατίου µε τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 
των οµβρίων υδάτων

 - η προµήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυµµάτων και πλαισίων κλάσης D400 από 
φαιό χυτοσίδηρο (τύπου ΕΥ∆ΑΠ), ελαχίστου βάρους 185kgr και διαστάσεων σχάρας 
1,00µ Χ 0,60µ περίπου.
 - η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου 
 - η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της 
στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού
 - η τοποθέτηση σιδηροπλισµού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
 - η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του 
εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου µονού φρεατίου υδροσυλλογής µετα των 
σχαρών του κλάσης D400 και µετα των συνδέσεων µε τον κεντρικό αγωγό οµβρίων.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 2548: 100,00%

Ευρώ  : Τετρακόσια εξήντα οκτώ € 468,00
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Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-66.1-Α2∆3.6Αρθρο6
  ∆ιπλό φρεάτιο υδροσυλλογής µετά των σχαρών του κλάσης D400.  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
∆ιπλά φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων ή 
στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν µέρει προκατασκευασµένα ή µε επί τόπου έγχυση, 
σύµφωνα την µελέτη και τα εγκεκριµένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεµένα 
µε τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιµα για λειτουργία.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 - η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών, 
προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των 
φρεατίων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ
 - το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων 
και τον χειρισµό των προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου 
γερανού) 
 - η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
 - η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 
οπλισµού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος
 - η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων

 - η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου µεταξύ οπών και σωλήνων µε 
µη συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα
 - η προµήθεια και τοποθέτηση των σωληνώσεων Φ400 PVC σειρά 41 (µετα των εκσκαφών 
και αποκαταστάσεων) για τη σύνδεση του φρεατίου µε τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 
των οµβρίων υδάτων

 - η προµήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυµµάτων και πλαισίων κλάσης D400 από 
φαιό χυτοσίδηρο (τύπου ΕΥ∆ΑΠ), ελαχίστου βάρους 185kgr και διαστάσεων σχάρας 
1,00µ Χ 0,60µ περίπου για κάθε σχάρα.
 - η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου 
 - η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της 
στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού
 - η τοποθέτηση σιδηροπλισµού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
 - η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του 
εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου διπλού φρεατίου υδροσυλλογής µετα των 
σχαρών του κλάσης D400 και µετα των συνδέσεων µε τον κεντρικό αγωγό οµβρίων.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 2548: 100,00%

Ευρώ  : Επτακόσια € 700,00
 





Σελί δα  25- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-66.1-ΠΕΝΤ3.7Αρθρο7
  Φρεάτιο υδροσυλλογής πέντε σχαρών κλάσης D400 (τύπου ΕΥ∆ΑΠ) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Φρεάτιο υδροσυλλογής πέντε σχαρών κλάσης D400, δικτύων αποχέτευσης οµβρίων ή 
στραγγιστηρίων, µετα των σχαρών του, πλήρως ή εν µέρει προκατασκευασµένα ή µε επί 
τόπου έγχυση, σύµφωνα την µελέτη και τα εγκεκριµένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων 
(ΠΚΕ), συνδεδεµένα µε τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιµα για λειτουργία.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 - η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών, 
προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των 
φρεατίων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ
 - το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων 
και τον χειρισµό των προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου 
γερανού) 
 - η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
 - η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 
οπλισµού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος
 - η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων

 - η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου µεταξύ οπών και σωλήνων µε 
µη συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα 
 - η προµήθεια και τοποθέτηση των σωληνώσεων Φ400 PVC σειρά 41 (µετα των εκσκαφών 
και αποκαταστάσεων) για τη σύνδεση του φρεατίου µε τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 
των οµβρίων υδάτων

 - η προµήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυµµάτων και πλαισίων κλάσης D400 από 
φαιό χυτοσίδηρο (τύπου ΕΥ∆ΑΠ), ελαχίστου βάρους 185kgr και διαστάσεων σχάρας 
1,00µ Χ 0,60µ περίπου.
 - η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου 
 - η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της 
στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού
 - η τοποθέτηση σιδηροπλισµού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
 - η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του 
εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm 
 - η κατασκευής λαιµού ύψους h >=1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόµων ή 
στραγγιστηρίων

 - η προµήθεια και τοποθέτηση των σχαρών υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο µε το 
πλαίσιό τους
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου υδροσυλλογής πέντε σχαρών 
κλάσης 
D400, µετα των σχαρών του και µετα των συνδέσεων µε τον κεντρικό αγωγό οµβρίων.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 2548: 100,00%

Ευρώ  : ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια € 2.500,00
 





Σελί δα  26- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-66.5-ΣΧ3.8Αρθρο8
  Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης οµβρίων.  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης οµβρίων, πλήρως ή εν µέρει 
προκατασκευασµένα ή µε επί τόπου έγχυση, σύµφωνα την µελέτη και τα εγκεκριµένα 
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεµένα µε τους αγωγούς εισροής ή εκροής και 
έτοιµα για λειτουργία.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 - η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών, 
προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των 
φρεατίων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ
 - το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων 
και τον χειρισµό των προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου 
γερανού) 
 - η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
 - η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 
οπλισµού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος
 - η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων

 - η σύνδεση όλων των σωλήνων του δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και η σφράγισης του 
διακένου µεταξύ οπών και σωλήνων µε µη συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα 
 - η προµήθεια και πάκτωση των βαθµίδων επίσκεψης, 
 - η προµήθεια και τοποθέτηση καλυµµάτων και πλαισίων

 - η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου 
 - η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της 
στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου επίσκεψης.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 2548: 100,00%

Ευρώ  : Εννιακόσια € 900,00
 

                                                                          

Συντάχθηκε
Κορωπί 21 Οκτ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 22 Οκτ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΥΠ.: 60.000,00 ΕΥΡΩ (πλεον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΥΠ.: 60.000,00 ΕΥΡΩ (πλεον Φ.Π.Α. 24%)

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου µε ΕΤΕΠ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 1

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  

1.1πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. ΕΛΟΤ ΚΠΤ-1.01-Β Υ∆Ρ ΚΠΤ-1.01-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 2

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  

αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων  

οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό  

1.2πλαστικό. Υ∆Ρ ΚΠΤ-1.02-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 3

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων  

για την διευκόλυνση της  

1.3κυκλοφορίας των πεζών. Υ∆Ρ ΚΠΤ-1.05-Β

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων 1

σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με  

πλάτος πυθµένα έως 3,00 Μ, µε την  

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία και την  

µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

2.1Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Β

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων 2

σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος  

πυθµένα έως 3,00 Μ, µε την φόρτωση  

των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία του  

αυτοκινήτου και την µεταφορά σε  

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

2.2ορύγµατος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ-Β

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών 3

ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την  

αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών  

από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα  

2.3ΟΚΩ. Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.12-Β

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 4

στρώσεων οδοστρωσίας  

σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός  

2.4του ορίου των γενικών εκσκαφών Ο∆Ν ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Β

Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων 5

ή τµηµάτων κατασκευών από  

οπλισµένο σκυρόδεµα.συνήθους  

ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών  

κλπ συµβατικών µέσων (υδραυλική  

σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα,  

2.5ηλεκτροεργαλεία κλπ) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01 Υ∆Ρ ΚΠΤ-4.01.01.Μ-Β

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων 6

δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό  

αµµοχάλικο λατοµείου για συνολικό  





Σελίδα  2
- Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου µε ΕΤΕΠ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο

2.6πάχος επίχωσης έως 50 cm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 Υ∆Ρ ΚΠΤ-5.05.01.Μ-Β

Αποκατάσταση ασφαλτικών 7

οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων  

2.7υπογείων δικτύων. Υ∆Ρ ΝΕΤ-4.09-Β

Αποκατάσταση τσιµεντοστρωµένων 8

2.8οδοστρωµάτων. Υ∆Ρ ΝΕΤ-4.09-ΑΤΣΙΜ

Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης 9

2.9υδροδότησης ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 Υ∆Ρ ΚΠΤ-16.13-Β

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-001

εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

σκυρόδεµα C12/15 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 

3.1 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-29.2.2-Β

Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος 2

(πρόσµικτα µείωσης  

υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

3.2934-2 Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.23.04-Β

Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 3

οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών  

3.3έργων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00 Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.26-Β

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση 4

εγκατάστασης και τοποθέτηση  

προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων  

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής  

3.4διαµέτρου D600 mm Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.01.01.05-Γ

Μονό φρεάτιο υδροσυλλογής µετα της 5

σχάρας του κλάσης D400 τύπου  

3.5ΕΥ∆ΑΠ. Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-66.1-Α2Μ

∆ιπλό φρεάτιο υδροσυλλογής µετα 6

των σχαρών του κλάσης D400 τύπου  

3.6ΕΥ∆ΑΠ. Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-66.1-Α2∆

Φρεάτιο υδροσυλλογής πέντε σχαρών 7

3.7κλάσης D400 (τύπου ΕΥ∆ΑΠ). Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-66.1-ΠΕΝΤ

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύου 8

3.8αποχέτευσης οµβρίων. Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-66.5-ΣΧ

ErgoWin

                                                                          Συντάχθηκε
Κορωπί 21 Οκτ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 22 Οκτ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΥΠ.: 60.000,00 ΕΥΡΩ (πλεον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΡΓΟ  : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020.
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΥΠ.: 60.000,00 ΕΥΡΩ (πλεον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 

µε έδρα τ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    οδός _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ αριθµ_ _ _ 

Τ.Κ._ _ _ _ _   Τηλ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Προς:

Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και 

των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, 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 Τιµολογίου Μελέτης και του 

Προϋπολογισµού Μελέτης και για κάθε οµάδα αυτού.





Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΟΜΑ∆Α Εργασίες Προσφερόµενη έκπτωση κατά οµάδα σε ακέραιες µονάδες (%)

Ολογράφως Αριθµ.
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ  1η

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  2η

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ  3η

 

(Τόπος και ηµεροµηνία)

Ο Προσφέρων 

(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)





B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εργασίες ∆απάνη οµάδας 
κατά τον 

Προϋπολογισµό 
Μελέτης (Ευρώ)

∆απάνη οµάδας µετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΟΜΑ∆Α Προσφερόµενη 
έκπτωση (%)

396,00 1η ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ   

16.937,14 2η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   

26.645,00 3η ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΦΡΕΑΤΙΑ   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 43.978,14  

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 43.978,14 x18,00% 7.916,07 

43.978,14              

      Μέση έκπτωση Εµ = 51.894,21-(Σ∆Ε=)____________________ / 51.894,21 %= 

Συνολική δαπάνη 
 κατά την 

προσφορά Σ∆Ε=  

Συνολική ∆απάνη Εργου κατά τη µελέτη ΣΣ=  
 

51.894,21 

 Απρόβλεπτα 51.894,21 x15,00% 7.784,13 

51.894,21              

 Απολογιστικά 272,59 

59.678,34              

272,59 

 ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 49,07 

59.950,93              
(1-Εµ)Χ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _        /     /     

(Τόπος και ηµεροµηνία)

Ο Προσφέρων

Κατά τη 
προσφορά Π2= 

Σύνολο ∆απάνης του Εργου κατά τη µελέτη 
(χωρίς ΦΠΑ) Σ2= 

60.000,00 

                                                                          

Συντάχθηκε
Κορωπί 21 Οκτ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 22 Οκτ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





 ΣΕΛΙ∆Α 42 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ :  ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ :  ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο : 

