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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή:    Δήμος Κρωπίας 
Οδός  : ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47 
Ταχ.Κωδ. : 19441 
Τηλ. : 210-6622324 
Telefax : 210-6624963 
E-mail : tykoropi@gmail.com 
Πληροφορίες:  : κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΚΗ 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ. 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ. 
1.4 Προϊσταμένη Αρχή : είναι η  Οικονομική  Επιτροπή   ή   το   ΔΣ  Δήμου  Κρωπίας   αντίστοιχα 

βάσει  των  Ν.3852/2010  και  Ν. 3669/2008 που έχει έδρα το  Κορωπί .   
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κρωπίας 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :  Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 

Αττικής 

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες3 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ4, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)5  
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 
ι) το υπόδειγμα ….6 
ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ιβ) η τεχνική μελέτη, 
ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
ιδ) ............................7 

 

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

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





4 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). 
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10/02/202110  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/02/202111 

 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 12. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες 
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται 
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 
διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.13 
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
 
Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά 
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)14. 
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3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα 
του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  των προσφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά της προσφοράς με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να 
τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών15. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

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

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

 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού16, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

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

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

 

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

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

 

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

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

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

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

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

 

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

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 
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στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη Αν 
η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση 
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες17.  
 
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 
τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και 
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 
μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . 18 
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 
της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών 19 από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης20. 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που  
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) 
αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο 
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κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας21.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 
ή ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 22 
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου23.  Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, 
μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχει αποκλεισθεί οριστικά,24 εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
ε) Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 ως ακολούθως : 
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή,  σε περίπτωση 
άσκησή της,  όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., όταν 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετά 
την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 
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σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον 
απαιτείται,  υπεύθυνη δήλωση, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της 
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία 
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν 
να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του 
ίδιου άρθρου,. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει 
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση25. 
 
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο26. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 
αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 
υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 
λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.γ της παρούσας για  τον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής27. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του28.  

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

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

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης29. 

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλ ύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368  του ν. 4412/2016.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά30. 
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:   
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.  39/2017  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής31. 

 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συζήτηση της προσφυγής32. 

 

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου33. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι  συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
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Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση34 της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και 
συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  
 Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  
 

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

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

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

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο35. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 





12 

παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

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

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

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013» 36 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,37 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )38 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
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«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
-  
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), 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’’, 39, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 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». 

 
 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις40, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 

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

 
 
 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος «Άξονας Προτεραιότητας-04-Προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση 
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές » του Ε.Π. «Αττική 
2014-2020» μέσω ΠΔΕ με ΣΑΕΠ0851 2020ΕΠ08510112 με κωδ. πράξης 5066779 για ποσό 
360.000€. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 
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333.620,05 € και θα χρηματοδοτηθεί από Συμμετοχή φορέα σύμφωνα με την με αρ. 
15624/06-11-2020 απόφαση του Δήμου Κρωπίας (ΑΔΑ:684ΗΩΛ6-0Ε7). 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 
0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(Β12235) καθώς και της κράτησης και 2,5‰, κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης θ’ της παρ. 
7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου δέκατου 
τέταρτου του ν. 4612/2019(Α 77) και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 Απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β'2780). 

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή41 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  
του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή42, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  15624/2020  για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και με αρ. 649 καταχώρηση 
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης 
έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 
οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).43 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων ». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε44  693.620,05 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 412.211,50 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 74.198,07 ευρώ 
Απρόβλεπτα45 (ποσοστού 15 επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

72.961,44 ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) 
του ν. 4412/2016.  

ΦΠΑ 24%  134.249,04 ευρώ 
 
.............................................................46 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού............ σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ....... 
(εφόσον προβλέπεται). 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για 
τους ακόλουθους λόγους ………………………………………………………..47  
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα:  
……………………………………….. 
………………………………………… 
……………………………………….., 
τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις). 
 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 ΠΟΛΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
 Αντικατάσταση Κουφωμάτων 
 
 Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης 

 
 Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 
 Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος 
 
 ………………………………………………………………….. 
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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 13248 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

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

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

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

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

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης49.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 50 
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.51 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72  του ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
11.187,42€ (έντεκα  χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα δύο 
λεπτά) .  52 

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

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου..................................  προς τον 

οποίο απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
16/12/2021, 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 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. 
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 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 53. 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)54 
 
16.1 ΔΕΝ…………55  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….56 
 

16.2 ΔΕΝ…………. προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …………………… 
 

 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

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

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

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

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

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

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

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

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

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

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

ποσού της εγγυήσεως. 

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

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

σύμβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

..........................................57 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) 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. 58  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
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17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

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

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους59.  
 

 

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

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών60 ορίζεται                         
η 16/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:00.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  
22/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.61 

 

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

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

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

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

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

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

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

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

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

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών 62, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

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

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύμβασης 63 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…). 

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

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο64, 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. 

 

 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης65 
 

……………………………………………….. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής για έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 66 που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσιών Έργων τα οποία για την Ελλάδα  είναι εγγεγραμμένα 
στο Μητρώο εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον 

ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
67και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.68, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται 
από κάθε μέλος της ένωσης  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω 
άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, 
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

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

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη69 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 οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

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

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

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

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

Συμβουλίου70. 

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

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
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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 χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ71. 

 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ 72( 
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 73η παράγραφος 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:74 

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

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

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

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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(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)Εάν ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνυποβάλει με την προσφορά του βεβαίωση συμμετοχής 
στην επίσκεψη –ενημέρωση όπως  περιγράφεται παρακάτω: 

Θα οργανωθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών επίσκεψη-ενημέρωση στο χώρο εκτέλεσης 
των εργασιών την 05/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.  

Η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην εν λόγω διαδικασία είναι υποχρεωτική, προκειμένου 
αποδεδειγμένα να έχουν λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων εκτέλεσης του εν λόγω έργου.  

 Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή με 
σχετικό αίτημα μέσω της ενότητας επικοινωνία της πλατφόρμας του διαγωνισμού του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ έως τρεις (3) ημερολογιακές 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.   

 

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) 75 

 

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.76 
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22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.477  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

 

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

 

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

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 78 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 
Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας79. Οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια80  

Οι  προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠ81  στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και  Α2 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.   

Α.Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς για την πρώτη (1η) τάξη του 

Μ.Ε.ΕΠ., να διαθέτουν τουλάχιστον  την Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια που ορίζεται 

στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 Ν.4199/2013 ήτοι πενήντα 
χιλιάδων (50.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, 

συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία 

συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ 

Β. Στην  ειδική τάξη  Α2 του Μ.Ε.ΕΠ.  δεν υπάρχουν απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας.  

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
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υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα82  

 Οι οικονομικοί φορείς με πτυχίο 1ης τάξης που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει 

κατά την υποβολή της προσφοράς να περιλαμβάνουν στη βασική στελέχωση τουλάχιστον : 

δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α` βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β`βαθμίδας ή δύο (2) 

τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β` βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ`βαθμίδας. 

 Οι οικονομικοί φορείς με πτυχίο Α2  τάξης πρέπει στην στελέχωσή τους να διαθέτουν : 

             Δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α` βαθμίδας ή ένα (1) τεχνικό  Μ.Ε.Κ.  Β’ βαθμίδας . 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης83 

Κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να 
διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της εκτέλεσης τεχνικών έργων και 
ειδικότερα να έχει σε ισχύ Πιστοποιητικό ότι διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001 (ή ισοδύναμο).  

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

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

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι 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 υπεύθυνοι84  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 ......85 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από 
ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 
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Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής86 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών87. 
 
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 88. 
 
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 σύμβασης89. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 
και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
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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 490  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. 

 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους91. 
 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών92.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους . 
 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας93: 

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

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του94 Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων 
εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)95 σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του96.  
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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 εξέλιξη97. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση98 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 φορέα99. 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. 

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του100, 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.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού 101. 
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22102: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του103 . Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 
εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το 
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά 
η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων104.  
 
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
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εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis)105   του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

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

 

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22106, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού107.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22108, 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 22109 

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

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [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 που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του.110 

- 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 βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) 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.      
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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» . 

(δ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

 

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.ΕΠ111 112 στις κατηγορίες : έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξη 1η και άνω και  έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τάξη Α2 και άνω.   
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος 113 
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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: 
 
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  
 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 114 

 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 
των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 
στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

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

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

 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

   
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  
είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 
Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016 115 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 
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Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 
του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα  που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε116 
 
Κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να 
διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της εκτέλεσης τεχνικών έργων και 
ειδικότερα να έχει σε ισχύ Πιστοποιητικὀ ότι διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001 (ή ισοδύναμο).  

Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση ( European Cooperation for 

Accreditation EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/2016. 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους 117, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
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. 
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Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  
 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου»  εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών 118: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 119 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ).120 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 
αυτά.  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ  
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
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η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να περιέχει121 τα ακόλουθα: 
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 
 
-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.  
 
-  γ) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας περί μη οφειλής  στο Δήμο Κρωπίας βεβαιωμένων 

οφειλών και 
 
-  δ) βεβαίωση επίσκεψης ενημέρωσης. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο 
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 
φόρμες.   
 
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την 
ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 122. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
25.3. .................................................................... 123 
25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 
τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνουν124 σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
  
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 34/2020 
Απόφαση ΔΣ Δήμου Κρωπίας. 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
               
 

                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                        

                                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ    
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 





 

 

 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Η μελέτη αυτή αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση  τεσσάρων (4) Δημοτικών 

σχολείων του Δήμου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας . Το συνολικό κόστος του 
έργου, βάσει του προϋπολογισμού του, ανέρχεται στο ποσό 559.371,01 € πλέον του 
Φ.Π.Α. 24%. 

Τα κτήρια που επιλέχθηκαν για να αναβαθμιστούν ενεργειακά είναι αυτά των : 1ου 
,  2ου , 3ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου, τα οποία είναι μεγάλης παλαιότητας και 
έχουν υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις.   

Για όλα τα ανωτέρω κτίρια έχουν εκδοθεί Πιστοποιητικά Ενεργειακής 
Απόδοσης τα οποία τα κατατάσσουν σε ενεργειακές κατηγορίες κατώτερες της Δ΄ 
Τάξης σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και ικανοποιούνται όλες οι λοιπές απαιτήσεις της 
πρόσκλησης με Α.Π. 2941/10-10-2019 στο Ε.Π. Αττικής με τίτλο: «Παρεμβάσεις 
βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια».  