 Η συγγραφή αφορά τις εργασίες κατασκευής του έργου που φαίνεται στην επικεφαλίδα και 
έχει προϋπολογισµό 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
1. Του Ν. 4412/2016  "∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών"  (ΦΕΚ A 147/2016) 
2. Του Π.∆. 472/1985 «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΕΕΠ ΚΑΙ ΜΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 15, 16 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ Ν. 1418/84» (ΦΕΚ A 168/1985) 
3. Του Π.∆. 609/85 “Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων” (ΦΕΚ Α 223/1985) 
4. Του Ν. 2229/1994 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ν1418/1984 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 138/1994) και του Π.∆/τος 368/94 για την κατασκευή δηµοσίων έργων καθώς και 
τροποποίηση εγκυκλίου 26/1994 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 29/1996) 

6. Του Ν. 3263/2004 «ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 179/2004) 

7. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.» (ΦΕΚ Α 114/2006). 
8. Του Π.∆. του 28/80 κατά το µέρος που δεν αναφέρονται στην εκτέλεση των έργων και προµηθειών 

των Ο.Τ.Α όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν. 
9. Το ΦΕΚ 1176/2000 τεύχος Β του Π.∆. 305/96 και το ΦΕΚ 266/2001. 
10. Του Ν. 2576/98 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑ-ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 25/1998). 
11. Για την αναθεώρηση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.∆. 1418/84. 
12. Κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει θεσµοθετηθεί και ισχύει κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας 

σχετικά µε την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων. 
13. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος που εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3-97 (ΦΕΚ 

315/Β/17-4-97). 
14. Ο Κανονισµός φορτίσεων ∆οµικών ‘Εργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ Ά 117/46). 
15. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα – ΕΚΩΣ 2000. 
16. Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός – ΕΑΚ 2000. 
17. Οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) έργων οδοποιϊας.  
18. Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές οδοποιϊας του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που δεν έχουν 

καταργηθεί (κωδικοποίηση 1964). 
19. Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και 

συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα. 
20. Οι ισχύουσες εγκεκριµένες προδιαγραφές Οικοδοµικών και Ηλεκτροµηχανολογικών έργων.  
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Άρθρο 3ο : Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές 
 Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε και εφαρµόζονται για το είδος του εκτελούµενου 
έργου τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε οι αντίστοιχες στους 
ειδικούς όρους της παρούσης. 

 
Άρθρο 4ο : Συµβατικά στοιχεία  
 Συµβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά που ισχύουν είναι αυτά όπως ορίζονται στη 
∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας. 
 
 
Άρθρο 5ο : Προθεσµία εκτέλεσης έργου – Εγγυήσεις – Ποινικές ρήτρες 
 Αφετηρία µετρήσεως των προθεσµιών είναι αυτή που καθορίζεται στο άρθρο 7 του Π.∆. 
171/87. Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 180 ηµερολογιακές ηµέρες, και 
συµπληρώνεται µε τις τµηµατικές προθεσµίες που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. και περιλαµβάνονται 
υποχρεωτικά στη σύµβαση για την κατασκευή του έργου (Ν.3263/04). 
 Ο ανάδοχος υποβάλλει χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών, του άρθρου 32 του Π.∆. 609/85 
µέσα σε (15) δέκα πέντε ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Το χρονοδιάγραµµα αυτό η 
διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή διορθώσει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Το χρονοδιάγραµµα αυτό πρέπει να λαµβάνει υπόψη 
του τις τµηµατικές αποκλειστικές προθεσµίες που ορίζονται στη σύµβαση και είναι ανέκκλητες. Στο 
διάστηµα αυτό ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών των 
προκαταρκτικών σταδίων (προετοιµασία, λήψη διατοµών, κίνηση διαδικασίας για τη λήψη σχετικών 
αδειών από ∆ΕΗ κ.λ.π, δοκιµαστικές τοµές) ή του κυρίου έργου σε ότι δεν επηρεάζεται από τα 
στάδια χρονοδιαγράµµατος. Προκειµένου για έργα στις δηµοπρασίες των οποίων καλούνται να 
συµµετάσχουν και επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα νοµαρχιακά µητρώα κατά την εγκύκλιο Ε 25/4-
3-86 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. δεν απαιτείται η υποβολή χρονοδιαγράµµατος, αλλά συντάσσεται από τη 
∆ιευθύνουσα υπηρεσία πίνακας εργασιών.  
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει οργανόγραµµα του εργοταξίου µέσα σε (1) ένα 
µήνα από την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π. ∆/τος 368/94. 
 Για τις παρατάσεις των προθεσµιών και την έγκρισή τους εφαρµόζονται οι παράγραφοι 6,7 του 
άρθρου 36 του Π.∆. 609/85, και η παρ. 8 του ίδιου άρθρου όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19 
παρ. 2 του Π.∆. 171/87 και το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2229/94. 
 Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται ποινικές ρήτρες όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 του 
Ν.3263/04. 
 Με την υπογραφή της σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από 
το άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 27 του Π.∆. 609/85. 
 

Άρθρο 6ο : Πρόοδος Εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως 

      Ηµερολόγιο έργου 

α) Για την πρόοδο των εργασιών ισχύει το άρθρο 32 του Π.∆. 609/85 

β) Σε περίπτωση, που ανάδοχος δεν προβεί, µέσα σε προθεσµία που ορίζει η παρούσα 
 στην περαίωση των εργασιών µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε την διαδικασία 
 του άρθρου 47 του Π.∆. 609/1985 και του άρθρου 6 του Ν.3263/04. 

γ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το 
 άρθρο 33 του Π.∆. 609/85. 
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Άρθρο 7ο : Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου 

 Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών και ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
κάθε µιας από αυτές σύµφωνα µε τους γενικούς όρους του τιµολογίου της παρούσας µελέτης. 
 Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατό να θεµελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε για τις 
ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, ούτε για τις απαιτήσεις των 
εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιµές ηµεροµισθίων και υλικών, µετά την συµµετοχή του αναδόχου 
στον διαγωνισµό. 
 

Άρθρο 8ο : Μελέτη συνθηκών έργου 

 Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξή 
της τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τµηµάτων του, 
τις απαιτούµενες µε κάθε µέσον µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, 
την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης 
εργατικών χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, την δίαιτα των ρευµάτων και 
κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και τα οποία 
µπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπον να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα 
εκτελεστούν κατά τη σύµβαση και τη µελέτη προς τις οποίες υποχρεούται να συµµορφωθεί ο 
Ανάδοχος. 
 
Άρθρο 9ο : Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου  

Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στα άρθρα 36 και 46 του Π.∆. 609/85. 

 Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

� Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση 
αδειών εργασίας από αστυνοµικές αρχές αν απαιτείται, τη συµµόρφωση προς τις 
αστυνοµικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, 
κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ. 

� Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζόµενων υλικών µέχρι να 
χρησιµοποιηθούν, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφάλειας 
του εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’  αυτού 
τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας την 
ευθύνη αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη 
εφαρµογή τους.    

� Να εκτελεί ορισµένες εργασίες εκσκαφών κ.λπ. λόγω κλπ., λόγω παρουσίας αγωγών κοινής 
και ιδιωτικής ωφελείας και άλλων εµποδίων, µε προσοχή και  χειρωνακτικά χωρίς χρήση 
µηχανικών µέσων. 

� Κατά την εκτέλεση των έργων να πάρει τα απαραίτητα µέτρα (τοποθέτηση εµποδίων, 
προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύκτα) ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα 
στους εργαζόµενους, διαβάτες, τροχοφόρας, κ.λπ. και οποιαδήποτε βλάβη στις 
εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόµους καθώς και στις παρακείµενες οικοδοµές. 

� Να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές, όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες 
ειδικές εργασίες και προκειµένου γρήγορα να προληφθούν πιθανά ατυχήµατα ή ζηµίες στο 
έργο ιδίως όταν αναµένονται δυσµενείς καιρικές συνθήκες  και τον διατάζει η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει άδεια από τις αρµόδιες 
Αρχές. 

� Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σήµατα 
κ.λπ. Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία 
οχηµάτων και πεζών και να τις επισηµαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήµατα κ.λ.π. 
και να τοποθετεί σε εµφανείς θέσεις ξύλινα εµπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος του 
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έργου που εκτελεί, η ∆ηµοτική Αρχή για την οποία το εκτελεί, τα στοιχεία του και τον αριθµό 
τηλεφώνου του. 

� Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου 
πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια τµήµατα της Αστυνοµίας και Τροχαίας 
Κινήσεως.  

� Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσµατα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα 
σηµεία για τους διαβάτες µε δική του ευθύνη ή και µετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα. 

� Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να µην κόβει δένδρα χωρίς άδεια δασικής 
υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 10ο : Λογαριασµοί – Κρατήσεις – Φ.Π.Α.  
 Οι λογαριασµοί συντάσσονται κάθε µήνα, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η σύµβαση. 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆. 609/85. 
 Σε κάθε λογαριασµό ο Ανάδοχος καταβάλλει τις κρατήσεις που ορίζονται από την 59774/86 
εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών. Ο φόρος προστιθεµένης αξίας επιβαρύνει τον εργοδότη. 
Προκαταβολή δεν καταβάλλεται όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Π.∆. 171/87. 
 
Άρθρο 11ο : Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
 Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 10, 
περιλαµβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες : 

� που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου όπως αναφέρονται στο 
προηγούµενο άρθρο 9. 

� δηµοσίευσης της διακήρυξης της ∆ηµοπρασίας 

� τοπογραφικών εργασιών που θα απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης και τις πιθανές 
τροποποιήσεις της και που εκτελούνται µετά από εντολή και έλεγχο της Υπηρεσίας. 

� εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υλικών 
που χρησιµοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης των διατοµών 
των τµηµάτων του έργου και της εφαρµογής των Τεχνικών Προδιαγραφών του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ή της Ε.Υ.∆.Α.Π. και των Εγκυκλίων και ∆ιατάξεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Σηµειώνεται ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να κάνει 
δειγµατοληψίες και να στέλνει τα δείγµατα για έλεγχο στο Κεντρικό Εργαστήριο του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή τα Περιφερειακά του Τµήµατα και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
µεριµνά για τη λήψη των δοκιµίων, τη µεταφορά τους στο Εργαστήριο ή τη µεταφορά του 
εργαστηρίου επί τόπου του έργου κ.λπ. µε δική του δαπάνη. 

 
Άρθρο 12ο : Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του 
έργου 
 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.∆. 
609/85, τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, 
µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την 
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τη διευθύνουσα Υπηρεσία για τα σφάλµατα 
ή παραλείψεις της µελέτης ή τις λανθασµένες εκτιµήσεις στις παραδοχές µε τα οποίες συντάχθηκε 
αυτή και που επηρεάζουν την αντοχή ή τη θέση του έργου να προτείνει τις απαραίτητες κατά τη 
γνώµη του τροποποιήσεις και να περιµένει τις έγγραφες εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Χωρίς τις έγγραφες αυτές εντολές έχει ακέραιη την ευθύνη για ότι συµβεί στο έργο. 
 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσης, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών 
συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
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Άρθρο 13ο : Χρήση του έργου προ της αποπερατώσεως 
 Αυτή γίνεται µε απόφαση του Προϊστάµενου της Τεχνικής Υπηρεσίας εφόσον κρίνεται δυνατή η 
χρήση, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 56 του Π.∆. 609/1985. 
 
Άρθρο 14ο : Προσωπικό αναδόχου 
 Το προσωπικό του αναδόχου που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να 
είναι ειδικευµένο και µε πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει την 
άµεση αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη κ.λπ. που κατά την κρίση της δεν έχει 
τα απαιτούµενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι απείθαρχος, 
προκλητικός, εριστικός κ.λπ. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο στον 
προβλεπόµενο Ασφαλιστικό φορέα. 
 