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου θα πρέπει να 
γίνονται σε χρονικές περιόδους που τα σχολεία δεν θα λειτουργούν και ανά 

Σχολική Μονάδα παρέμβασης, αφορούν στα εξής : 
1ο Δημοτικό σχολείο : 
Αντικατάσταση Κουφωμάτων. 

Η παρέμβαση αφορά σε εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου (θύρες και παράθυρα) 

που καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2017 (ΚΥΑ Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ. 
178581/30.06.17, ΦΕΚ 2367/Β/12–07–17). 

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.  
Η παρέμβαση αφορά α) σε τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας 
του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης ή/και 
υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη 
ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, 
θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων,κλπ. και οι συνοδευτικές ηλεκτρολογικές 
εργασίες 
β) Τοποθέτηση συστήματος δύο Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών - 
Κεντρικών μονάδων με θερμαινόμενο μέσο το νερό και όλες οι συνοδευτικές εργασίες. 

Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
Αναβάθμιση της εγκατάστασης φωτισμού με αντικατάσταση των υφιστάμενων με νέα 
συστήματα φωτισμού ενεργειακά αποδοτικότερα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ 2017. 

 
2ο Δημοτικό σχολείο : 
Αντικατάσταση Κουφωμάτων. 

Η παρέμβαση αφορά σε εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου που καλύπτουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2017 (ΚΥΑ Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.17, ΦΕΚ 
2367/Β/12–07–17). 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 559.371,01 € πλέον  Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ :  ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ»+ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.  

Η παρέμβαση αφορά α) σε τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας 
του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης ή/και 
υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη 
ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, 
θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων,κλπ. και οι συνοδευτικές ηλεκτρολογικές 
εργασίες 
β) Τοποθέτηση  συστήματος δύο Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών - 
Κεντρικών μονάδων με θερμαινόμενο μέσο το νερό και όλες οι συνοδευτικές εργασίες. 

Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
Αναβάθμιση της εγκατάστασης φωτισμού με αντικατάσταση των υφιστάμενων με νέα 
συστήματα φωτισμού ενεργειακά αποδοτικότερα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ 2017. 

 
3ο Δημοτικό σχολείο (κτίριο 1 και κτίριο 2): 
Αντικατάσταση Κουφωμάτων. 

Η παρέμβαση αφορά σε εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου (θύρες και παράθυρα) 
που καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2017 (ΚΥΑ Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ. 
178581/30.06.17, ΦΕΚ 2367/Β/12–07–17). 

Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος. 

Θα γίνει τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης σε τμήμα του  κελύφους του κτιρίου. 
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.  

Η παρέμβαση αφορά α) σε τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας 
του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης ή/και 
υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη 
ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, 
θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων,κλπ. και οι συνοδευτικές ηλεκτρολογικές 
εργασίες 
β) Τοποθέτηση  συστήματος δύο Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών - 
Κεντρικών μονάδων με θερμαινόμενο μέσο το νερό και όλες οι συνοδευτικές εργασίες. 

Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
Αναβάθμιση της εγκατάστασης φωτισμού με αντικατάσταση των υφιστάμενων με νέα 
συστήματα φωτισμού ενεργειακά αποδοτικότερα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ 2017. 

 
4ο Δημοτικό σχολείο : 
Αντικατάσταση Κουφωμάτων. 

Η παρέμβαση αφορά σε εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου που καλύπτουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2017 (ΚΥΑ Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.17, ΦΕΚ 
2367/Β/12–07–17). 

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.  
Η παρέμβαση αφορά α) σε τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας 
του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης ή/και 
υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη 
ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, 
θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων,κλπ. και οι συνοδευτικές ηλεκτρολογικές 
εργασίες. 
 
β) Τοποθέτηση συστήματος  δύο Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών - 
Κεντρικών μονάδων με θερμαινόμενο μέσο το νερό και όλες οι συνοδευτικές εργασίες. 
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Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
Αναβάθμιση της εγκατάστασης φωτισμού με αντικατάσταση των υφιστάμενων με νέα 
συστήματα φωτισμού ενεργειακά αποδοτικότερα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ 2017. 
 
Οι ανωτέρω εργασίες εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 1ο ΔΗΜ. 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
2ο ΔΗΜ. 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

3ο ΔΗΜ. (Ι) 
ΣΧΟΛΕΙΟ  

3ο ΔΗΜ. (ΙΙ) 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

4ο ΔΗΜ. 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ (Μ2) 131,37 106,20 96,30 92 224,62 650,49 
ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΙΦΥΛΛΑ (Μ2) 

- 106,20 96,30 92 100,00 394,50 

ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ (Μ2) - 11,40 - - 12,92 24,32 
ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΡΙΦΥΛΛΑ (Μ2) 

- - - - 124,62 124,62 

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ 
(Μ2) 

 
131,37 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
131,37 

ΕΞΩΣΤΟΘΥΡΕΣ 
ΞΥΛΙΝΕΣ (Μ2) 

33,25 - - - - 33,25 

ΘΥΡΕΣ Β-Τ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Μ2) 

- - 17,50 17,60 - 35,10 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (Μ2) 6 6 6 6 6 30 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 
ΟΡΟΦΗΣ (Μ2) 

- - 295 264 - 559 

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ (Μ2) - - 180 180 - 360 
ΣΥΣΤΗΜΑ 2 Α/Θ 88KW 1    1 2 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΟΜ. 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

1    1 2 

ΛΑΜΠΕΣ  Φ.Σ. (ΤΕΜ) 80 100 60 60 100 400 
ΣΥΣΤΗΜΑ 2 Α/Θ 88KW  1 1  2 

 
Από τις ανωτέρω παρεμβάσεις θα γίνει ενεργειακή εξοικονόμηση  379.566,47 

KWh/έτος, που αντιστοιχεί σύμφωνα με την πρόσκληση σε ποσό επιχορήγησης 
455.479,76 ευρώ και υπερκαλύπτει το ποσό που δικαιούται ο Δήμος Κρωπίας βάσει 
πληθυσμιακών κριτηρίων.  

Η μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, του Ν. 
3852/2010, του Ν. 4412/2016, του Ν. 4555/2018, του Ν. 4605/2019, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  

 Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 559.371,01 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 
693.320,05 ευρώ συνολικά, από τα οποία τα 360.000,00 ευρώ θα καλυφθούν από 

πόρους του Ε.Π. «Αττική», ενώ τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του 
Δήμου και κωδικοποιείται κατά CPV, στους Κωδικούς 42511110-5, 45321000-3 & 
45421100-5. 

Συντάχθηκε 

Κορωπί,   21 - 02 - 2020 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί,   24 - 02 - 2020 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. 

 

 

 

 

Δανιήλ Παπαρίζος 
Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ 

 Σπύρος Σιούντρης 
Τοπογράφος Μηχανικός Msc 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 559.371,01  ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 559.371,01  ΕΥΡΩ

ΠΗΓΗ : ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ + ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

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

1ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 

Υαλοπ ίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού 1

π άχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm +  

1.1 Μ2μεμβράνη + 6 mm) ΟΙΚ 7609.2:100% 651  ΟΙΚ ΚΠΤ-76.22.04-Α

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με 2

ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί  

κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 2<Uf<=3,2 W/ 

1.2 Μ2(m2*K) ΟΙΚ 6522:100% 395  ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-Α-ΑΘΕ

Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο 3

αλουμίνιο βαρέως τύπ ου ενεργειακές  

ανοιγόμενες, δίφυλλες, συγκεκριμμενου σχεδίου  

με σταθερό φεγγίτη με η χωρις προσθετα  

1.3 Μ2σταθερα τμήματα 2< Uf < =3,2 W/(m2*K) ΟΙΚ 6504:100% 25  ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.03-ΑΘΕ

Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα 4

συρόμενα, μη χωνευτά ενεργειακα 2<Uf<=3,2  

1.4 Μ2W/(m2*K) ΟΙΚ 6530:100% 125  ΟΙΚ ΚΠΤ-65.19-Α-ΘΕΡΜ

Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, ειδικου 5

σχεδίου), ξύλινα, ανοιγόμενα  2<Uf <=3,2 W/ 

1.5 Μ2(m2*K) ΟΙΚ 5422:100% 132  ΟΙΚ ΚΠΤ-54.25-Α-ΘΕΡΜ

 Eξωστόθυρες ειδικού τύπου και σχεδίου 6

νεοκλασσικού κτιρίου, από ξυλεία τύπου  

Σουηδίας, οποιωνδήποτε διαστάσεων  

1.6 Μ2ανοιγόμενες 2<Uf <=3,2 W/(m2*K) ΟΙΚ 5428:100% 33,25  ΟΙΚ ΚΠΤ-54.28-Α-ΕΙΔΘΕΡΜ

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες, βαρέως τύπου, 7

1.7 Μ2ενεργειακές 2<Uf<=3,2 W/(m2*K) ΟΙΚ 6541:100% 36  ΟΙΚ ΚΠΤ-65.41-Α-ΘΕΡΜ

Προμήθεια και τοποθέτηση τυποποιημένης 8

γαλβανιζέ περίφραξης τύπου ΟΡΣΟΓΚΡΙΛ  

σύμφωνα με τους όπως και προυποθέσεις της  

1.8 ΜΜμελέτης. ΟΙΚ 6428:100% 30  ΟΙΚ ΚΠΤ-64.26.03-ΠΕΡΙΦ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

Θερμική απομόνωση οροφών  με φύλλα 1

διογκωμένης π ολυστερίνης πάχους 50 mm  

2.1 Μ2εσωτερικη . ΟΙΚ 7934:100% 560  ΟΙΚ ΚΠΤ-79.45-ΑΕΣΘΕΡΜ

Θερμοπρόσοψη  στοιχείων όψεων με πλάκες 2

2.2 Μ2από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm ΟΙΚ 7934:100% 360  ΟΙΚ ΝΕΤ-79.48-ΑΣΧ

3ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Η/Μ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

Πλήρης  προμηθεια- εγκατάσταση συστηματος 2 1

Αντλιών Θερμότητας υψηλων θερμοκρασιών σε  

π λήρη λειτουργία συμφωνα με την Τεχνική  

π εριγραφή της μελέτης συνολικής ονομαστικής  

3.1 Τεμ.ισχύος 88 KW ΗΛΜ 32:100% 2  ΗΜΧ 8531.1Α-ΑΝΤ.ΘΕΡΜ88

Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων Αυτομάτου 2

Ελέγχου συστήματος θερμανσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β  

     ErgoWin





Σελίδα  2
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

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

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-15232:2007 σύμφωνα με τις  

Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  μετα της  

3.2 Τεμ.π ρομήθειας των υλικών. ΗΛΜ 55:100% 2  ΗΜΧ 8915.1-ΑΥΤ-ΕΛΕΓΧ

Πλήρης αντικατάσταση των φωτιστικών 3

λαμπτήρων με νέους χαμηλής κατανάλωσης-  

αυτοματισμου (LED) σύμφωνα με τις Τεχνικές  

3.3 Τεμ.π ροδιαγραφές της μελέτης ΗΛΜ 59:100% 200  ΗΜΧ 8974.3.2ΧΑΜ-ΚΑΤ

Πλήρης  προμηθεια- εγκατάσταση συστηματος 2 4

Αντλιών Θερμότητας υψηλων θερμοκρασιών σε  

π λήρη λειτουργία συμφωνα με την Τεχνική  

π εριγραφή της μελέτης συνολικής ονομαστικής  

3.4 Τεμ.ισχύος 56 KW. ΗΛΜ 32:100% 2  ΗΜΧ 8531.1Α-ΑΝΤ.ΘΕΡΜ56

Πλήρης αντικατάσταση των φωτιστικών 5

λαμπτήρων με νέους χαμηλής κατανάλωσης-  

αυτοματισμου (LED) σύμφωνα με τις Τεχνικές  

π ροδιαγραφές της μελέτης με συστημα  

3.5 Τεμ.αναρτησης ΗΛΜ 59:100% 200  ΗΜΧ 8974.3.2ΧΑΜ-ΚΑΤΑΝΑ

              

                                                                          

Συντάχθηκε
Κορωπί Κορωπί 21 Φεβ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Κορωπί 24 Φεβ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 559.371,01  ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 559.371,01  ΕΥΡΩ

ΠΗΓΗ : ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ + ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ1 

 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 1 

47.523,00 1.1 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm) 651 73,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-76.22.04-Α ΟΙΚ 7609.2 Μ2

 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς 2 

 σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο  

71.100,00 1.2 άξονα 2<Uf<=3,2 W/(m2*K) 395 180,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-Α- ΟΙΚ 6522 Μ2

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βαρέως 3 

 τύπου ενεργειακές ανοιγόμενες, δίφυλλες, συγκεκριμμενου  

 σχεδίου με σταθερό φεγγίτη με η χωρις προσθετα σταθερα  

5.500,00 1.3 τμήματα 2< Uf < =3,2 W/(m2*K) 25 220,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.03- ΟΙΚ 6504 Μ2

 Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη 4 

25.000,00 1.4 χωνευτά ενεργειακα 2<Uf<=3,2 W/(m2*K) 125 200,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-65.19-Α-ΘΕΡΜ ΟΙΚ 6530 Μ2

 Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, ειδικου σχεδίου), ξύλινα, 5 

36.960,00 1.5 ανοιγόμενα  2<Uf <=3,2 W/(m2*K) 132 280,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-54.25-Α-ΘΕΡΜ ΟΙΚ 5422 Μ2

  Eξωστόθυρες ειδικού τύπου και σχεδίου νεοκλασσικού κτιρίου, 6 

 από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποιωνδήποτε διαστάσεων  

9.376,50 1.6 ανοιγόμενες 2<Uf <=3,2 W/(m2*K) 33,25 282,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-54.28-Α- ΟΙΚ 5428 Μ2

 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες, βαρέως τύπου, ενεργειακές 7 

8.712,00 1.7 2<Uf<=3,2 W/(m2*K) 36 242,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-65.41-Α-ΘΕΡΜ ΟΙΚ 6541 Μ2

 Προμήθεια και τοποθέτηση τυποποιημένης γαλβανιζέ περίφραξης 8 

 τύπου ΟΡΣΟΓΚΡΙΛ σύμφωνα με τους όπως και προυποθέσεις της  

6.600,00 1.8 μελέτης. 30 220,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-64.26.03-ΠΕΡΙΦΟΙΚ 6428 ΜΜ

    ΣΥΝΟΛΟ 1 (1) 210.771,50 210.771,50  

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

 Θερμική απομόνωση οροφών  με φύλλα διογκωμένης 1 

16.800,00 2.1 πολυστερίνης πάχους 50 mm εσωτερικη . 560 30,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-79.45- ΟΙΚ 7934 Μ2

 Θερμοπρόσοψη  στοιχείων όψεων με πλάκες από εξηλασμένη 2 

10.800,00 2.2 πολυστερίνη πάχους 50 mm 360 30,00  ΟΙΚ ΝΕΤ-79.48-ΑΣΧ ΟΙΚ 7934 Μ2

    ΣΥΝΟΛΟ (2) 27.600,00 27.600,00  

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Η/Μ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ)3 

 

 

 

Σε μεταφορά                          238.371,50 ErgoWin





Σελίδα  2- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο
Εκ μεταφοράς 238.371,50        

 Πλήρης  προμηθεια- εγκατάσταση συστηματος 2 Αντλιών 1 

 Θερμότητας υψηλων θερμοκρασιών σε πλήρη λειτουργία  

 συμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης συνολικής  

88.000,00 3.1 ονομαστικής ισχύος 88 KW 2 44.000,00  ΗΜΧ 8531.1Α- ΗΛΜ 32 Τεμ.

 Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων Αυτομάτου Ελέγχου 2 

 συστήματος θερμανσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β κατά ΕΛΟΤ ΕΝ- 

 15232:2007 σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

10.600,00 3.2  μετα της προμήθειας των υλικών. 2 5.300,00  ΗΜΧ 8915.1-ΑΥΤ-ΕΛΕΓΧΗΛΜ 55 Τεμ.

 Πλήρης αντικατάσταση των φωτιστικών λαμπτήρων με νέους 3 

 χαμηλής κατανάλωσης- αυτοματισμου (LED) σύμφωνα με τις  

4.000,00 3.3 Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 200 20,00  ΗΜΧ 8974.3.2ΧΑΜ-ΚΑΤ ΗΛΜ 59 Τεμ.

 Πλήρης  προμηθεια- εγκατάσταση συστηματος 2 Αντλιών 4 

 Θερμότητας υψηλων θερμοκρασιών σε πλήρη λειτουργία  

 συμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης συνολικής  

66.000,00 3.4 ονομαστικής ισχύος 56 KW. 2 33.000,00  ΗΜΧ 8531.1Α- ΗΛΜ 32 Τεμ.

 Πλήρης αντικατάσταση των φωτιστικών λαμπτήρων με νέους 5 

 χαμηλής κατανάλωσης- αυτοματισμου (LED) σύμφωνα με τις  

5.240,00 3.5 Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με συστημα αναρτησης 200 26,20  ΗΜΧ 8974.3.2ΧΑΜ- ΗΛΜ 59 Τεμ.

    ΣΥΝΟΛΟ 3 (3) 173.840,00 173.840,00  

 Ενιαίο όφελος 412.211,50 x18,00% 74.198,07 

412.211,50 Αθροισμα 

 ΕΝΙΑΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 486.409,57 x15,00% 72.961,44 

486.409,57 Αθροισμα 

 Ενιαίος Φ.Π.Α. 559.371,01 x24,00% 134.249,04 

559.371,01 Αθροισμα 

693.620,05 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin

  

                                                                          

Συντάχθηκε
Κορωπί Κορωπί 21 Φεβ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Κορωπί 24 Φεβ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 559.371,01  ΕΥΡΩ

ΠΗΓΗ : ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ + ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΦΟΡΑΣ

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 

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

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

Προς:

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και 

των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την 

παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την 

εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του 

Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.





Α. ΠΡΟΣ ΦΟΡΑ ΠΟΣ ΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣ ΗΣ

ΟΜΑΔΑ Εργασίες Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ  1η

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  2η

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Η/Μ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ)  3η

 

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)





B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΠΡΟΣ ΦΟΡΑΣ
Εργασίες Δαπάνη ομάδας 

κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΟΜΑΔΑ Προσφερόμενη 

έκπτωση (%)

210.771,50 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ   

27.600,00 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ   

173.840,00 3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Η/Μ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ)   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 412.211,5  

 Ενιαίο όφελος 412.211,50 x18,00% 74.198,07 

412.211,50              

      Μέση έκπτωση Εμ = 486.409,57-(ΣΔΕ=)____________________ / 486.409,57 %= 

Συνολική δαπάνη 
 κατά την 

προσφορά ΣΔΕ=  

Συνολική Δαπάνη Εργου κατά τη μελέτη ΣΣ=  
 

486.409,57 

 ΕΝΙΑΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 486.409,57 x15,00% 72.961,44 

486.409,57              

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

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

Κατά τη 
προσφορά Π2= 

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

559.371,01 

              

                                                                          

Συντάχθηκε
Κορωπί Κορωπί 21 Φεβ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Κορωπί 24 Φεβ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





Σελίδα  1
- Αρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Εργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 559.371,01  ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 559.371,01  ΕΥΡΩ

ΠΗΓΗ : ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ + ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Εργου

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων1

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα2

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου3

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό4

              

                                                                          

Συντάχθηκε
Κορωπί Κορωπί 21 Φεβ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Κορωπί 24 Φεβ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 559.371,01  ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 559.371,01  ΕΥΡΩ

ΠΗΓΗ : ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ + ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

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

1ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) 1

συνολικού πάχους 18 mm (6 mm +  

1.1μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-02 ΟΙΚ ΚΠΤ-76.22.04-Α

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα 2

δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό  

φεγγίτη, ανοιγόμενα περί  

κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα  

1.22<Uf<=3,2 W/(m2*K) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00 ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-Α-ΑΘΕ

Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά 3

βαμμένο αλουμίνιο βαρέως τύπου  

ενεργειακές ανοιγόμενες, δίφυλλες,  

συγκεκριμμενου σχεδίου με σταθερό  

φεγγίτη με η χωρις προσθετα  

σταθερα τμήματα 2< Uf < =3,2 W/ 

1.3(m2*K) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00 ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.03-ΑΘΕ

Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή 4

τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά  

1.4ενεργειακα 2<Uf<=3,2 W/(m2*K) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00 ΟΙΚ ΚΠΤ-65.19-Α-ΘΕΡΜ

Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, 5

καμπύλα, ειδικου σχεδίου), ξύλινα,  

1.5ανοιγόμενα  2<Uf <=3,2 W/(m2*K) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00 ΟΙΚ ΚΠΤ-54.25-Α-ΘΕΡΜ

 Eξωστόθυρες ειδικού τύπου και 6

σχεδίου νεοκλασσικού κτιρίου, από  

ξυλεία τύπου Σουηδίας,  

οποιωνδήποτε διαστάσεων  

1.6ανοιγόμενες 2<Uf <=3,2 W/(m2*K) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00 ΟΙΚ ΚΠΤ-54.28-Α-ΕΙΔΘΕΡΜ

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες, 7

βαρέως τύπου, ενεργειακές  

1.72<Uf<=3,2 W/(m2*K) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00 ΟΙΚ ΚΠΤ-65.41-Α-ΘΕΡΜ