Άρθρο 15ο : Προσωρινή – Οριστική παραλαβή – χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 
 Σε έργα επισκευών ή συντήρησης ισχύει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης που 
αναγράφεται στη σύµβαση, άλλως και κατά λοιπά ως προς το χρόνο συντήρησης και της 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής εφαρµόζονται τα άρθρα 53, 54 και 55 του Π.∆. 609/1985. 
 
Άρθρο 16ο : Προτελικός λογαριασµός – Τελικός λογαριασµός  
 Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής και τη σχετική εγκριτική απόφαση της 
Νοµαρχίας ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασµό», µε βάση τις ποσότητες 
που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και 
την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». 
 Για τον προτελικό και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 40 του 
Π.∆. 609/1985. 
 Πριν από την αποστολή του τελικού λογαριασµού στον ∆ήµο ή Κοινότητα ζητείται από τον 
ανάδοχο η προσαγωγή των διπλοτύπων κρατήσεων και βεβαιώσεως του αρµοδίου 
υποκαταστήµατος ΙΚΑ περί εξοφλήσεως κάθε σχετικής ασφαλιστικής εισφοράς για την εκτέλεση 
του έργου. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή κράτησης έξι τοις χιλίοις σε κάθε λογαριασµό 
σύµφωνα µε τον Νόµο 2166/93 (ΦΕΚ Α΄ 137).  
  
Άρθρο 17ο : Οργανόγραµµα εργοταξίου 
 Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου, υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της 
σύµβασης να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 
του Π.∆/τος 368/94. 
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Άρθρο 18ο : Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες  
 Αν µε απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επί µέρους εργασιών, θα 
συντάσσεται αντίστοιχο Πρωτόκολλο κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 
2372/96. Επιτρέπεται η ανάλωση των επί έλασσον δαπανών σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας 

 

Συντάχθηκε 
Κορωπί,   21 - 10 - 2020 

Ο συντάξας 
 

 Θεωρήθηκε 
Κορωπί,   22 - 10 - 2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Τ.Υ. 
 
 
 
 

Παπαρίζος ∆ανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός    Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ :  ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο της εργολαβίας 

 Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους όρους µε τους οποίους θα 
εκτελεστεί από τον εργολάβο, το έργο που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. 

 

Άρθρο 2ο : ∆ιατάξεις που ισχύουν 

 Τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά έργα εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

1. Του Ν. 4412/2016  "∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών"  (ΦΕΚ A 147/2016) 
2. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων 

έργων» (ΦΕΚ A 116/2008) 
3. Του Ν.∆. 1418/84 “περί ∆ηµοσίων έργων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων”, του εις εκτέλεση 

αυτού εκδοθέντων Π.∆. 609/85 «περί κατασκευής των ∆ηµοσίων Έργων» και Π.∆. 171/87. 
(ΦΕΚ Α 84/1987) 

4. Του Π.∆. 472/1985 «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΕΕΠ ΚΑΙ ΜΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 15, 16 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ Ν. 1418/84» (ΦΕΚ A 

168/1985) 
5. Του Π.∆. 609/85 “Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων” (ΦΕΚ Α 223/1985) 
6. Του Ν. 2229/1994 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ν1418/1984 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 138/1994) και του Π.∆/τος 368/94 για την κατασκευή δηµοσίων έργων καθώς 
και τροποποίηση εγκυκλίου 26/1994 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 29/1996) 

8. Του Ν. 3263/2004 «ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 179/2004) 

9. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.» (ΦΕΚ Α 114/2006). 
10. Του Π.∆. του 28/80 κατά το µέρος που δεν αναφέρονται στην εκτέλεση των έργων και 

προµηθειών των Ο.Τ.Α όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν. 
11. Το ΦΕΚ 1176/2000 τεύχος Β του Π.∆. 305/96 και το ΦΕΚ 266/2001. 
12. Του Ν. 2576/98 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑ-ΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 25/1998). 
13. Για την αναθεώρηση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.∆. 1418/84. 
14. Κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει θεσµοθετηθεί και ισχύει κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας 

σχετικά µε την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων. 
15. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος που εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3-97 

(ΦΕΚ 315/Β/17-4-97). 
16. Ο Κανονισµός φορτίσεων ∆οµικών ‘Εργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ Ά 

117/46). 
17. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα – ΕΚΩΣ 2000. 
18. Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός – ΕΑΚ 2000. 
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19. Οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) έργων οδοποιϊας.  
20. Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές οδοποιϊας του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που δεν έχουν 

καταργηθεί (κωδικοποίηση 1964). 
21. Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και 

συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα. 
22. Οι ισχύουσες εγκεκριµένες προδιαγραφές Οικοδοµικών και Ηλεκτροµηχανολογικών έργων.  

 
Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν 
 Η τεχνική µελέτη του έργου, που αποτελείται από την τεχνική περιγραφή και τα 
κατασκευαστικά σχέδια, συµπληρώνεται µε τις τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει και 
να τηρεί ο εργολάβος, κατά την εκτέλεση των εργασιών µιας από τις παρακάτω κατηγορίες, 
δηλαδή Οικοδοµικά – Υδραυλικά – Ηλεκτροµηχανολογικά – Οδοποιία. 
 
Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

1. Όλα γενικά τα έργα και οι τυχόν συµπληρωµατικές εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους, 
εκτελούνται σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης, τον προϋπολογισµό της και 
τους όρους αυτής της συγγραφής υποχρεώσεων, ή σύµφωνα µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις 
της µελέτης, που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, εφ’ όσον αυτές εγκριθούν από τα 
αρµόδια όργανα. 

2. Για οποιαδήποτε ασάφεια της µελέτης, ο εργολάβος, είναι υποχρεωµένος, πριν από κάθε 
εκτέλεση εργασίας να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του επιβλέποντα, έτσι ώστε το έργο να εκτελείται 
µέσα στην συµβατική προθεσµία. 

3. Ο Ανάδοχος εργολάβος σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου θα δροµολογεί 
την πορεία των εργασιών έτσι ώστε να υπάρχει η µικρότερη δυνατή όχληση των πολιτών. 

 
Άρθρο 5ο : Προϋπολογισµός του έργου 

Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 
και αναλύεται όπως παρακάτω : 

� Εργασίες – προµήθειες  
o για δηµοπράτηση : 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 
o για ανάθεση :   
o για αυτεπιστασία : 

� Απολογιστικά από τον φορέα του έργου 
o Εργασίες :  
o Υλικά  : 

 Σύνολο : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 
 
Άρθρο 6ο : Εγγυήσεις  

i. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες 
οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72172 του ν.4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.200 ευρώ 

ii. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (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. 

iii. Η εγγύηση αντικατάστασης δεκάτων καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας των 
εργασιών που εκτελέστηκαν και σε δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας των υλικών στο 
εργοτάξιο. 

iv. Τυχόν συµπληρωµατικές εγγυήσεις του άρθρου 35 του Ν. 3669/08. 
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Άρθρο 7ο : Προθεσµία εκτέλεσης του έργου – Ποινικές ρήτρες 

 Το έργο αυτής της εργολαβίας θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστηµα ίσο µε: 180 
ηµερολογιακές ηµέρες. Η προθεσµία αρχίζει από την ηµεροµηνία που ορίζεται από το Π.∆. 
171/77 (άρθρο 7 § 2). 
Η ποινική ρήτρα καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3263/2004. 
 Εάν ο εργολάβος δεν εκτελέσει το έργο µέσα στην συµβατική προθεσµία ή τις επί µέρους 
τµηµατικές προθεσµίες που αναφέρονται παραπάνω, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 6 του 
Ν. 3263/04 και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
Άρθρο 8ο : Θέση λήψης υλικών – Ποιότητα υλικών 

1. Όλα τα υλικά που θα προµηθευτεί ο εργολάβος για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι 
αρίστης ποιότητας, να τα εγκρίνει ο Επιβλέπων του έργου και µε τον εργαστηριακό έλεγχο να 
διαπιστώνεται ότι ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Για να εξασφαλιστεί η έντεχνη εκτέλεση του έργου, ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος, µε δικά του 
έξοδα, να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει πριν από την έναρξη των εργασιών, δεδοµένου 
ότι έχει ακέραια την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών (σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές), 
για την εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες έχει εγγυηθεί έντεχνη εκτέλεση. Έστω και εάν ο 
εργολάβος δεν κρίνει απαραίτητο τον εργαστηριακό έλεγχο των υλικών είναι υποχρεωµένος να 
πληρώσει την δαπάνη, που απαιτείται γι’ αυτό εάν του ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία ή τον 
Επιβλέποντα του έργου. 

3. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ελέγχει κάθε στιγµή την ποιότητα των υλικών και εργασιών, χωρίς 
αυτό να απαλλάσσει τον εργολάβο από ακέραια την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών και την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

4. Η θέση που λαµβάνονται τα υλικά είναι: ...............................................................................  
 ............................................................................................................................................   

5. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αλλάξει την παραπάνω θέση λήψης του υλικού, εφ’ 
όσον αυτό θα εξασφαλίσει οικονοµικότερη ή ποιοτικά καλύτερη κατασκευή. Για οποιαδήποτε 
αλλαγή θέσης λήψης υλικού απαιτείται έγγραφή διαταγή της Υπηρεσίας, ή του Επιβλέποντα του 
έργου. 

 
Άρθρο 9ο : Έντεχνη κατασκευή – Ασφάλεια έργου και προσωπικού 
 Ο Επιβλέπων του έργου έχει το δικαίωµα : 
i. Να απαγορεύσει την χρήση κάθε εργαλείου ή µηχανήµατος που κρίνεται ακατάλληλο για την 

εργασία που προορίζεται ή που δεν παρέχει ασφάλεια στο έργο και το εργατοτεχνικό 
προσωπικό. 

ii. Να δώσει εντολή στον εργολάβο να αποµακρύνει από το έργο εργατοτεχνικό προσωπικό που 
δεν είναι έµπειρο για την εκτέλεση κάποιας εργασίας.  

 
Άρθρο 10ο : Τρόπος επιµέτρησης 
 Ο τρόπος επιµέτρησης καθορίζεται από τα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης (είδος 
µονάδας) ή από τον προϋπολογισµό εάν σε άρθρο του τιµολογίου δεν αναφέρεται µονάδα 
εργασίας. 
 Επιµετρώνται και πληρώνονται ποσότητες για τις οποίες έχουν δοθεί εντολές 
(κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης ή πίνακες εργασιών).  ∆εν επιµετρώνται ποσότητες, που 
καθιστούν το έργο ασφαλέστερο, για τις οποίες όµως δεν έχουν δοθεί εντολές από τον 
Επιβλέποντα του έργου, κατασκευάσθηκαν όµως από τον εργολάβο µε δική του πρωτοβουλία. 
 

 Άρθρο 11ο: Χρόνος εγγύησης – Προσωρινή παραλαβή – Οριστική παραλαβή 

1. Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε (15) µήνες και µετράται σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Π.∆. 
609/85. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το έργο 
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σε καλή κατάσταση, δηλαδή να το επισκευάζει και να διορθώνει κάθε βλάβη ή φθορά, που 
οφείλεται στην συνήθη χρήση του έργου, µε δικά του έξοδα. 

2. Το έργο παραλαµβάνεται προσωρινά, σύµφωνα µε την νοµοθεσία που διέπει το έργο. 