Προμήθεια και τοποθέτηση 8

τυποποιημένης γαλβανιζέ περίφραξης  

τύπου ΟΡΣΟΓΚΡΙΛ σύμφωνα με τους  

1.8όπως και προυποθέσεις της μελέτης. ΟΙΚ ΚΠΤ-64.26.03-ΠΕΡΙΦ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

Θερμική απομόνωση οροφών  με φύλλα 1

διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50  

2.1mm εσωτερικη . ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-02-01 ΟΙΚ ΚΠΤ-79.45-ΑΕΣΘΕΡΜ

Θερμοπρόσοψη  στοιχείων όψεων με 2

πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη  

2.2πάχους 50 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-06-02-01 ΟΙΚ ΝΕΤ-79.48-ΑΣΧ

3ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Η/Μ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

Πλήρης  προμηθεια- εγκατάσταση 1

συστηματος 2 Αντλιών Θερμότητας  

υψηλων θερμοκρασιών σε πλήρη  

λειτουργία συμφωνα με την Τεχνική  





Σελίδα  2
- Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

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

περιγραφή της μελέτης συνολικής  

3.1ονομαστικής ισχύος 88 KW ΗΜΧ 8531.1Α-ΑΝΤ.ΘΕΡΜ88

Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων 2

Αυτομάτου Ελέγχου συστήματος  

θερμανσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β κατά ΕΛΟΤ  

ΕΝ-15232:2007 σύμφωνα με τις  

Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης   

3.2μετα της προμήθειας των υλικών. ΗΜΧ 8915.1-ΑΥΤ-ΕΛΕΓΧ

Πλήρης αντικατάσταση των 3

φωτιστικών λαμπτήρων με νέους  

χαμηλής κατανάλωσης- αυτοματισμου  

(LED) σύμφωνα με τις Τεχνικές  

3.3προδιαγραφές της μελέτης ΗΜΧ 8974.3.2ΧΑΜ-ΚΑΤ

Πλήρης  προμηθεια- εγκατάσταση 4

συστηματος 2 Αντλιών Θερμότητας  

υψηλων θερμοκρασιών σε πλήρη  

λειτουργία συμφωνα με την Τεχνική  

περιγραφή της μελέτης συνολικής  

3.4ονομαστικής ισχύος 56 KW. ΗΜΧ 8531.1Α-ΑΝΤ.ΘΕΡΜ56

Πλήρης αντικατάσταση των 5

φωτιστικών λαμπτήρων με νέους  

χαμηλής κατανάλωσης- αυτοματισμου  

(LED) σύμφωνα με τις Τεχνικές  

προδιαγραφές της μελέτης με  

3.5συστημα αναρτησης ΗΜΧ 8974.3.2ΧΑΜ-ΚΑΤΑΝΑ

ErgoWin
              

                                                                          

Συντάχθηκε
Κορωπί Κορωπί 21 Φεβ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Κορωπί 24 Φεβ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





Σελί δα  1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ               

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 559.371,01  ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 559.371,01  ΕΥΡΩ

ΠΗΓΗ : ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ + ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης

εργασίας και που  ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες  που θα εκτελεσθούν στη

περιοχή  του  υπόψη  έργου,  ανεξάρτητα  από  τη  θέση  και  την  έκταση αυτών

περιλαμβάνονται :

α.  Ολες οι  δαπάνες που  απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση των

εργασιών του έργου που αναφέρονται στην  επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του

παρόντος και τα λοιπά τεύχη και  σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην Διακήρυξη

Δημοπρασίας του έργου.

β.  Γενικά  κάθε  δαπάνη,  έστω  και  αν  δεν  κατονομάζεται  ρητά, αλλά είναι

απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας.

Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση προς

το είδος και  την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα  και τον αριθμό του

εργατοτεχνικού  προσωπικού, όπως  και την  δυνατότητα χρησιμοποίησης ή  όχι

μηχανικών μέσων.

1.2 Ετσι ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση

του  όρου   "κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω   δαπάνες  που  περιλαμβάνονται  στο

περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου :

α. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης,

επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για

τα  έργα,  με  όλες  τις  απαιτούμενες  φορτοεκφορτώσεις  και  τις κάθε είδους

μετακινήσεις,  μέχρι   την  πλήρη  ενσωμάτωσή  τους,   εκτός  αν  περιγράφεται

διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

β.  Οι  δαπάνες  μισθών,   ημερομισθίων,  υπερωριών,  ασφάλισης  (στο  Ι.Κ.Α.,

ασφαλιστικές   εταιρίες,   άλλους   ημεδαπούς   και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς

Οργανισμούς κατά  περίπτωση όπως απαιτείται κ.λ.π.),  δώρων εορτών, επιδόματος

αδείας κλπ, του κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού,

του  εξειδικευμένου ή  όχι προσωπικού  των γραφείων,  εργοταξίων, μηχανημάτων,

συνεργείων κλπ  ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου  στον τόπο του έργου  ή αλλού

(εντός και εκτός της Ελλάδος).

γ. Οι  δαπάνες για την  κινητοποίηση του αναδόχου,  την εξεύρεση (ενοικίαση  ή

αγορά), οργάνωση,  διαρρύθμιση κλπ των  εργοταξιακών χώρων, τις  εγκαταστάσεις

αυτών,  τις παροχές  νερού, ηλεκτρικού  ρεύματος κλπ  ευκολιών, τις σχετικές

συνδέσεις,  την  εγκατάσταση  γραφείων  αναδόχου  και  Διευθύνουσας Υπηρεσίας,

σύμφωνα με την ΕΣΥ και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.

δ.  Οι δαπάνες  λειτουργίας όλων  των παραπάνω  εργοταξιακών εγκαταστάσεων και

ευκολιών.
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ε. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την

εκτέλεση δοκιμών.

στ.   Οι  δαπάνες   πλήρους  κατασκευής   προκατασκευασμένων  στοιχείων   (που

περιλαμβάνουν  και τις  δαπάνες υλικών,  εργασίας, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων,

βοηθητικών έργων κλπ) με τις φορτοεκφορτώσεις  και μεταφορές μέχρι τη θέση της

τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο).

ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (μεταφορών, μηχανημάτων κλπ).

η. Οι δαπάνες ασφάλειας του  εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων, εργαζομένων ή

τρίτων ή την πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

θ.  Οι δαπάνες  του ποιοτικού  ελέγχου, όπως  αυτές προδιαγράφονται  στα λοιπά

τεύχη δημοπράτησης.

ι.  Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  των μηχανημάτων που

απαιτούνται  για τα  έργα, μέσα   στις οποίες  περιλαμβάνονται τα  μισθώματα, η

αποθήκευση, φύλαξη και η ασφάλιση αυτών,  η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η

επισκευή  και  συντήρηση,  οι  για  οποιαδήποτε  αιτία ημεραργίες, η παραλαβή,

μεταφορά  επί  τόπου  και  επιστροφή  αυτών,  οι  άγονες μετακινήσεις τους, τα

απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ.

ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης  και μεταφοράς με ή χωρίς προσωρινές

αποθέσεις μέχρι τη θέση χρησιμοποίησης κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων,

κλπ, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

ιβ. Οι  δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης  μηχανημάτων και προσωπικού,

εκτέλεση  των  έργων  με  μεθοδολογία  χαμηλής  παραγωγικότητας  κλπ, λόγω των

εμποδίων  που  εισάγει  η  εξασφάλιση  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας  κατά  την

κατασκευή, σε συνδυασμό με τη κατά φάσεις εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται

από το πρόγραμμα και τις τμηματικές προθεσμίες προόδου των έργων.

ιγ. Οι  τυχόν αναγκαίες μελέτες και  υποστήριξης των κυρίων αγωγών  και οχετών

ΟΚΩ που συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.

ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συμπληρωματικών

μέτρων  - έργων  ασφάλειας, για  τη μη  παρακώλυση της  ομαλής διεξαγωγής  της

κυκλοφορίας, όπως π.χ. :

I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαμμάτων, πλάτους μικρότερου των 5,00

μ που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και

πεζών σε οδούς μικρής σημασίας.

ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή μεταλλικών περιφραγμάτων, κινητών ή όχι.

Οι δαπάνες  μεταφοράς, προσέγγισης, απομάκρυνσης  αυτών, καθώς επίσης  και της

καθημερινής  κάλυψης  σκαμμάτων  με   σιδηρά  φύλλα  (λαμαρίνες),  όπου  τούτο

απαιτείται για την  αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και  πεζών, όπως και

οποιονδήποτε  κατασκευών  αντιστήριξης  των  πρανών  των  ορυγμάτων για λόγους

ασφαλείας της κυκλοφορίας και των κατασκευών.

ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ.

ιστ.  Οι  δαπάνες  προεργασίας  επιφανειών  για  τις  οποιεσδήποτε  ασφαλτικές

επιστρώσεις  επ'αυτών  (παλαιών  ή  νέων  επιφανειών)  όπως  π.χ.  πικούνισμα,
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σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά  των προϊόντων που παράγονται από τις

παραπάνω  εργασίες  κλπ  (εκτός  αν  περιγράφεται  διαφορετικά  στα  άρθρα του

Τιμολογίου).

ιζ.  Οι δαπάνες  διάνοιξης τομών  ή οπών  στα τοιχώματα  υφισταμένων φρεατίων,

αγωγών ή τεχνικών  έργων, για την σύνδεση αγωγών  που συμβάλλουν σ'αυτά (εκτός

αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).

ιη.  Οι  δαπάνες  καθυστερήσεων   λόγω  εργοταξιακών  γενικά  δυσχερειών,  που

προέρχονται από  κάθε είδος εγκαταστάσεις  και δίκτυα εταιριών  και Οργανισμών

Κοινής Ωφελείας.

ιθ.  Οι δαπάνες  των ειδικών  μελετών που  προβλέπονται από  την ΕΣΥ  (μελέτες

σύνθεσης σκυροδεμάτων κλπ.)

κ. Οι δαπάνες  αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει  μέτρων για την προστασία

του περιβάλλοντος σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

κα. Οι  δαπάνες του κάθε  είδους διοδίων, επιβαρύνσεων  στα υλικά από  φόρους,

τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ.

κβ.  Οι  δαπάνες  από  τις  κάθε  είδους  αντλήσεις  και  την αντιμετώπιση των

επιφανειακών,  υπόγειων  και  πηγαίων  νερών,  σύμφωνα  με  τους λοιπούς όρους

δημοπράτησης.

κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε  είδους εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές και

τους  Οργανισμούς  ή  και  τις   Εταιρίες  Κοινής  Ωφελείας  (ΟΚΩ)  (εκτός  αν

περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).

κδ.  Οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  όπως αυτές

αναφέρονται  στις ισχύουσες  Συγγραφές Υποχρεώσεων  (ΕΣΥ, ΤΣΥ,  ΓΣΥ) και  τους

λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3 Στις τιμές μονάδας του έργου περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία

ενδέχεται  να   επιβαρυνθεί  ο  ανάδοχος  για   την  αδιάκοπη  εξασφάλιση  της

λειτουργίας των υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όμβριων της περιοχής.

1.4  Ανάλογα  προβλήματα  και  η   αντίστοιχη  προσοχή  του  αναδόχου  με  τις

συνεπαγόμενες δαπάνες,  μπορούν να προκύψουν από  τη διατήρηση της λειτουργίας

και  τη   μεγάλη  σημασία  που   έχουν  ορισμένοι  άλλοι   αγωγοί  και  λοιπές

εγκαταστάσεις  υπόλοιπων δικτύων  ΟΚΩ (ΟΤΕ,   ΔΕΗ κλπ.)  Και οι  δαπάνες αυτές

περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές του Τιμολογίου.

1.5  Στις τιμές  μονάδας του  Τιμολογίου δεν  συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για

γενικά έξοδα κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για

όφελος αυτού,  δηλαδή για τις  δαπάνες επιστασίας, τις  κάθε είδους κρατήσεις,

φόρους  δασμούς,   ασφάλιστρα,  τέλη  χαρτοσήμου,   συμφωνητικών,  αποδείξεων,

πιστοποιήσεων   πληρωμών,  κλπ.   τόκους  των   κεφαλαίων,  τις   κάθε  είδους

μετακινήσεις του  εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού,  τις πρόσθετες δαπάνες

λόγω  δυσχερειών και  εμποδίων κάθε  είδους κατά  την εκτέλεση,  τα διοικητικά

έξοδα, τη λειτουργία γραφείων, κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες

κάθε είδους πού έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες

τις  εργασίες  και  σε  οποιαδήποτε  θέση  των  έργων καθορίζεται σε .........

................ ως προς τις τιμές του Τιμολογίου.
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1.6  Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (ΦΠΑ)  επί  των τιμολογίων εισπράξεων του

αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του έργου.

ΙΙ.  ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-76.22.04-Α1.1Αρθρο1

 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm 

+ μεμβράνη + 6 mm) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2)

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή 

(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε 

διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και 

σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7609.2: 100,00%

Ευρώ : Εβδομήντα τρία € 73,00
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ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-Α-ΑΘΕ1.2Αρθρο2

 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα 

περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα ενεργειακα 2<Uf<=3,2 W/(m2*K) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522)

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 

κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό 

κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 

Αλουμινίου".

Γενικοί όροι:

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.

γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα 

(εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία 

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η 

προμήθειά τους.

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 

τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από 

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα 

αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του 

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-

στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες 

ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η 

τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά 

αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα.

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους 

αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του 

άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6522: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν ογδόντα € 180,00
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ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.03-ΑΘΕ1.3Αρθρο3

 αλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βαρέως τύπου ενεργειακές 

ανοιγόμενες, δίφυλλες, συγκεκριμμενου σχεδίου, με σταθερό φεγγίτη, με η χωρις 

προσθετα σταθερά τμήματα ενεργειακές 2<Uf<=3,2 W/(m2*K) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504)

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε 

διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Γενικοί όροι:

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.

γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα 

(εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία 

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η 

προμήθειά τους.

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 

τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από 

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα 

αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του 

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-

στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες 

ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η 

τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά 

αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα.

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους 

αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του 

άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6504: 100,00%

Ευρώ : Διακόσια είκοσι € 220,00
 





Σελί δα  8- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΚΠΤ-65.19-Α-ΘΕΡΜ1.4Αρθρο4

  Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά ενεργειακά  2

<Uf<=3,2 W/(m2*K) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530)

Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα  2<Uf<=3,2 W/(m2*K) με ένα ή και 

περισσότερα συρόμενα, μη χωνευτά φύλλα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων 

εξωτερικού πλαισίου και φύλλων συρομένων ή σταθερών, επιφανείας εξωτερικού 

πλαισίου μέχρι 8,00 m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 

Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6530: 100,00%

Ευρώ : Διακόσια € 200,00
 





Σελί δα  9- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΚΠΤ-54.25-Α-ΘΕΡΜ1.5Αρθρο5

  Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ, ειδικου σχεδίου),  ξύλινα, ανοιγόμενα 

ενεργειακά  2<Uf <=3,2 W/(m2*K) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5422)

Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ, ειδικου σχεδίου ακριβως ιδίου με τα 

αντικαθιστώμενα υπάρχοντα), ανοιγόμενα, ενεργειακά 2<Uf <=3,2 W/(m2*K) από ξυλεία 

τύπου Σουηδίας, περαστά, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, 

μονόφυλλα ή πολύφυλλα οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με πλαίσια φύλλων (τελάρα) 

οποιωνδήποτε διαστάσεων, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια 

υαλοπινάκων οποιωνδήποτε διαστάσεων, περιθώρια (περβάζια) οποιωνδήποτε 

διαστάσεων, αρμοκάλυπτρα κάσσας οποιωνδήποτε διαστάσεων και αρμοκάλυπτρα φύλλων 

(μπινιά) οποιωνδήποτε διαστάσεων, κορδόνι αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή 

(γκινισιά) και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα 

αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής 

και τοποθέτησης.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, 

ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και 

στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από 

οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, 

πολυουραιθάνης κλπ),

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι 

για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 

2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,

- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη 

των κονιαμάτων στήριξης,

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον οποιωνδήποτε διαστάσεων, ή 

ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον οποιωνδήποτε διαστάσεων(εκτός αν 

ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),

- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,

- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών 

εξαρτημάτων,

- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν 

παραμμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)

- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά 

της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην 

επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5422: 100,00%

Ευρώ : Διακόσια ογδόντα € 280,00
 





Σελί δα  10- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΚΠΤ-54.28-Α-ΕΙΔΘΕΡΜ1.6Αρθρο6

  Eξωστόθυρες ειδικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας 2<Uf <=3,2 W/(m2*K) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5428)

Παράθυρα και εξωστόθυρες ειδικού τύπου και σχεδίου νεοκλασσικού κτιρίου (ιδίου 

σχεδίου με τα προς αντικατάσταση κουφώματα), οποιωνδήποτε διαστάσεων ανοιγόμενες, 

ενεργειακές, 2<Uf <=3,2 W/(m2*K), από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε 

διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 

κουφώματα", με κάσσα οποιωνδήποτε διαστάσεων, με περιθώρια (περβάζια) και 

αρμοκάλυπτρα, με υαλοστάσιο με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 

οποιωνδήποτε διαστάσεων για φεγγίτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) οποιωνδήποτε 

διαστάσεων, νεροχύτη συνδεόμενο με την κάτω τραβέρσα του πλαισίου με τόρμο και 

εντορμία, με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καίτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς 

υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 

οποιωνδήποτε διαστάσεων, αρμοκάλυπτρα κάσσας οποιωνδήποτε διαστάσεων, περιθώρια 

(περβάζια) οποιωνδήποτε διαστάσεων.

Κορδόνι αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) και εξώφυλλα 

"καρφωτά" με ξυλόβιδες, με ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) σχήματος Ζ από σανίδες 

διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεωνκαι σανίδωμα ραμποτέ πάχους οποιωνδήποτε 

διαστάσεων από σανίδες πλάτους οποιωνδήποτε διαστάσεων και γενικά ξυλεία, 

σιδηρικά (εκτός από χειρολαβές) και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης 

και ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5428: 100,00%

Ευρώ : Διακόσια ογδόντα δύο € 282,00
 





Σελί δα  11- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΚΠΤ-65.41-Α-ΘΕΡΜ1.7Αρθρο7

  Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες, βαρέως τύπου, ενεργειακές 2<Uf<=3,2 W/(m2*K) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541)

Θύρες αλουμινίου, βαρέως τύπου, ανοιγόμενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του 

φύλλου ή συρόμενες, ενεργειακές  2<Uf<=3,2 W/(m2*K), με κάσσα από στρατζαριστή 

λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Γενικοί όροι:

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.

γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα 

(εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία 

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η 

προμήθειά τους.

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 

τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από 

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα 

αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του 

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-

στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες 

ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η 

τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά 

αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2).

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6541: 100,00%

Ευρώ : Διακόσια σαράντα δύο € 242,00
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-64.26.03-ΠΕΡΙΦ1.8Αρθρο8
Για την προμήθεια  και τοποθέτηση τυποποιημένης περίφραξης γαλβανιζέ (τύπου ορσογκρίλ), ύψους Για την προμήθεια  και τοποθέτηση τυποποιημένης περίφραξης γαλβανιζέ (τύπου ορσογκρίλ), ύψους 

2.00m, για περίφραξη των εξωτερικών μονάδων συστήματος θέρμανσης , σύμφωνα με τους όρους και 

Για την προμήθεια  και τοποθέτηση τυποποιημένης περίφραξης γαλβανιζέ (τύπου ορσογκρίλ), ύψους 

2.00m, για περίφραξη των εξωτερικών μονάδων συστήματος θέρμανσης , σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της περίφραξης και η προμήθεια των 

Για την προμήθεια  και τοποθέτηση τυποποιημένης περίφραξης γαλβανιζέ (τύπου ορσογκρίλ), ύψους 

2.00m, για περίφραξη των εξωτερικών μονάδων συστήματος θέρμανσης , σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της περίφραξης και η προμήθεια των 

απαιτούμενων υλικών - μικροϋλικών ,μετά της κατασκευής της απαραίτητης βάσεως έδρασης.

Για την προμήθεια  και τοποθέτηση τυποποιημένης περίφραξης γαλβανιζέ (τύπου ορσογκρίλ), ύψους 

2.00m, για περίφραξη των εξωτερικών μονάδων συστήματος θέρμανσης , σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της περίφραξης και η προμήθεια των 

απαιτούμενων υλικών - μικροϋλικών ,μετά της κατασκευής της απαραίτητης βάσεως έδρασης.

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428)

Για την προμήθεια  και τοποθέτηση τυποποιημένης περίφραξης γαλβανιζέ (τύπου ορσογκρίλ), ύψους 

2.00m, για περίφραξη των εξωτερικών μονάδων συστήματος θέρμανσης , σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της περίφραξης και η προμήθεια των 

απαιτούμενων υλικών - μικροϋλικών ,μετά της κατασκευής της απαραίτητης βάσεως έδρασης.