3. Το έργο παραλαµβάνεται οριστικά µετά την λήξη του χρόνου εγγύησης του σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
Άρθρο 12ο : Μέτρα ασφαλείας – Αποφυγή ατυχηµάτων 

  Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος, έστω και εάν δεν του δοθούν γραπτές εντολές να παίρνει τα 
απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, ούτως ώστε να αποφεύγονται ατυχήµατα, είτε στο εργατοτεχνικό 
προσωπικό, είτε στους διερχόµενους πολίτες και οχήµατα. 
 Ο εργολάβος επίσης ευθύνεται για κάθε ζηµιά σε έργα κοινής ωφελείας είτε σε ιδιωτικές 
κατασκευές, που προκαλούνται κατά την εκτέλεση του.  
 Για τις ζηµιές αυτές οφείλει να αποζηµιώνει ή να αναλαµβάνει την αποκατάστασή τους. 
 Ο εργολάβος στο οργανόγραµµα που θα υποβάλλει για έγκριση στην υπηρεσία πρέπει να ορίζει 
και συντονιστεί για θέµατα ασφαλείας και υγείας µε καθήκοντα και προσόντα σύµφωνα µε τα 
άρθρα 3 και 6 του Π.∆. 305/96. 
 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου για θέµατα ασφάλειας και υγιεινής είναι αυτές που 
προκύπτουν από το Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. και πάντως σαν ελάχιστες υποχρεώσεις είναι αυτές που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.∆. 305/96. 
 

 

Συντάχθηκε 
Κορωπί,   21 - 10 - 2020 

Ο συντάξας 
 

 Θεωρήθηκε 
Κορωπί,   22 - 10 - 2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Τ.Υ. 
 
 
 
 

Παπαρίζος ∆ανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός    Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ :  ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ :  ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
 
 

  
 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 
 

(Π .∆ .  305/96 AΡΘΡΟ  3 S 3,4,5,6,8,9,10) 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ :  ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΘΕΣΗ  :  ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ  

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :  Παπαρίζος  ∆ανιήλ  Πολιτικός  Μηχανικός   
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
    
Ο κύριος σκοπός του παρόντος Σχεδίου Ασφαλείας και Υγιεινής  του Έργου είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ  των 
ατυχηµάτων, ώστε να εξασφαλισθεί  η Ζωή και η Υγεία των εργαζοµένων στον τόπο εκτέλεσης του Έργου 
καθώς και η αποτροπή φθορών στα περιουσιακά στοιχεία του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου.  
∆ηλαδή, περιγράφει και διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους και τα µέτρα πρόληψής τους λαµβάνοντας 
υπόψη τις ελάχιστες προβλέψεις της σχετικής νοµοθεσίας. 
 
   Επιπλέον, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν ατυχηµάτων. 
Για τη σύνταξή του έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω διατάγµατα και κανονισµοί: 
- Π.∆. 396/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόµενους 
εξοπλισµών ατοµικής προστασίας» 
- Π.∆. 17/96 – «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφαλείας και υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία» 
- Π.∆. 16/96 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους ασφαλείας» 
- Π.∆. 105/95 – «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία» 
- Π.∆.395/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρησιµοποίηση από τους 
εργαζόµενους κατά την εργασία τους» 
- Π.∆. 396/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόµενους 
εξοπλισµών ατοµικής προστασίας» 
- Π.∆.397/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων» 
- Π.∆. 778/80 – «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών Εργασιών» 
- Π.∆.1073/81 – «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµικών και 
πάσης φύσεως έργα πολιτικού µηχανικού» 
- Π.∆.95/78 – «Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολούµενων εις εργασίας συγκολλήσεων» 
 
1.1  ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Πρόκειται για έργο κατασκευής µικρών αποστραγγιστικών έργων. 
 
 
1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: Μικρά αποστραγγιστικά έργα 

 
 

1.3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
∆ήµος Κρωπίας 
 
 
1.4  ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
   Κύριος του έργου είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, µε έδρα το Κορωπί, Οδός Βασ. Κων/νου 47, και 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κρωπίας. 
Η Προϊσταµένη Αρχή του έργου είναι ο ∆ήµος Κρωπίας. Ανάδοχος του έργου, σύµφωνα µε την από 
……./…./…. σύµβαση είναι………………. 
 
1.5  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σ.Α.Υ. 
…………………………………………………………………………………… 
 
1.6  ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
   Το σύνολο των νέων έργων που αποτελούν το αντικείµενο της εργολαβίας, υποδιαιρείται κυρίως για 
λόγους συστηµατοποίησης της περιγραφής – σε  Φυσικά Μέρη ως εξής: 
 

Α. ΕΚΣΚΑΦΕΣ–ΣΗΜΑΝΣΗ– ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Β. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΦΡΕΑΤΙΑ - ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
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1.7  ΣΤΟΧΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

   
   Ο αντικειµενικός σκοπός της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς 

ατυχήµατα ή επιπτώσεις στην υγεία οποιουδήποτε, και να αποτρέψει πιθανά συµβάντα τα οποία θα 
µπορούσαν να φθείρουν άµεσα ή έµµεσα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο οποιουδήποτε, καθώς και να 
προκαλέσουν καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε οποιοδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία µε 
αποτέλεσµα να βλάψουν την αποτελεσµατικότητα ή το καλό όνοµά της Εργοληπτικής Επιχείρησης. 

   Η Πολιτική της Εργοληπτικής Επιχείρησης για θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας έχει ως εξής: 
η ∆ιοίκηση της Εργοληπτικής επιχείρησης, θα παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε όλες οι 
εργασίες οι οποίες εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της, να πραγµατοποιούνται µε ασφάλεια, για τους 
εργαζόµενους και τα περιουσιακά της στοιχεία τηρώντας πάντα τους απαραίτητους όρους υγιεινής. 

   Θα πρέπει  η ασφάλεια να µην είναι θέµα τύχης άλλα κύρια υποχρέωση της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης να εµφυσήσει στους εργαζοµένους την συναίσθηση ευθύνης για την τήρηση των κανόνων 
Υγιεινής. 

   Η Εργοληπτική Επιχείρηση αντιµετωπίζει την Ασφάλεια και Υγιεινή µε τον ίδιο 
συστηµατικό τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει την Ποιότητα. 

   Κάθε εργαζόµενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα 
καθήκοντά του, ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή 
τρίτους, να του έχουν γίνει γνωστές όλες οι απαιτούµενες ρυθµίσεις ασφαλείας και οι µέθοδοι αποφυγής 
ατυχηµάτων καθώς και οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.  Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιµο το παρόν έγγραφο 
µε τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

   Όταν πρόκειται να εκτελεστεί µια συγκεκριµένη εργασία µε ειδικές απαιτήσεις, ο ∆ιευθυντής 
Έργου συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συµµετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενηµερωθεί σχετικά µε 
τα προβλήµατα περί ασφαλείας. 

   Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η 
συµµόρφωση µε τις περί ασφαλείας ρυθµίσεις.  Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε µη 
συµµόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη θα είναι η εξέταση της «µη συµµόρφωσης» και η απόφαση για τη 
διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγµατοποιηθεί.  Ακολούθως, αν ο Μηχανικός Ασφαλείας εκτιµά ότι 
στη  

 
διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, πρέπει να το 

αναφέρει άµεσα στη ∆ιοίκηση. 
   Σε µηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ του Π.∆. 

17/96, στις οποίες παρατηρήσεις έχουν και αφορούν σε θέµατα ασφαλείας.  Με την έναρξη των εργασιών ο 
µηχανικός ασφαλείας µε την σύµφωνη γνώµη του Εργοταξιάρχη θα καθορίσει τα θέµατα των συσκέψεων 
αυτών. 

  
 

1.8 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 
   Για την πραγµατοποίηση όλων αυτών, ένα τεκµηριωµένο Σύστηµα Ασφαλείας και Υγιεινής 

θα εφαρµόζεται στο Έργο.  Το σύστηµα αυτό θα τεκµηριώνεται, για όλα τα ∆ιοικητικά και Οργανωτικά του 
θέµατα, σε ένα Πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφαλείας. 

  Επίσης, γραπτές Οδηγίες Ασφαλείας θα συνταχθούν, ώστε να καλύπτουν όλες τις εργασίες 
στο Εργοτάξιο.  Αυτές οι γραπτές οδηγίες θα είναι πάντοτε στην διάθεση των εργαζοµένων του Εργοταξίου. 

   Όταν διαπιστώνεται µια µη συµµόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας 
ενεργεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες «Χειρισµός µη συµµορφώσεων» του Συστήµατος ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας της Εργοληπτικής Επιχείρησης, περιγράφει τη διαπιστωµένη κατάσταση και δίνει τις 
απαιτούµενες εντολές σχετικά µε τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν. 

   Ο παραλήπτης της προαναφερόµενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του καθορισµένου 
χρόνου τις υποδεικνυόµενες διορθωτικές ενέργειες.  Ακολούθως ο Μηχανικός Ασφαλείας ή ένας από τους 
συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. 

   Τυχόν µη συµµόρφωση του υπευθύνου έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση σύνταξη αναφοράς 
«µη-συµµόρφωσης» από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόµενη σχετική 
διαδικασία. 





 ΣΕΛΙ∆Α 57 

   Κάθε ατύχηµα, πρέπει να αναφερθεί αµέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας.  Η κοινοποίηση 
πρέπει να γίνει την ίδια µέρα που συνέβη το ατύχηµα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 

  Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας θα πρέπει να είναι ενήµερος 
σχετικά µε τη συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί, το συνολικό αριθµό των ατυχηµάτων που συνέβησαν, 
και τις ώρες εργασίας που χάθηκαν. 

   Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα συντάξει δηλαδή µια στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά µε τα 
ατυχήµατα που συνέβησαν στη διάρκεια του έργου.  Η ∆ιοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του 
έργου θα λαµβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόµενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται η µεθοδολογία 
εργασίας πρόληψης ατυχηµάτων. 

   Όλα τα έγγραφα σχετικά µε θέµατα ασφαλείας αρχειοθετούνται. Όλα τα ατυχήµατα 
εξετάζονται και αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη ∆ιοίκηση για περαιτέρω µελέτη και λήψη 
αποφάσεων. 

 
1.9 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 

 

   Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάµενο οδικό δίκτυο και µέσω 
εργοταξιακών οδών.  Στη συµβολή των ανώτερων οδών θα αναρτηθούν 

προειδοποιητικές πινακίδες «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!   ΕΙΣΟ∆ΟΣ – ΕΞΟ∆ΟΣ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» και στα δύο ρεύµατα της κυκλοφορίας. 

   Η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας γίνεται µέσα από την κύρια χάραξη του έργου.  Όλες οι εγκαταστάσεις βρίσκονται 
επί της χάραξης και των εργοταξιακών χώρων.  Έναρξη των εργασιών προβλέπεται στις  ……../………./………. 
 

2.  ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ   
 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ- ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΦΡΕΑΤΙΑ - 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 
2. 1.   ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
    Κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών - Καθαιρέσεων ενδέχεται να παρουσιαστούν οι εξής 
κίνδυνοι: 

1. κίνδυνος εµπλοκής εργαζοµένου µε µηχανήµατα 
2. κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους 
3. κίνδυνος καταπλάκωσης από κατακρήµνιση του χείλους ή των παρειών της τάφρου 
4. κίνδυνος αστοχίας τυχόν στοιχείων υποστήριξης / αντιστήριξης 
5. κίνδυνος ατυχήµατος από πτώση βράχων, υλικών ή υπερκείµενων αντικειµένων 
6. κίνδυνος πτώσης από ύψος 
7. κίνδυνος εισπνοής σκόνης 
8. κίνδυνος έκθεσης σε θορύβους 
9. κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος 
10. κίνδυνος από την ύπαρξη δικτύων 

 
 

2. 2.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
    Κατά την εκτέλεση των εργασιών σήµανσης κλπ. ενδέχεται να παρουσιαστούν οι εξής κίνδυνοι:      1. 
κίνδυνος εργαζοµένου από διερχόµενα οχήµατα 

 
 

2. 3.   ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΦΡΕΑΤΙΑ - ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
    Κατά την εκτέλεση των εργασιών σκυροδεµάτων κλπ. ενδέχεται να παρουσιαστούν οι εξής κίνδυνοι: 
1. κίνδυνος εµπλοκής εργαζοµένου µε µηχανήµατα 
2. κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους 
3. κίνδυνος αστοχίας τυχόν στοιχείων υποστήριξης / αντιστήριξης 
4. κίνδυνος εισπνοής σκόνης 
5.  κίνδυνος έκθεσης σε θορύβους 
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6.  κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος 
7.  κίνδυνος από την ύπαρξη δικτύων 

 
2.4.  ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

    Εκτός των πιο πάνω κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της κάθε 
φάσης εργασίας υπάρχουν και κίνδυνοι λόγω εκτέλεσης παράλληλων εργασιών.  Επίσης, θα πρέπει να 
εντοπιστούν έγκαιρα οι κίνδυνοι που τυχόν προκύπτουν από τον συνδυασµό εργασιών. 

 
Αναλυτικά, οι κίνδυνοι είναι οι εξής: 

1.   Ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζοµένων σε υψηλούς θορύβους. 
2.   Ο κίνδυνος λόγω επιβαρυµένου περιβάλλοντος εργασίας σε καυσαέρια και σκόνη. 
3.   Ο κίνδυνος σύνθλιψης εργαζοµένων από µηχανήµατα ή οχήµατα. 
4.   Ο κίνδυνος παρακώλυσης της συγκοινωνίας. 
5.   Ο κίνδυνος πτώσης αντικειµένων από ύψος. 
6.   Ο κίνδυνος ολίσθησης λόγω άσχηµων καιρικών συνθηκών. 
7. Ο κίνδυνος από τον κακό συντονισµό όλων των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα. 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 
ΓΕΝΙΚΑ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 
Γυαλιά ασφαλείας 
Γάντια 
Παπούτσια ασφαλείας 
Στολή Εργασίας 
Κράνη 
    Α∆ΕΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 
    ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
    ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Πρόληψη Πυρκαγιάς 
Καταπολέµηση φωτιάς 
Γενικά 
∆ιατεθειµένα µέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς 
Αντιµετώπιση πυρκαγιάς 
3.6.3     Οδηγίες επέµβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς 
     ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
Εργατικό Ατύχηµα 
∆ιαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου 
     ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
Τα καθήκοντα της Οµάδας Έκτακτης Ανάγκης 
Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας 
Αναγγελία Ατυχήµατος 
     ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Τήρηση εντύπων 
Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως 
 
 
     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86) 
     ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.∆. 1073/81, ΤΜΗΜΑ ΙV ΚΕΦ. Α’) 
Αυτοκίνητα 
Φορτωτές 
Γερανοί 
Σκαλωσιές 
Πρέσες Σκυροδέµατος 
Συντήρηση Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού 
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       ΓΕΝΙΚΑ 
   Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

Πού βρίσκονται και πώς χρησιµοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τοµέα του.   
Πού βρίσκεται, τί περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρµακείο) πρώτων βοηθειών του 

τµήµατός του. 
 
       ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα µέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια ασφαλείας 
(άρβυλα), και φόρµα. 

Απαγορεύεται το κάπνισµα στα µέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 
Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή µηχάνηµα, εάν δεν του έχει 

ανατεθεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα από τον προϊστάµενό του. 
Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή µηχανήµατος εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος 

ο προστατευτικός εξοπλισµός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει αποµακρυνθεί όλο το αναρµόδιο 
προσωπικό. 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισµούς εδάφους, 
πάγκου εργασίας κ.λ.π. 

Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ..λ.π. σε δρόµους διαφυγής γιατί πρέπει να 
διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

Απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού κάτω από αιωρούµενα φορτία. 
Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόµων στα µέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση µε τον 

αρµόδιο προϊστάµενο ή εργοδηγό. 
Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε άτοµο να περνάει στο εσωτερικό µέρος των προστατευτικών 

διατάξεων και περιφράξεων των µηχανηµάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 
Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτοµο να θέσει σε κίνηση µια µηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα 

άλλο άτοµο δεν κάνει επισκευή, καθαρισµό ή λίπανση, ρύθµιση στη µηχανή ή εργάζεται 
κοντά σ΄ αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση. 

 
    Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας οι οποίοι µπορεί να 
είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται µε κιγκλιδώµατα), καταστρώµατα ή ξυλότυποι. 
   Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας.  Κατά τη 
διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόµενο κίνδυνο και να 
έχει πάρει όλες τις απαιτούµενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους αρµόδιους του εργοταξίου που 
είναι επιφορτισµένοι µε την επίβλεψη. 
    Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του µέσα στον 
εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισµούς ασφαλείας της Ελληνικής Νοµοθεσίας, θα γίνεται 
παρέµβαση αµέσως από τον αρµόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου µε σκοπό τη συµµόρφωση του 
συνεργείου ή του εργολάβου µε τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. 
 
 
      ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
   Για την ασφάλεια όλων των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Π.∆. 396/94 επιβάλλεται η πιστή εφαρµογή των 
παρακάτω οδηγιών: 

Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή µπότες, φόρµα και κράνος, όταν κυκλοφορείτε στους 
δρόµους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούµενα είδη ατοµικής προστασίας κατά την εκτέλεση µιας 
συγκεκριµένης εργασίας. 

∆ιατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατοµικά σας µέσα προστασίας, φροντίζετε να τα 
αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλο µέρος 
(ιµατιοθήκες) για να µην καταστρέφονται. 

 
   Για την προστασία των εργαζοµένων γενικά, η Κοιν/ξία διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατοµικής 
προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέµατα που βρίσκονται στην κεντρική Αποθήκη. 
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Γυαλιά Ασφαλείας 
   Για την αποφυγή ατυχηµάτων στα µάτια, επιβάλλεται οι εργαζόµενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας.  Οι 
διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 

Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής µε συσκευή οξυγόνου-ασετιλίνης 
Γυαλιά ή µάσκα µε ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 

 
Γάντια 
   Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων: 

∆ερµάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισµού κοφτερών και 
µυτερών αντικειµένων για να προστατεύονται τα δάχτυλα και τα χέρια από κοψίµατα, 
τρυπήµατα και τραυµατισµούς γενικά. 

Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ∆ΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για 
ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωµένοι να εργάζονται σε κυκλώµατα υπό τάση. 

 
Παπούτσια ασφαλείας 

Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζοµένους που διακινούνται στους δρόµους και 
τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

Οι µπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους µε νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά οπουδήποτε η 
χρήση άρβυλου θα έκανε προβληµατική και ανασφαλή την εργασία του προσωπικού. 

 
Στολή εργασίας 
   Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα µε το είδος και την επικινδυνότητα της 
εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρµας. 
   Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 
 

Κοινές φόρµες εργασίας διµερείς. 
Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ. 

 
Κράνη 
   Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία µέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. 
Για την προστασία από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν 
ωτοασπίδες. 
 
      Α∆ΕΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

Απαγορεύεται σε αναρµόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο. 
Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευµατωδών ποτών, όπως 

επίσης και η είσοδος ατόµων που βρίσκονται σε κατάσταση µέθης. 
Όταν παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο αρµόδιος εργοδηγός της βάρδιας έχει καθήκον να 

τηλεφωνήσει στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει την επιβεβαίωση. 
 
Το προσωπικό της Κοιν/ξίας, του ΚτΕ και της Επίβλεψης που περιµένει επίσκεψη τρίτων, έχει 

την υποχρέωση να ειδοποιεί το αρµόδιο προσωπικό από πριν, ώστε µε αυτόν τον τρόπο να 
κερδίζεται χρόνος από τους ελέγχους και τους νεκρούς χρόνους. 

Πρέπει να σηµειώνεται στο βιβλίο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και το ονοµατεπώνυµο του 
επισκέπτη. 

Η Κοιν/ξία θα διατηρήσει την ασφάλεια των εργοταξιακών χώρων αποτελεσµατικά 
συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού και των εγκαταστάσεων και θα τους εφοδιάσει µε 
βιβλίο επισκεπτών και 10 κράνη, τουλάχιστον, αν απαιτείται. 

Οι Υπεργολάβοι πρέπει να ειδοποιούν τον εκάστοτε αρµόδιο του εργοταξίου σε περίπτωση 
αναµονής επισκέπτη και να ενηµερώνεται ο Εργοταξιάρχης. 

 
      ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
   Προειδοποιητικά σήµατα είναι υποχρεωτικά και η Κοιν/ξία µεριµνά ώστε τέτοια κατάλληλα σήµατα να 
ανεγείρονται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύµφωνα µε το Π.∆. 105/95. 
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Στην είσοδο του δρόµου προσπέλασης και επάνω στον επαρχιακό δρόµο θα αναρτηθούν 
αµφοτέρων των οδών πινακίδες προειδοποίησης «ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ – ΕΞΟ∆ΟΣ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ». 

Σε απόσταση 150 m από τον δρόµο προσπέλασης, καθώς και περιοριστικές πινακίδες ταχύτητας. 
Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα µεγίστου ορίου ταχύτητας 20 Km. 
Στο συνεργείο θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης αρβυλών βαρέου τύπου, απαγόρευση 

καπνίσµατος και υποχρεωτική προστασία των µατιών για τους ηλεκτροσυγκολλητές. 
 
      ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Πρόληψη Πυρκαγιάς 
   Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες: 

Απαγορεύεται στους εργαζόµενους το κάπνισµα και το άναµµα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας 
που προκαλεί υπερθέρµανση ή σπινθήρα µέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες 
υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

Απαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή 
θερµότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 

Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (αποµακρύνοντας αµέσως όλα τα 
σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσµατα, ξύλα, κλπ.) 

 
   Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εµπόδια, για άµεση αποµάκρυνση, σε περίπτωση 
που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά. 

 
Καταπολέµηση φωτιάς 
Γενικά 
   Το υλικό καταπολέµησης φωτιάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή.  Πρέπει λοιπόν να 
παραµένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 
   Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση µόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς.  Απαγορεύεται «αυστηρά» 
η χρησιµοποίηση όλων των διατεθειµένων µέσων αντιµετώπισης πυρκαγιάς για άλλους σκοπούς εκτός 
εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 
 
∆ιατεθειµένα µέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς 

Πυροσβεστήρες για στερεά, υγρά, αέρια καύσιµα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
Άµµος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίµων. 
Σκαπάνες και φτυάρια. 

 
Αντιµετώπιση πυρκαγιάς 
   Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά µέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, πού βρίσκονται, για 
ποιες πυρκαγιές είναι κατάλληλα, και πώς χρησιµοποιούνται. 
   Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
υπό τάση, καθώς και υγρά καύσιµα. 
 
   Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να γίνονται περιοδικά 
αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου. 
   Το νερό πρέπει να χρησιµοποιείται για: 

Κατάσβεση φωτιάς σε στερεά. 
Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ., να αποφεύγεται η χρήση 

πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2.  Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 
 

Οδηγίες επέµβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς 
   Εάν κάποιος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σηµείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του 
εργοταξίου θα πρέπει αµέσως να ειδοποιήσει: 

Το τµήµα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο φωτιάς.  Στη συνέχεια να προσπαθήσει να 
σβήσει ή να περιορίσει όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιµοποιώντας όλα τα κατάλληλα για 
την περίπτωση πυροσβεστικά µέσα. 

Το προσωπικό πυρασφαλείας. 
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   Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο των παραπάνω, να καλείται αµέσως η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία (199). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
   Όλες οι ενέργειες επέµβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον Εργοταξιάρχη. 
 
3.7       ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
   Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης ή εργοδηγός) σε συνεργασία µε τον Γενικό Εργοδηγό, τον 
Τεχνολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό, τον Μηχανικό Ασφαλείας, πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω. 
 