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένης περίφραξης

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6428: 100,00%

Ευρώ : Διακόσια είκοσι € 220,00





Σελί δα  12- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

ΟΙΚ ΚΠΤ-79.45-ΑΕΣΘΕΡΜ2.1Αρθρο9

  Θερμική απομόνωση οροφών με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm εσωτερική  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934)

Εσωτερική Θερμομόνωση οροφών  με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης 

πολυστερίνης, 

με την  στερέωση αυτών συμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας παραγωγής του 

θερμομονωτικού υλικού. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Γενικοι όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 

αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 

προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 

συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 

επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 

συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 

εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του προμηθευτή

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 

υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 

Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

1.Τοποθέτηση πλήρους συστήματος εσωτερικής  θερμομόνωσης  κτιρίου  αποτελούμενο από :

2. Υλικό επικόλλησης 

3. Μονωτικές πλάκες

Αυτοσβενύμενες πλάκες Διογκωμένου Πολυστυρενίου πάχους 50 mm. με λ=0,039 W/(m.K.) κατ 

ελάχιστον, βάσει ΕΝ13163:2001 με σήμανση CE.

4. Βύσματα αγκύρωσης 90 mm τουλάχιστον στις πλινθοδομές - λιθοδομές 

5. Πλήρωση κενών με αφρό πολυουραιθάνης

6. Βασικό επίχρισμα 

7. Πλέγμα ενίσχυσης θερμομόνωσης

8. Τοποθέτηση οδηγών εκκίνησης, τοποθέτηση σε όλες τις γωνίες ειδικών γωνιοκράνων και 

νεροσταλακτών όπου απαιτείται.

9. Τελικό επίχρισμα λείο έγχρωμο

10. Υδρόφοβο αστάρι 

11. Σιλικονούχο ινοπλισμένο χρώμα με απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά επί τόπου καθώς και η 

εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων ικριωμάτων σε 

οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7934: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα € 30,00
 





Σελί δα  13- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.48-ΑΣΧ2.2Αρθρο10

  Πλήρες σύστημα θερμοπρόσοψης από διογκωμένο Πολυστυρένιο πάχους 50 mm , στοιχείων 

όψεως 

μετά των απαιτούμενων ικριωμάτων. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934)

Τοποθέτηση πλήρους συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης κτιρίου σε υπόβαθρο

εξωτερικής τοιχοποίας από πλινθοδομή με ή χωρίς φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος 

αποτελούμενο από :

2. Υλικό επικόλλησης 

3. Μονωτικές πλάκες

Αυτοσβενύμενες πλάκες Διογκωμένου Πολυστυρενίου πάχους 50 mm. με λ=0,039 W/(m.K.) κατ 

ελάχιστον, βάσει ΕΝ13163:2001 με σήμανση CE.

4. Βύσματα αγκύρωσης 90 mm τουλάχιστον στις πλινθοδομές - λιθοδομές 

5. Πλήρωση κενών με αφρό πολυουραιθάνης

6. Βασικό επίχρισμα 

7. Πλέγμα ενίσχυσης θερμοπρόσοψης

8. Τοποθέτηση οδηγών εκκίνησης, τοποθέτηση σε όλες τις γωνίες ειδικών γωνιοκράνων και 

νεροσταλακτών όπου απαιτείται.

9. Τελικό επίχρισμα λείο έγχρωμο

10. Υδρόφοβο αστάρι 

11. Σιλικονούχο ινοπλισμένο χρώμα με απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας

Θερμομόνωση στοιχείων όψεως (πχ δοκοί, στύλοι,τοιχοποιίες κλπ) οιουδήποτε σχήματος, με 

στερέωση αυτών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά επί τόπου καθώς και η 

εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων ικριωμάτων σε 

οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος.

Γενικοι όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 

αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 

προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 

συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 

επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα, και όλα τα προτεινόμενα υλικά θα αποτελούν ενιαίο 

σύστημα θερμοπρόσοψης από αναγνωρισμένο κατασκευαστικό οίκο.

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 

συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 

εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του προμηθευτή

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 

υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα 

Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7934: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα € 30,00
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Σελί δα  14- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή πλήρη σε ενιαία βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών 

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή πλήρη σε ενιαία βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών 

θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο 

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή πλήρη σε ενιαία βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών 

θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο 

σωληνώσεων από και προς την αντλία , προμήθεια και εγκατάσταση  δοχείου αδρανείας 1000 λίτρων 

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή πλήρη σε ενιαία βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών 

θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο 

σωληνώσεων από και προς την αντλία , προμήθεια και εγκατάσταση  δοχείου αδρανείας 1000 λίτρων 

και σύνδεση του με την αντλία, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών,  μόνωση δικτύου σωληνώσεων 

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή πλήρη σε ενιαία βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών 

θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο 

σωληνώσεων από και προς την αντλία , προμήθεια και εγκατάσταση  δοχείου αδρανείας 1000 λίτρων 

και σύνδεση του με την αντλία, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών,  μόνωση δικτύου σωληνώσεων 

εγκατάστασης, ηλεκτρικές παροχές, καλωδιώσεις των εξωτερικών μηχανημάτων και των 

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή πλήρη σε ενιαία βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών 

θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο 

σωληνώσεων από και προς την αντλία , προμήθεια και εγκατάσταση  δοχείου αδρανείας 1000 λίτρων 

και σύνδεση του με την αντλία, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών,  μόνωση δικτύου σωληνώσεων 

εγκατάστασης, ηλεκτρικές παροχές, καλωδιώσεις των εξωτερικών μηχανημάτων και των 

χειριστηρίων.  Επίσης περιλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση των  λοιπών υλικών 

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή πλήρη σε ενιαία βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών 

θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο 

σωληνώσεων από και προς την αντλία , προμήθεια και εγκατάσταση  δοχείου αδρανείας 1000 λίτρων 

και σύνδεση του με την αντλία, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών,  μόνωση δικτύου σωληνώσεων 

εγκατάστασης, ηλεκτρικές παροχές, καλωδιώσεις των εξωτερικών μηχανημάτων και των 

χειριστηρίων.  Επίσης περιλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση των  λοιπών υλικών 

λεβητοστασίου ήτοι : αυτόματος  πλήρωσης ,βαλβίδες ασφαλείας, θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος και 

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή πλήρη σε ενιαία βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών 

θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο 

σωληνώσεων από και προς την αντλία , προμήθεια και εγκατάσταση  δοχείου αδρανείας 1000 λίτρων 

και σύνδεση του με την αντλία, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών,  μόνωση δικτύου σωληνώσεων 

εγκατάστασης, ηλεκτρικές παροχές, καλωδιώσεις των εξωτερικών μηχανημάτων και των 

χειριστηρίων.  Επίσης περιλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση των  λοιπών υλικών 

λεβητοστασίου ήτοι : αυτόματος  πλήρωσης ,βαλβίδες ασφαλείας, θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος και 

κυκλοφορητής .Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης  με την προμήθεια των 

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή πλήρη σε ενιαία βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών 

θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο 

σωληνώσεων από και προς την αντλία , προμήθεια και εγκατάσταση  δοχείου αδρανείας 1000 λίτρων 

και σύνδεση του με την αντλία, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών,  μόνωση δικτύου σωληνώσεων 

εγκατάστασης, ηλεκτρικές παροχές, καλωδιώσεις των εξωτερικών μηχανημάτων και των 

χειριστηρίων.  Επίσης περιλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση των  λοιπών υλικών 

λεβητοστασίου ήτοι : αυτόματος  πλήρωσης ,βαλβίδες ασφαλείας, θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος και 

κυκλοφορητής .Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης  με την προμήθεια των 

υλικών και μικρουλικών  για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του συστήματος 

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή πλήρη σε ενιαία βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών 

θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο 

σωληνώσεων από και προς την αντλία , προμήθεια και εγκατάσταση  δοχείου αδρανείας 1000 λίτρων 

και σύνδεση του με την αντλία, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών,  μόνωση δικτύου σωληνώσεων 

εγκατάστασης, ηλεκτρικές παροχές, καλωδιώσεις των εξωτερικών μηχανημάτων και των 

χειριστηρίων.  Επίσης περιλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση των  λοιπών υλικών 

λεβητοστασίου ήτοι : αυτόματος  πλήρωσης ,βαλβίδες ασφαλείας, θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος και 

κυκλοφορητής .Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης  με την προμήθεια των 

υλικών και μικρουλικών  για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του συστήματος 

επιτόπου του χώρου .

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή πλήρη σε ενιαία βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών 

θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο 

σωληνώσεων από και προς την αντλία , προμήθεια και εγκατάσταση  δοχείου αδρανείας 1000 λίτρων 

και σύνδεση του με την αντλία, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών,  μόνωση δικτύου σωληνώσεων 

εγκατάστασης, ηλεκτρικές παροχές, καλωδιώσεις των εξωτερικών μηχανημάτων και των 

χειριστηρίων.  Επίσης περιλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση των  λοιπών υλικών 

λεβητοστασίου ήτοι : αυτόματος  πλήρωσης ,βαλβίδες ασφαλείας, θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος και 

κυκλοφορητής .Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης  με την προμήθεια των 

υλικών και μικρουλικών  για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του συστήματος 

επιτόπου του χώρου .

(1 τεμ)

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών(Θέρμανσης) 

σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 88 

KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των απαραίτητων σωληνώσεων και 

μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη 

λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή πλήρη σε ενιαία βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών 

θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο 

σωληνώσεων από και προς την αντλία , προμήθεια και εγκατάσταση  δοχείου αδρανείας 1000 λίτρων 

και σύνδεση του με την αντλία, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών,  μόνωση δικτύου σωληνώσεων 

εγκατάστασης, ηλεκτρικές παροχές, καλωδιώσεις των εξωτερικών μηχανημάτων και των 

χειριστηρίων.  Επίσης περιλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση των  λοιπών υλικών 

λεβητοστασίου ήτοι : αυτόματος  πλήρωσης ,βαλβίδες ασφαλείας, θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος και 

κυκλοφορητής .Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης  με την προμήθεια των 

υλικών και μικρουλικών  για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του συστήματος 

επιτόπου του χώρου .