Εργατικό Ατύχηµα 
   Σε κάθε εργατικό ατύχηµα αµέσως ειδοποιείται η οµάδα ασφαλείας και ο σαµαρείτης προσφέρει τις 
πρώτες βοήθειες και αν ο τραυµατισµός είναι σοβαρής µορφής υποχρεούται να φροντίσει για την µεταφορά 
του τραυµατισµένου στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή στο  πλησιέστερο Νοσοκοµείο. 
   Κάθε τµήµα είναι υποχρεωµένο να έχει φαρµακείο εξοπλισµένο κατάλληλα µε όλα τα;      Απαραίτητα 
φάρµακα και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος.  Σε περίπτωση 
ελαφρού ατυχήµατος: 
   Μετά από κάθε ελαφρύ τραύµα ο ατυχηµατίας πρέπει να χρησιµοποιήσει βασικά µέτρα θεραπείας και 
κυρίως καθάρισµα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχοµένωνς επίδεσµο. 
   Εάν η κατάσταση του τραύµατος απαιτεί την άµεση επιµέλεια νοσοκόµου, ο εργοδηγός βάρδιας θα 
ενεργήσει για την µεταφορά του ατυχηµατία στο πλησιέστερο νοσοκοµείο. 
 
∆ιαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου 
   Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία µε την υπάρχουσα διαδικασία που ακολουθεί η 
υπηρεσία. 
 
3.8        ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
   Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την κατάσταση έκτακτης ανάγκης οφείλουν να ενηµερώσουν τον 
Εργοταξιάρχη το ταχύτερο δυνατό (ονοµατεπώνυµο ατυχηµατία και θέση του συµβάντος) ή τον 
αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του πρώτου. 
   Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόµενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισµένα σηµεία για περαιτέρω οδηγίες. 
   Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού 
ατυχήµατος :   τον συντονιστή σε θέµατα ασφαλείας, τον Μηχανικό Ασφαλείας. τον Ιατρό Εργασίας, τους 
Σαµαρείτες (ένας τουλάχιστον σε κάθε βάρδια) και οργανώνεται µια «Οµάδα Έκτακτης Ανάγκης» µε 
επικεφαλής τον Μηχανικό Ασφαλείας και από 10 άτοµα και θα είναι κατάλληλα οργανωµένα, ώστε 
επαρκής αριθµός µελών της να είναι διαθέσιµος για δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. 
   Η υπόψη οµάδα  θα εκπαιδευτεί από ειδικευµένο προσωπικό.  Κάθε µέλος της οµάδας θα είναι ικανό να 
δώσει πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισµούς των αναπνευστικών συσκευών και τον 
εξοπλισµό πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άµεσης προσπέλασης των µετώπων εργασίας. 
   Ο Μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα 
προς τις ισχύουσες περί ασφαλείας διατάξεις και τις προδιαγραφές του Κτ.Ε. 
 
3.8.1     Τα καθήκοντα της Οµάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι: 
 
1.  Παροχή Πρώτων Βοηθειών 
2.  Παροχή και διανοµή Μ.Α.Π. 
3.  Ενηµέρωση προσωπικού 
4.  Ορισµός ενός τουλάχιστον Σαµαρείτη σε κάθε βάρδια εργασίας 
5.  Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών: 
- Μία (1) µάλλινη κουβέρτα 
- Μία (1) φιάλη οξυγόνου 
- Υλικά για επίδεση τραυµάτων, απολύµανση, κλπ. 
- Ενέσεις αναλγητικές 
- Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης 
- Τρεις (3) λαµπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη 
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- Συντήρηση ενός σετ φαρµακείου στα κύρια µέτωπα εργασιών 
6.  Συντήρηση και επιθεώρηση των µέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την διανοµή τους 
όταν χρειαστούν 
 
Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι: 
 

Μαζί µε την οµάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άµεση επικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς, 
όπως τροχαία – αστυνοµία, πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, 
φορείς µαζικής ενηµέρωσης. 

Πρόγνωση και λύση προβληµάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες, ανασφαλείς 
συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των 
εργαζοµένων. 

Να συσκέπτεται µε τον διευθυντή και µηχανικούς πληροφορώντας τους  για το βαθµό των 
µέτρων ασφαλείας που εφαρµόζονται. 

Να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τµήµα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε να 
επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των µέτρων ασφαλείας. 

Να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισµού ασφαλείας για κάθε 
εργαζόµενο και να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών. 

Να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να αναφέρει 
τις όποιες αποκλίσεις επισηµαίνονται. 

Να ερευνά τα ατυχήµατα και να διατηρεί ένα ηµερολόγιο καταγραφής τους για την αποφυγή 
άλλων παροµοίων. 

Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήµερο σχετικά µε τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να 
παρέχονται. 

 
Αναγγελία Ατυχήµατος 
   Αν µε την αρχική αντιµετώπιση ενός ατυχήµατος διαπιστωθεί πως ο τραυµατίας πρέπει να µεταφερθεί σε 
πλησίον Νοσοκοµείο ή Κλινική, η µεταφορά γίνεται αµέσως µε αυτοκίνητο του Εργοταξίου. 
   Μετά την αντιµετώπιση του ατυχήµατος ειδοποιείται: 
 

Ο τεχνικός ασφαλείας 
Ο Προϊστάµενος του τµήµατος όπου ανήκει ο ατυχηµατίας 
 

   Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήµατος προκειµένου 
να διαπιστωθούν τα αίτια. 
   Ο Προϊστάµενος Τµήµατος στο οποίο ανήκει ο ατυχηµατίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις εξής 
ενέργειες: 
      - Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχηµα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχηµατία , 
µικρότερη από 8 ώρες, από την εργασία, συµβουλεύεται την Έκθεση Τεχνικών Ασφαλείας και προτείνει 
λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα µε τα αίτια) έτσι ώστε να µην επαναληφθεί παρόµοιο ατύχηµα. 
      -   Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχηµα που θα έχει σαν αποτέλεσµα µια διακοπή εργασίας , από πλευράς 
ατυχηµατία, µεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάµενος του ατυχηµατία: 
1.  Ενηµερώνει το γραφείο προσωπικού µέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγµή του ατυχήµατος αφού 
ερευνήσει τα αίτια και συµβουλευτεί τη σχετική έκθεση των Τ.Α. 
2.   Προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα µε τα αίτια) ώστε να µην επαναληφθούν παρόµοια 
ατυχήµατα. 
3.   Συµπληρώνει τη ∆ήλωση ατυχήµατος σε όσα σηµεία τον αφορούν και την µονογράφει. 
 
   Το γραφείο προσωπικού µετά την αναγγελία ατυχήµατος από τον Προϊστάµενο Τµήµατος, ενηµερώνει 
ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συµπληρώνει τη δήλωση ατυχήµατος στα σηµεία που τον 
αφορούν. 
 
3.9        ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
3.9.1     Σύµφωνα µε τον Νόµο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται: 
- Επί τόπου του έργου τηρείται ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρηµένο από την τοπική 
Επιθεώρηση εργασίας και «Βιβλίο γραπτών υποδείξεων Τ.Α. και Γ.Ε.», στο οποίο αναγράφονται από τον 
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Μηχανικό Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας από τους εργαζόµενους καθώς και 
υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον Εργοταξιάρχη. 
- Επίσης, τηρείται Βιβλίο Ατυχηµάτων, όπου σηµειώνονται όλα τα ατυχήµατα που συµβαίνουν από τα ποιο 
σοβαρά εώς τα λιγότερο σοβαρά. 
- Συνηµµένα σας υποβάλουµε υπόδειγµα ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας και βιβλίο ατυχηµάτων το οποίο 
µας αποστάληκε από την Υπηρεσία. 
 
Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 
Στο χώρο του εργοταξίου αναρτώνται έντυπα που καθοδηγούν και ενηµερώνουν τους εργαζοµένους σε 
ζητήµατα ασφαλείας και υγιεινής. 
 
3.10       ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86) 
   Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές.  Η προστασία του 
περιβάλλοντος είναι µεγίστης σηµασίας για την Κοιν/ξία.  Ο σχεδιασµός των έργων γίνεται πάντα κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 
 

Η µέγιστη δυνατή εναρµόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 
Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος. 
 

   Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 
q  Tόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 
q   Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 
 
3.11       ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.∆.. 1073/81, ΤΜΗΜΑ IV, ΚΕΦ. Α’)  
   Ο µηχανικός εξοπλισµός ενός εργοταξίου περιλαµβάνει µηχανήµατα που εξυπηρετούν διάφορες εργασίες.  
Όσον αφορά στα χωµατουργικά έργα χρησιµοποιούνται οι φορτωτές, οι εκσκαφείς, οι προωθητές, οι 
οδοστρωτήρες, οι ισοπεδωτές και τα ανατρεπόµενα φορτηγά.         Στο χώρο του εργοταξίου γενικά 
χρησιµοποιούνται:  γερανοί, γεννήτριες, και λεωφορεία ή επιβατικά. 
   Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισµός της εταιρείας, όπως φορτηγά, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις και 
άλλα παρόµοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, είναι καταχωρηµένα, εφοδιασµένα µε άδεια, ασφαλισµένα 
και διατηρηµένα σε καλή κατάσταση. 
 
Αυτοκίνητα 
   Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε οχήµατος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το «δελτίο 
συντήρησης», το οποίο ενηµερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
 

Το όχηµα πρέπει να φέρει «Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο» 
Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ 
Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών 
Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα 
Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό 

σήµα κατά την όπισθεν. 
 

   Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήµατος και ενηµερώνει 
υπεύθυνα άτοµα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 
   Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα , τους υαλοκαθαριστήρες, και τα 
λοιπά συστήµατα ασφαλείας. 
   Πρέπει να δένονται µε ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχηµα.  Επίσης πρέπει να τηρούνται οι 
παρακάτω κανόνες: 
 

Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήµατα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταµατήσει τελείως. 
Απαγορεύεται το κάπνισµα κατά τον ανεφοδιασµό σε καύσιµα.  Την ώρα αυτή, η µηχανή πρέπει 

να είναι σβηστή. 
Απαγορεύεται η φόρτωση των οχηµάτων περισσότερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο. 
Πρέπει να γίνεται ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 
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Απαγορεύεται η χρήση των οχηµάτων για άλλες εργασίες εκτός απ’ αυτές για τις οποίες έχουν 
κατασκευαστεί. 

 
Φορτωτές 
   Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε µηχανήµατος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το 
«δελτίο συντήρησης», το οποίο ενηµερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
    Οι φορτωτές αυτοί για την µείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρο νερού.  Έχει 
αναρτηµένους προβολείς που και χρησιµοποιεί.   
    Η χρήση των φορτωτών  αυτών είναι µόνο για την εργασία που προβλέπεται (µεταφορά και φόρτωση 
προϊόντων) και γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα (χειριστής). 
    Απαγορεύεται η µεταφορά του προσωπικού µέσα στον κάδο, παρά µόνο εάν ο φορτωτής είναι 
εφοδιασµένος µε ειδικό καλάθι το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή κατασκευή, σωστό 
στερέωµα επάνω στον φορτωτή). 
   Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση του κάδου για φρενάρισµα παρά µόνον σε µεγάλη ανάγκη. 
   Επιθεωρείται καθηµερινά η στάθµη του νερού και συµπληρώνεται. 
 

Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και συµπληρώνεται. 
Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών. 
Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό 

σήµα κατά την όπισθεν. 
 
Γερανοί 

Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 
Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών. 
Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό 

σήµα κατά την όπισθεν. 
 

    Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε µηχανήµατος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το 
«δελτίο συντήρησης», το οποίο ενηµερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
    Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα σηµεία: 
 

1. ∆ιαγράµµατα ασφαλούς φορτίου. 
2. Ικανότητα των µηχανικών βαρούλκων. 
3. Φύση του εδάφους. 
4. Καιρικές συνθήκες (άπνοια, κλπ.). 
 

   Πρέπει να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα µηχανήµατα και ηλεκτρικά βαρούλκα των γερανών και 
συντηρούνται συστηµατικά τα µηχανήµατα. 
   Πρέπει να ελέγχεται καθηµερινά η κατάσταση των συρµατόσχοινων και να αντικαθίστανται µε την πρώτη 
ένδειξη φθοράς. 
   Όταν το αιρούµενο µπράτσο είναι έτοιµο, να υπολογίζεται το νεκρό σηµείο και να γίνεται ακριβής 
εκτίµηση για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού. 
   Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από µηχανισµούς ασφαλείας έναντι επικίνδυνων χαλαρώσεων 
των αναρτήσεων. 

 
Σκαλωσιές 
    Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση.  Όλες οι σκαλωσιές µε ύψος 3 
µέτρων ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασµένες µε κιγκλιδώµατα ασφαλείας στις 
ανοιχτές πλευρές τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 
   Ασφαλή µέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς.  Λαµβάνοντας 
υπόψη τα Π.∆. 447/75 και 778/80, οι σανίδες των σκαλωσιών πρέπει να επιθεωρούνται και να δοκιµάζονται 
πριν από κάθε εγκατάσταση. 
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   Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειµένου να 
αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισµού. 
   ∆εν θα χρησιµοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζηµιές µέχρις ότου επισκευαστεί και ενισχυθεί. 
   Η Κοιν/ξία θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιµοποιούνται από τους εργαζοµένους της, να 
βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση.  Στη σκαλωσιά θα υπάρχει µόνο το υλικό που χρησιµοποιείται τη στιγµή 
εκείνη και ποτέ δεν θα υπερφορτώνεται. 
 
Πρέσσες σκυροδέµατος 
 

Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 
Το όχηµα πρέπει να φέρει κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών. 
Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό 

σήµα κατά την όπισθεν. 
Το όχηµα  πρέπει να φέρει τριγωνικό σήµα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο. 

   
   Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε µηχανήµατος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το 
«δελτίο συντήρησης», το οποίο ενηµερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
   Πριν από κάθε χρήση, το όχηµα επιθεωρείται προσεκτικά, δοκιµάζονται τα κινητά του µέρη, λιπαίνονται 
και συντηρούνται κατά τη διάρκεια παύσης του µηχανήµατος. 
   Σε όλες τις περιπτώσεις, η θεµελίωση της πρέσας θα είναι σωστή ώστε σε κάθε περίπτωση να 
εξασφαλίζεται η εργασία. 
   Απαγορεύεται δε να βρίσκονται εργαζόµενοι µέσα στη ζώνη εργασίας, ειδικά κάτω από τα κινητά µέρη 
της µπούµας.  Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, οι εργασίες συντονίζονται από έµπειρο εργοδηγό. 
 
Συντήρηση Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού 
   Για τον εξοπλισµό της διαδικασίας συντήρησης, ισχύουν οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των 
κατασκευαστών: 
   Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε µηχανήµατος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, και το 
«δελτίο συντήρησης», το οποίο ενηµερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
   Απαγορεύεται η χρήση εργαλειοµηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ.) από πρόσωπα µη 
εξασκηµένα και ακατάλληλα για τον χειρισµό τους. 
   Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει προηγουµένως 
εφοδιαστεί µε όλα τα ατοµικά προστατευτικά µέσα (για την προστασία των µατιών, του προσώπου, των 
χεριών, των ποδιών, και του σώµατος), κατά της φωτιάς, της ακτινοβολίας και των πυρακτωµένων τεµαχίων 
εκπαιδευµένα, αρµόδια και εξουσιοδοτηµένα. 
   Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας, σε  ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, 
συσκευές, κλπ., αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος. 
   Συντήρηση µηχανισµού ή εξοπλισµού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή µε τα κινούµενα µέρη 
µπορεί να τραυµατίσει τους εργαζόµενους. 
   Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να παραµένει σε 
λειτουργία ο εξοπλισµός: 
 

Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τις διαδικασίες αυτές, θα είναι πλήρως εκπαιδευµένοι και 
εξουσιοδοτηµένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 

Θα καθοριστεί µια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι διαθέσιµη 
και να είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον µηχανισµό. 

 
 
 
4.  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
4.1        ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
 
   Οι εκσκαφές και επιχώσεις γίνονται µε χρήση µηχανικών µέσων.  Οι χειριστές θα φροντίζουν ώστε τα 
µηχανήµατα και τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν επιθεωρηθεί και να είναι σωστά 
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συντηρηµένα.  Για το λόγο αυτό υπάρχει το βιβλίο συντήρησης, το οποίο ενηµερώνεται και ελέγχεται από 
τον Μηχανικό Ασφαλείας. 
   Τα ορύγµατα γίνονται µε εκσκαφείς και φορτηγά µεταφοράς. 
   Τα µηχανήµατα (τσάπες, φορτηγά µεταφοράς, φορτωτές, κλπ.) θα είναι εφοδιασµένα µε καµπίνα τύπου 
ROBS και µε ηχητικό και φωτεινό σήµα κατά την οπισθοδρόµηση.  Θα έχουν εφοδιαστεί ασφαλώς µε 
πυροσβεστήρα, και η χρήση τους θα γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 
   Τα µέτρα ασφαλείας ειδικά για τον εξοπλισµό αναφέρονται σε άλλη παράγραφο. 
   Όταν εγκαθίσταται υποστήριγµα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα γίνεται κατά τρόπο 
ώστε να µην εκτίθεται σε κίνδυνο οι εργαζόµενοι.  Οι κλίσεις των πρανών είναι τέτοιες που απαγορεύουν 
την κατολίσθηση εδάφους.  Παρ’ όλα αυτά όπου ανακαλύπτεται χαλαρή ζώνη θα σταµατούν οι εργασίες 
εκσκαφής έως ότου σταθεροποιηθεί το έδαφος. 
   Ο χώρος εργασίας θα διαµορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, προσπελάσιµος, και η 
επιλογή των µηχανηµάτων, και η επιλογή των µηχανηµάτων θα γίνεται πάντα µε τεχνικά κριτήρια από τον 
υπεύθυνο µηχανικό κατασκευής.  Τα όρια της εκσκαφής χαράσσονται επακριβώς από το τοπογραφικό 
συνεργείο. 
   Κατά την φάση της εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθηµερινά τα στοιχεία της έτσι ώστε να υλοποιείται η 
σωστή και ασφαλής κατασκευή. 
   Όπου τα πρανή εγκυµονούν κινδύνους κατολίσθησης, θα λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης (προστατευτικά 
γείσα, κλπ.). 
   Όπου απαιτείται , θα κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας, ενώ όπου δεν εκτελούνται εργασίες, θα 
τοποθετείται ταινία ασφαλείας. 
 
4.2        ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
 
   Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας, και προστατευτικό κράνος.  
Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερµάτινα γάντια και ποδιά, για προστασία από καψίµατα 
και ακτινοβολία, καθώς και την ειδική µάσκα συγκόλλησης. 
   Οι πίνακες διανοµής ισχύος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρεις, µε τις ασφάλειές τους, χωρίς 
σπασµένους διακόπτες, χωρίς γυµνά καλώδια, χωρίς σπασµένους ακροδέκτες και γειωµένοι. 
   Τα καλώδια τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικού φούρνου προθέρµανσης 
ηλεκτροδίων και ηλεκτροσυγκολλήσεων, πρέπει να µην έχουν φθορές στη µόνωσή τους, και να µην έχουν 
σπασµένους ακροδέκτες.  Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται να αντικαταστήσει αµέσως φθαρµένα 
καλώδια και ακροδέκτες, µε άλλα χωρίς φθορές. 
   Οι µηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρµένες µονώσεις 
καλωδίων και ακροδεκτών.  Φθαρµένα καλώδια, σπασµένοι ακροδέκτες ή σπασµένες τσιµπίδες 
ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως µε καινούργια. 
   Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης πρέπει να είναι σταθερά δεµένες στα ειδικά καρότσια µεταφοράς ή 
σε µεταλλικά δοκάρια. 
   Απαγορεύεται οι µπουκάλες να τοποθετούνται κοντά σε πηγές ανάφλεξης.  Τα  καλώδια αερίου δεν 
πρέπει να έχουν φθορές ή διαρροές.  Στο τέλος της λειτουργίας τους πρέπει να κλείνονται οι βαλβίδες 
παροχής αερίου, που βρίσκονται πάνω στις µπουκάλες, και τα καλώδια αερίων πρέπει να τυλίγονται 
προσεκτικά και όχι να παραµένουν πεταµένα στο πάτωµα.  Οι µπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε 
όρθια θέση.  Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο. 
   Ο χώρος του συνεργείου διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες. 
 
Εργασίες οδοποιίας – Ασφαλτικά 
 
   Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών µηχανηµάτων.  Τα µέτρα προστασίας ειδικά για 
τον εξοπλισµό αναφέρεται σε άλλη παράγραφο. 
   Η εργασία αυτή συντονίζεται από έµπειρο εργοδηγό.  Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί ιδιαίτερα 
επικίνδυνη εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα µέτρα ασφαλείας των µηχανηµάτων.   
 
   Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιµος, και λειτουργικός. 
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5.  ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
    
Ακολουθεί σχεδιάγραµµα θέσης του εργοταξίου (σχ.1) στο οποίο φαίνονται: 
 
-  ∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο 
-  ∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου 
-  Χώροι εγκατάστασης του βασικού µηχανικού εξοπλισµού 
-  Χώροι αποθήκευσης υλικών 
-  Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών 
-  Χώροι υγιεινής εστίασης και πρώτων βοηθειών 
 
   Το παρόν σχεδιάγραµµα, θα ενηµερώνεται και θα τροποποιείται µε την εξέλιξη του έργου, περιέχοντας 
όλα τα σηµεία, χώρους ή ζώνες που απαιτούνται για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζοµένων. 
 
 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντάχθηκε 
Κορωπί,   21 - 10 - 2020 

Ο συντάξας 
 

 Θεωρήθηκε 
Κορωπί,   22 - 10 - 2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Τ.Υ. 
 
 
 
 

Παπαρίζος ∆ανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός    Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ :  ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ :  Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
   

 
 
 
 
 
 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

 
(Π .∆ .  305/96 AΡΘΡΟ  3 S 3,4,5,6,8,9,10) 

 
 
 

 
 

ΕΡΓΟ :  ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΘΕΣΗ : Κορωπί 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  :  Παπαρίζος ∆ανιήλ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1 ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ          

 Αφορά σε κατασκευή µικρών αποστραγγιστικών έργων σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου. 
 
2 ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ :   
 

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ          
 Η διαδικασία εκτέλεσης του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της παρούσας 
µελέτης  

4 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
∆ήµος Κορωπίου  

5    ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος Κρωπίας 

 
Β. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
∆εν υπάρχουν 
 
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Ο∆ΟΙ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ : 
∆εν απαιτούνται.  
 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ : 
∆εν υπάρχουν 
  
∆ΙΚΤΥΑ : 
∆εν επηρεάζονται από τις εργασίες του παρόντος έργου  
 
∆. Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα µέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια ασφαλείας 

(άρβυλα), και φόρµα. 
Απαγορεύεται το κάπνισµα στα µέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 
Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή µηχάνηµα, εάν δεν του 

έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα από τον προϊστάµενό του. 
Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή µηχανήµατος εάν δεν έχει 

τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισµός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει 
αποµακρυνθεί όλο το αναρµόδιο προσωπικό. 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισµούς 
εδάφους, πάγκου εργασίας κ.λ.π. 

Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ..λ.π. σε δρόµους διαφυγής γιατί πρέπει 
να διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

Απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού κάτω από αιωρούµενα φορτία. 
Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόµων στα µέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση 

µε τον αρµόδιο προϊστάµενο ή εργοδηγό. 
Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε άτοµο να περνάει στο εσωτερικό µέρος των 

προστατευτικών διατάξεων και περιφράξεων των µηχανηµάτων κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας τους. 

Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτοµο να θέσει σε κίνηση µια µηχανή πριν βεβαιωθεί ότι 
κανένα άλλο άτοµο δεν κάνει επισκευή, καθαρισµό ή λίπανση, ρύθµιση στη µηχανή ή 
εργάζεται κοντά σ΄ αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση. 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Μελλοντικές εργασίες στον χώρο προβλέπονται για επισκευές – συντηρήσεις. 
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή που παραβαίνει το Π.∆. 305/96 επιβάλλονται κυρώσεις του άρθρου 25 του 
Ν. 2229/94. 
 
 
 
 

Συντάχθηκε 
Κορωπί,   21 - 10 - 2020 

Ο συντάξας 
 

 Θεωρήθηκε 
Κορωπί,   22 - 10 - 2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Τ.Υ. 
 
 
 
 

Παπαρίζος ∆ανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός    Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ :  ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2020 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
    
 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 3 άρθρου 16 της 
Κοινής Υπουργ. Απόφασης Φ. 69269/5387/90) 

Ι. 
- Ονοµασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας : 
 

« ΜΙΚΡΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ  2020 » 
 
- Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας : 
 
∆ιοικητική  Περιφέρεια  ∆ήµου  Κρωπίας  
 
- Όνοµα και διεύθυνση αρµοδίου : 
 

∆ΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ ,   ΒΑΣ .  ΚΩΝ /ΝΟΥ  – 19400 ΚΟΡΩΠΙ  
 

- Σύντοµη περιγραφή του έργου  

 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1. Έδαφος : Το προτεινόµενο έργο θα  ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ 
προκαλέσει : 
α. ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή      Χ  
αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των  
πετρωµάτων 
β. διασπάσεις µετατοπίσεις       Χ  
συµπιέσεις ή υπερκαλύψεις του  
επιφανειακού στρώµατος του εδάφους 
γ. αλλαγές στην τοπογραφία ή στα      Χ  
ανάγλυφα χαρακτηριστικά της  
επιφάνειας του εδάφους 
δ. καταστροφή επικάλυψη ή αλλαγή      Χ  
οποιουδήποτε µοναδικού γεωλογικού  
ή φυσικού χαρακτηριστικού  
ε. οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης     Χ  
του εδάφους από τον άνεµο ή το νερό  
επί τόπου ή µακράν του τόπου αυτού  
στ. αλλαγές στην εναπόθεση ή      Χ 
διάβρωση της άµµου των ακτών ή  
αλλαγές στη δηµιουργία λάσπης, στην 
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ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ 
εναπόθεση ή διάβρωση που µπορούν να   
αλλάξουν την κοίτη ενός ποταµού ή   
ρυακιού ή τον πυθµένα της θάλασσας ή  
οποιουδήποτε κόλπου ορµίσκου ή λίµνης 
ζ. κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή      Χ  
περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές 
όπως σεισµοί κατολισθήσεις εδάφων ή  
λάσπης καθιζήσεις ή παρόµοιες  
καταστροφές  
 
2. Αέρας : Το προτεινόµενο έργο θα   
προκαλέσει : 

α. σηµαντικές εκποµπές στην                  Χ 
ατµόσφαιρα ή υποβάθµιση της  
ποιότητας της ατµόσφαιρας 
β. δυσάρεστες οσµές        Χ 
γ. αλλαγή των κινήσεων του αέρα της     Χ  
υγρασίας ή της θερµοκρασίας ή  
οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίµα είτε  
τοπικά είτε σε µεγαλύτερη έκταση 
 
3. Νερά : Το προτεινόµενο έργο θα   
προκαλέσει : 
α. αλλαγές στα ρεύµατα ή αλλαγές              Χ 
στην πορεία ή κατεύθυνση των 
κινήσεων των πάσης φύσεως 
επιφανειακών υγρών 
β. αλλαγές στον ρυθµό απορρόφησης     Χ  
στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθµό 
και την ποσότητα απόπλυσης του  
εδάφους 
γ. µεταβολές στην πορεία ροής των      Χ  
νερών από πληµµύρες 
δ. αλλαγές στην ποσότητα του      Χ 
επιφανειακού νερού σε οποιαδήποτε 
υδάτινο όγκο 
ε. απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε      Χ  
επιφανειακά ή υπόγεια νερά µε 
µεταβολή της ποιότητας των 
στ. µεταβολή στην κατεύθυνση ή στην     Χ 
παροχή των υπογείων υδάτων 
ζ. αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων     Χ 
υδάτων είτε δι΄ απευθείας προσθήκης 
νερού ή απόληψης αυτού είτε δια 
παρεµποδίσεως ενός υπογείου 
τροφοδότη των υδάτων αυτών σε τοµές 
ή ανασκαφές 
η. σηµαντική µείωση της ποσότητας      Χ 
του νερού που θα ήταν κατά τα άλλα 
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ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ 
διαθέσιµο για το κοινό 
θ. κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή      Χ 
περιουσιών σε καταστροφές από νερό 
όπως πληµµύρες ή παλιρροιακά κύµατα 
4. Χλωρίδα : Το προτεινόµενο έργο θα   
προκαλέσει :  
α. αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή      Χ 
στον αριθµό οποιωνδήποτε ειδών φυτών  
(περιλαµβανοµένων και δένδρων θάµνων 
κ.λπ.) 
β. µείωση του αριθµού οποιωνδήποτε     Χ  
µοναδικών σπάνιων ή υπό εξαφάνιση 
ειδών φυτών 
γ. εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε      Χ 
κάποια περιοχή ή παρεµπόδιση της 
φυσιολογικής ανανέωσης των 
υπαρχουσών ειδών 
δ. µείωση της έκτασης οποιασδήποτε     Χ 
αγροτικής καλλιέργειας 
 
5. Πανίδα : Το προτεινόµενο έργο θα   
προκαλέσει : 
α. αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή      Χ 
στον αριθµό οποιωνδήποτε ειδών ζώων 
(πτηνών ζώων περιλαµβανοµένων των 
ερπετών ψαριών και θαλασσινών 
βενθικών οργανισµών ή εντόµων) 
β. µείωση του αριθµού οποιωνδήποτε     Χ 
µοναδικών σπάνιων ή υπό εξαφάνιση 
ειδών ζώων 
γ. εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε      Χ 
κάποια περιοχή ή παρεµπόδιση της 
αποδηµίας ή των µετακινήσεων των 
ζώων 
δ. χειροτέρευση του φυσικού       Χ 
περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών 
ή άγριων ζώων 
6. Θόρυβος : Το προτεινόµενο έργο θα   
προκαλέσει : 
α. αύξηση της υπάρχουσας στάθµης      Χ 
θορύβου 
β. έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθµη     Χ 
θορύβου 
 
7. Χρήση γης : Το προτεινόµενο έργο     Χ  
θα προκαλέσει σηµαντική µεταβολή της  
παρούσας ή της προγραµµατισµένης για 
το µέλλον χρήσης γης 
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ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ 
8. Φυσικοί πόροι  : Το προτεινόµενο   
έργο θα προκαλέσει : 

α. αύξηση του ρυθµού χρήσης /      Χ 
αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού 
πόρου 
β. σηµαντική εξάντληση οποιουδήποτε     Χ 
µη ανανεώσιµου φυσικού πόρου 
 
9. Κίνδυνος ανωµάλων καταστάσεων : Το 
προτεινόµενο έργο ενέχει : 
- κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή 
επικινδύνων ουσιών (περιλαµβανοµένων 
εκτός των άλλων και πετρελαίου   
εντοµοκτόνων χηµ. ουσιών ή 
ακτινοβολίας) σε περίπτωση    
ατυχήµατος ή ανωµάλων συνθηκών 
 
10. Πληθυσµός : Το προτεινόµενο έργο     Χ 
θα αλλάξει την εγκατάσταση διασπορά  
πυκνότητα ή ρυθµό αύξησης του 
ανθρωπίνου πληθυσµού της περιοχής 
ίδρυσης του έργου 
 
11. Κατοικία : Το προτεινόµενο έργο      Χ 
θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία 
ή θα δηµιουργήσει ανάγκη για 
πρόσθετη κατοικία στην περιοχή 
ίδρυσης του έργου 
 
12. Μεταφορές / Κυκλοφορία : Το 
προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει : 

α. δηµιουργία σηµαντικής       Χ 
επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων 
β. επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις     Χ 
στάθµευσης ή στην ανάγκη για νέες 
θέσεις στάθµευσης 
γ. σηµαντική επίδραση στα υπάρχοντα     Χ 
συστήµατα συγκοινωνίας 
δ. µεταβολές στους σηµερινούς      Χ 
τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης 
ανθρώπων και / ή αγαθών 
ε. µεταβολές στην θαλάσσια       Χ 
σιδηροδροµική ή αέρια κυκλοφοριακή 
κίνηση 
στ. αύξηση των κυκλοφοριακών      Χ 
κινδύνων 
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ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ 
13. Ενέργεια : Το προτεινόµενο έργο 
θα προκαλέσει : 

α. χρήση σηµαντικών ποσοτήτων      Χ 
καυσίµου ή ενέργειας 
β. σηµαντική αύξηση της ζήτησης των     Χ  
υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή 
απαίτηση για δηµιουργία νέων πηγών 
ενέργειας 
 

14. Κοινή ωφέλεια : Το προτεινόµενο έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για σηµαντικές αλλαγές 
στους εξής τοµείς κοινής ωφέλειας : 

α. ηλεκτρισµό         Χ 
β. συστήµατα επικοινωνιών       Χ 
γ. ύδρευση         Χ 
δ. υπονόµους ή σηπτικούς βόθρους      Χ 
ε. αποχέτευση νερού βρόχινου      Χ 
στ. στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών  
 

15. Ανθρώπινη Υγεία : Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει : 

α. δηµιουργία οποιουδήποτε κινδύνου     Χ 
ή πιθανότητας κινδύνου για βλάβη της 
ανθρώπινης υγείας (µη συµπεριλαµβανοµένης  
της ψυχικής υγείας) 
β. έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς      Χ 
κινδύνους βλάβης της υγείας τους  
 

16. Αισθητική : Το προτεινόµενο έργο     Χ 

θα προκαλέσει παρεµπόδιση  
οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή 
οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα 
καταλήξει στη δηµιουργία ενός µη 
αποδεκτού αισθητικά τοπίου προσιτού 
στη κοινή θέα 
 

17. Αναψυχή : Το προτεινόµενο έργο θα     Χ 

έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή 
ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων 
αναψυχής 
 

18. Πολιτιστική κληρονοµιά : Το      Χ 

προτεινόµενο έργο θα καταλήξει σε  
αλλαγή ή καταστροφή κάποιας 
αρχαιολογικής περιοχής 
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ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ 
19. Προστατευτέες περιοχές : Το      Χ  

προτεινόµενο έργο βρίσκεται σε  

προστατευτέα περιοχή σύµφωνα µε το 

άρθρο 21 του Ν. 1650/86 

 

20. Συναγωγή σηµαντικών πορισµάτων :     Χ 

Έχει το υπό εκτέλεση έργο τη 

δυνατότητα να προκαλέσει δυσµενείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον 

Συντάχθηκε 
Κορωπί,   21 - 10 - 2020 

Ο συντάξας 
 

 Θεωρήθηκε 
Κορωπί,   22 - 10 - 2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Τ.Υ. 
 
 
 
 

Παπαρίζος ∆ανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός    Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc  