(1 τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 32: 100,00%

Ευρώ : Σαράντα τέσσερις χιλιάδες € 44.000,00
 

ΗΜΧ 8915.1-ΑΥΤ-ΕΛΕΓΧ3.2Αρθρο12
Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων Αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας / θερμοκρασιακής προσαρμογής Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων Αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας / θερμοκρασιακής προσαρμογής 

δικτύου διανομής συστήματος θερμανσης    σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων Αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας / θερμοκρασιακής προσαρμογής 

δικτύου διανομής συστήματος θερμανσης    σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρουλικών και της εργασίας  πλήρους τοποθετήσεως  

Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων Αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας / θερμοκρασιακής προσαρμογής 

δικτύου διανομής συστήματος θερμανσης    σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρουλικών και της εργασίας  πλήρους τοποθετήσεως  

σε πλήρη λειτουργία.

Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων Αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας / θερμοκρασιακής προσαρμογής 

δικτύου διανομής συστήματος θερμανσης    σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρουλικών και της εργασίας  πλήρους τοποθετήσεως  

σε πλήρη λειτουργία.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός από θερμοστάτες χώρων (τουλάχιστον σε όλες τις 

Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων Αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας / θερμοκρασιακής προσαρμογής 

δικτύου διανομής συστήματος θερμανσης    σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρουλικών και της εργασίας  πλήρους τοποθετήσεως  

σε πλήρη λειτουργία.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός από θερμοστάτες χώρων (τουλάχιστον σε όλες τις 

βόρειες αίθουσες των σχολικών κτιρίων) οι οποίοι θα λαμβάνουν μετρήσεις της εσωτερικής θερ-

Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων Αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας / θερμοκρασιακής προσαρμογής 

δικτύου διανομής συστήματος θερμανσης    σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρουλικών και της εργασίας  πλήρους τοποθετήσεως  

σε πλήρη λειτουργία.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός από θερμοστάτες χώρων (τουλάχιστον σε όλες τις 

βόρειες αίθουσες των σχολικών κτιρίων) οι οποίοι θα λαμβάνουν μετρήσεις της εσωτερικής θερ-

μοκρασίας των χώρων και θα επικοινωνούν με το σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή τις 

Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων Αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας / θερμοκρασιακής προσαρμογής 

δικτύου διανομής συστήματος θερμανσης    σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρουλικών και της εργασίας  πλήρους τοποθετήσεως  

σε πλήρη λειτουργία.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός από θερμοστάτες χώρων (τουλάχιστον σε όλες τις 

βόρειες αίθουσες των σχολικών κτιρίων) οι οποίοι θα λαμβάνουν μετρήσεις της εσωτερικής θερ-

μοκρασίας των χώρων και θα επικοινωνούν με το σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή τις 

μονάδες παραγωγής θέρμανσης (αντλίες θερμότητας). Στη συνέχεια μέσω αυτοματισμού θα γίνεται 

ρύθμιση της θερμοκρασίας του μέσου μεταφοράς θερμότητας, συνδυάζοντας και λαμβάνοντας υπόψη 

Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων Αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας / θερμοκρασιακής προσαρμογής 

δικτύου διανομής συστήματος θερμανσης    σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
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συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρουλικών και της εργασίας  πλήρους τοποθετήσεως  

σε πλήρη λειτουργία.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός από θερμοστάτες χώρων (τουλάχιστον σε όλες τις 

βόρειες αίθουσες των σχολικών κτιρίων) οι οποίοι θα λαμβάνουν μετρήσεις της εσωτερικής θερ-

μοκρασίας των χώρων και θα επικοινωνούν με το σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή τις 

μονάδες παραγωγής θέρμανσης (αντλίες θερμότητας). Στη συνέχεια μέσω αυτοματισμού θα γίνεται 

ρύθμιση της θερμοκρασίας του μέσου μεταφοράς θερμότητας, συνδυάζοντας και λαμβάνοντας υπόψη 

όλες τις απαραίτητες παραμέτρους, ανάλογα με το θερμικό φορτίο των επιμέρους χώρων και την 

εξωτερική θερμοκρασία. 

Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν θερμοστατικές κεφαλές (βάνες) σε όλα τα θερμαντικά σώματα, οι 

οποίες θα ρυθμιστούν κατάλληλα  ώστε το σύστημα θέρμανσης να έχει τη μέγιστη απόδοση.

Η λειτουργία των διατάξεων ελέγχου θα  αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες και ο ανάδοχος θα 

είναι υποχρεωμένος να προβεί σε επαναρύθμιση  των συγκεκριμένων συστημάτων για τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα 

μηχανικό.

Για να εγκριθεί το τελικό παραδοτέο σύστημα θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στην 

προβλεπόμενη ενεργειακή αναβάθμιση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ πλήθους συστημάτων, υποσυστημάτων, υλικών, 

μικροϋλικών και λοιπών διατάξεων που θα χρειασθεί να τοποθετηθούν ΕΠΙΠΛΕΟΝ των ανωτέρω 

περιγραφομένων.

Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων Αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας / θερμοκρασιακής προσαρμογής 

δικτύου διανομής συστήματος θερμανσης    σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρουλικών και της εργασίας  πλήρους τοποθετήσεως  

σε πλήρη λειτουργία.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός από θερμοστάτες χώρων (τουλάχιστον σε όλες τις 

βόρειες αίθουσες των σχολικών κτιρίων) οι οποίοι θα λαμβάνουν μετρήσεις της εσωτερικής θερ-

μοκρασίας των χώρων και θα επικοινωνούν με το σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή τις 

μονάδες παραγωγής θέρμανσης (αντλίες θερμότητας). Στη συνέχεια μέσω αυτοματισμού θα γίνεται 

ρύθμιση της θερμοκρασίας του μέσου μεταφοράς θερμότητας, συνδυάζοντας και λαμβάνοντας υπόψη 

όλες τις απαραίτητες παραμέτρους, ανάλογα με το θερμικό φορτίο των επιμέρους χώρων και την 

εξωτερική θερμοκρασία. 

Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν θερμοστατικές κεφαλές (βάνες) σε όλα τα θερμαντικά σώματα, οι 

οποίες θα ρυθμιστούν κατάλληλα  ώστε το σύστημα θέρμανσης να έχει τη μέγιστη απόδοση.

Η λειτουργία των διατάξεων ελέγχου θα  αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες και ο ανάδοχος θα 

είναι υποχρεωμένος να προβεί σε επαναρύθμιση  των συγκεκριμένων συστημάτων για τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα 

μηχανικό.

Για να εγκριθεί το τελικό παραδοτέο σύστημα θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στην 

προβλεπόμενη ενεργειακή αναβάθμιση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ πλήθους συστημάτων, υποσυστημάτων, υλικών, 

μικροϋλικών και λοιπών διατάξεων που θα χρειασθεί να τοποθετηθούν ΕΠΙΠΛΕΟΝ των ανωτέρω 

περιγραφομένων.

Τα ΕΠΙΠΛΕΟΝ αυτά υλικά-εξαρτήματα περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου.

Πλήρης εγκατάσταση Διατάξεων Αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας / θερμοκρασιακής προσαρμογής 

δικτύου διανομής συστήματος θερμανσης    σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρουλικών και της εργασίας  πλήρους τοποθετήσεως  

σε πλήρη λειτουργία.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός από θερμοστάτες χώρων (τουλάχιστον σε όλες τις 

βόρειες αίθουσες των σχολικών κτιρίων) οι οποίοι θα λαμβάνουν μετρήσεις της εσωτερικής θερ-

μοκρασίας των χώρων και θα επικοινωνούν με το σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή τις 

μονάδες παραγωγής θέρμανσης (αντλίες θερμότητας). Στη συνέχεια μέσω αυτοματισμού θα γίνεται 

ρύθμιση της θερμοκρασίας του μέσου μεταφοράς θερμότητας, συνδυάζοντας και λαμβάνοντας υπόψη 

όλες τις απαραίτητες παραμέτρους, ανάλογα με το θερμικό φορτίο των επιμέρους χώρων και την 

εξωτερική θερμοκρασία. 

Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν θερμοστατικές κεφαλές (βάνες) σε όλα τα θερμαντικά σώματα, οι 

οποίες θα ρυθμιστούν κατάλληλα  ώστε το σύστημα θέρμανσης να έχει τη μέγιστη απόδοση.

Η λειτουργία των διατάξεων ελέγχου θα  αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες και ο ανάδοχος θα 

είναι υποχρεωμένος να προβεί σε επαναρύθμιση  των συγκεκριμένων συστημάτων για τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα 

μηχανικό.

Για να εγκριθεί το τελικό παραδοτέο σύστημα θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στην 

προβλεπόμενη ενεργειακή αναβάθμιση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ πλήθους συστημάτων, υποσυστημάτων, υλικών, 

μικροϋλικών και λοιπών διατάξεων που θα χρειασθεί να τοποθετηθούν ΕΠΙΠΛΕΟΝ των ανωτέρω 

περιγραφομένων.

Τα ΕΠΙΠΛΕΟΝ αυτά υλικά-εξαρτήματα περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου.

(1 τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 55: 100,00%

Ευρώ : Πέντε χιλιάδες τριακόσια € 5.300,00





Σελί δα  15- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

ΗΜΧ 8974.3.2ΧΑΜ-ΚΑΤ3.3Αρθρο13

 Πλήρης αντικατάσταση των φωτιστικών λαμπτήρων με νέους χαμηλής κατανάλωσης- αυτοματισμου 

(LED)σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ,προμήθεια και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 59: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι € 20,00
 

ΗΜΧ 8531.1Α-ΑΝΤ.ΘΕΡΜ563.4Αρθρο14

Πλήρης προμηθεια και εγκατάσταση συστηματος Αντλιών Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών

(Θέρμανσης) σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της μελέτης ,χωρητικότητας θέρμανσης 

ονομαστικής ισχύος 56 KW αντίστοιχης με την υπάρχουσα πηγή θέρμανσης, μετά όλων των 

απαραίτητων σωληνώσεων και μικρουλικών συνδέσεως και της εργασίας  πλήρους εγκαταστάσεως 

γιά 

την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

Αναλυτικα

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 56  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα 

συνδεδεμένων 

μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 28 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή πλήρη σε ενιαία βάση με 

αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών 

θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο 

σωληνώσεων από και προς την αντλία , προμήθεια και εγκατάσταση  δοχείου αδρανείας 500 λίτρων 

και σύνδεση του με την αντλία, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών,  μόνωση δικτύου σωληνώσεων 

εγκατάστασης, ηλεκτρικές παροχές, καλωδιώσεις των εξωτερικών μηχανημάτων και των 

χειριστηρίων.  Επίσης περιλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση των  λοιπών υλικών 

λεβητοστασίου ήτοι : αυτόματος  πλήρωσης ,βαλβίδες ασφαλείας, θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος και 

κυκλοφορητής .Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης  με την προμήθεια των 

υλικών και μικρουλικών  για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του συστήματος 

επιτόπου του χώρου .

(1 τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 32: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα τρεις χιλιάδες € 33.000,00
 

ΗΜΧ 8974.3.2ΧΑΜ-ΚΑΤΑΝΑ3.5Αρθρο15

 Πλήρης αντικατάσταση των φωτιστικών λαμπτήρων με νέους χαμηλής κατανάλωσης- αυτοματισμου 

(LED)με προσθήκη συστήματος ανάρτησης αυτών απο την οροφή σύμφωνα με τις Τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης ,προμήθεια των λαμπτηρων και των υλικών ανάρτησης καιεργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 59: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι έξι και Είκοσι λεπτά € 26,20
 





Σελί δα  16- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

              

                                                                          

Συντάχθηκε
Κορωπί Κορωπί 21 Φεβ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Κορωπί 24 Φεβ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





 

 

 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : 

 Η συγγραφή αφορά τις εργασίες κατασκευής του έργου που φαίνεται στην επικεφαλίδα 

και έχει προϋπολογισμό 559.371,01 € πλέον του Φ.Π.Α. 24%. 
 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Του Ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  

2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  

3.  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» και το  Π.Δ. 171/87. (ΦΕΚ Α 84/1987) 

4.   Του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

5.   του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει 

6.  του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

7. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

8.  του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

9.  του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

10.  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», 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 
 
"Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων" 

 
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 559.371,01 € πλέον Φ.Π.Α 24%. 

ΠΗΓΗ :  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ»  +  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  





 

 

11.  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

12.  Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

13.  του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

14.  του Π.Δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

15.  του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 

16.  της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση 

των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

17.  της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

18.  της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

19. Του 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’’1 , καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 

οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

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

21.   Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/07.06.2010),  

22. Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/2014),  

23.   Του Π.Δ. του 28/80 κατά το μέρος που δεν αναφέρονται στην εκτέλεση των έργων και 
προμηθειών των Ο.Τ.Α 

24.  Του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/2018) « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»]. 

 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

                                                

1 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει 

υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε. 





 

 

25.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις2, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

26. Κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει κατά την ημέρα της 
δημοπρασίας σχετικά με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

27. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ14/19164/28-
3-97 (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97). 

28. Ο Κανονισμός φορτίσεων Δομικών ‘Εργων που ακολουθεί το Β.Δ. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ Ά 

117/46). 

29. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα – ΕΚΩΣ 
2000. 

30. Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – ΕΑΚ 2000. 

31. Οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) έργων οδοποιϊας.  

32. Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές οδοποιϊας του ΥΠΕΧΩΔΕ, που δεν 
έχουν καταργηθεί (κωδικοποίηση 1964). 

33. Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. 

34. Οι ισχύουσες εγκεκριμένες προδιαγραφές Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.  

 

Άρθρο 3ο : Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές 

 Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 

Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ και εφαρμόζονται για το είδος του εκτελούμενου 

έργου τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και Υπ. ΠΕΧΩΔΕ και οι 
αντίστοιχες στους ειδικούς όρους της παρούσης. 

 
Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία  
 Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά που ισχύουν είναι αυτά όπως ορίζονται στη 

Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 5ο : Προθεσμία εκτέλεσης έργου – Εγγυήσεις – Ποινικές ρήτρες 
 Όλες οι προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της 
σύμβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εκτός αν στα συμβατικά τεύχη 
ορίζεται διαφορετικά. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί 
μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση 
δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.  
 Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 240 ημερολογιακές ημέρες, και συμπληρώνεται με 
τις τμηματικές προθεσμίες που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. και περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 
σύμβαση για την κατασκευή του έργου  

Ο ανάδοχος υποβάλλει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, του άρθρου 145 του 

Ν.4412/2016 μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί 

να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά με την κατασκευαστική 

αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων 

της σύμβασης και με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο 

πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

                                                

2 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του 

εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 





 

 

διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το 

αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του 

αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται 

την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο 

έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό 

αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141. 

. Στο διάστημα αυτό ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών 

των προκαταρκτικών σταδίων (προετοιμασία,  κίνηση διαδικασίας για τη λήψη σχετικών αδειών 

από ΔΕΗ,ΟΤΕ, άδεια τομών από  την Περιφέρεια Αττικής για την Λεωφόρο Λαυρίου(Λεωφόρο 

Β. Κωνσταντίνου) κ.λ.π, σύνταξη και έγκριση  μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δοκιμαστικές 

τομές) 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.Δ.Ε. δεν απαιτείται η υποβολή χρονοδιαγράμματος, αλλά συντάσσεται από τη 

Διευθύνουσα υπηρεσία πίνακας εργασιών.  

 Για τις παρατάσεις των προθεσμιών και την έγκρισή τους εφαρμόζονται οι παράγραφοι 

8,9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 

 Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται ποινικές ρήτρες όπως προβλέπονται στο άρθρο 148 

του Ν.4412/2016. 

 Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που 

προβλέπεται από το άρθρο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 6ο : Πρόοδος Εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως 

      Ημερολόγιο έργου 

α) Για την πρόοδο των εργασιών ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα του έργου.Εάν ο εργολάβος 

δεν εκτελέσει το έργο μέσα στην συμβατική προθεσμία ή τις επί μέρους τμηματικές προθεσμίες 

που αναφέρονται παραπάνω εφαρμόζεται ποινική ρήτρα.  

Η ποινική ρήτρα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016. 

 

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 160 του Ν.4412/2016. 

γ) Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα 

διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά σύμφωνα με το 

άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για 

καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα 

συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των 

πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής 

δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα 

από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την 

παράλειψη τήρησης. 





 

 

 

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.Δ. 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 εργάζεται καθημερινά (εκτός αργιών) στον Δήμο και να διαθέτει τον απαραίτητο 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό και το απαραίτητο προσωπικό που θα εξασφαλίζει την καθημερινή 

του παρουσία. Για τον λόγο αυτόν δεν νοείται ως λόγος απουσίας του η επισκευή 

μηχανημάτων και η έλλειψη προσωπικού και η μόνη αποδεκτή αιτιολογία για απουσία 
του είναι η ανωτέρα βία (θεομηνίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ).   

 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 έργου που εκτελεί, η Δημοτική 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 άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 

 Σε κάθε λογαριασμό ο Ανάδοχος καταβάλλει τις κρατήσεις που ορίζονται από το άρθρο 

152 παρ.12 του Ν.4412/2016. Ο φόρος προστιθεμένης αξίας επιβαρύνει τον εργοδότη.  

 

 

Αρθρο 11ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 
10.1. Όλες οι δοκιμές, με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, μπορεί να 
διενεργούνται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια που θα επιλεγούν με την διαδικασία που 
αναφέρεται παρακάτω. Τον Ανάδοχο βαρύνει η καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη λήψης 
δοκιμίων και εκτέλεσης των ποιοτικών ελέγχων των υλικών της κατασκευής που ορίζουν τα 
συμβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π και οι ισχύουσες διατάξεις. Οι έλεγχοι θα γίνονται με καθολική 
αρμοδιότητα και ευθύνη του. 

10.2. Ο Ανάδοχος στη αρχή εκτέλεσης της Σύμβασης θα προτείνει στην Υπηρεσία:  
• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για κατηγορίες εδαφομηχανικών – βραχομηχανικών 
εργασιών, εκ των οποίων το ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε.  
• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για την κατηγορία εργασιών σκυροδέματος εκ των οποίων το 
ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε. 
• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για την κατηγορία ασφαλτικών εργασιών, εκ των οποίων το 
ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε. 
Από αυτά η Υπηρεσία θα ορίσει ένα ή δύο με τα οποία θα συνεργάζεται για την κατασκευή των 
έργων, από τα οποία θα μπορεί να προσκαλεί τους αρμόδιους επί τόπου του έργου όταν 
αναφύονται σχετικά προβλήματα για την επίλυσή τους. 

 

Άρθρο 12ο : 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 Δημοπρασίας 

 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.Δ.Ε., ή της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και των Εγκυκλίων και Διατάξεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κάνει 

δειγματοληψίες και να στέλνει τα δείγματα για έλεγχο στο Κεντρικό Εργαστήριο του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.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. 

 για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση και 
συντήρηση των απαιτουμένων αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων, φανών κλπ, 

όπως ορίζεται στα άρθρα 9 & 10 του Κ.Ο.Κ. και στις Π.Τ.Π. σήμανσης εκτελουμένων 
έργων εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με τις ΒΜ5/30058/1983 και 
ΒΜ5/30428/1980 αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ121Β/83 & 589Β/80), όπως αυτές 
ισχύουν σήμερα. 

 για την έκδοση άδειας εκσκαφών και τη σύνταξη και έγκριση κυκλοφοριακής 
μελέτης από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Δημόσιες αρχές. 

  φωτογράφησης σε διάφορα στάδια του έργου σε ψηφιακές φωτογραφίες  τουλάχιστον έξι 
(6) με επιλογή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παράδοση στον Επιβλέποντα του 
έργου σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail, CD-ROM κλπ) 

 σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρμογής όπως κατασκευάσθηκαν (“as built”) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
(e-mail, CD-ROM κλπ 

 κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σημειώνονται: ο κύριος 

του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισμός του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, το όνομα το 

αναδόχου, η πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π. 

 

 

Άρθρο 13ο : Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα 
του έργου 
 
 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, τόσο για την 

εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος 
είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 
 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 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Χωρίς τις έγγραφες αυτές εντολές έχει ακέραιη την ευθύνη για 
ότι συμβεί στο έργο. Για τις τροποποιήσεις της μελέτης εφαρμόζεται το άρθρο 144 του 

Ν.4412/2016. 
 Ακόμη ο ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ 
αιτίας των έργων ή της πλημμελούς σήμανσής τους, ακόμα των εκτελουμένων απολογιστικά και 
θα πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση άδειας εκσκαφών, για την έκδοση όλων των 
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (π.χ. ΟΑΣΑ, τροχαία, ΚΤΕΛ κλπ) και τη σύνταξη και 
έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Δημόσιες αρχές, 
χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 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. 

 

 

 

 





 

 

Άρθρο 14ο : Χρήση του έργου προ της αποπερατώσεως 
 

 Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα 

που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής 

διοικητικής παραλαβής. 

Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της 

διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον 

αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4412/2016. Αν το έργο 

παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συμπράττει στο 

πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής.  

 

 

Άρθρο 15ο : 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 16ο : 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 170,171 και 172 του 

Ν.4412/2016.. 

 

Άρθρο 17ο : Προτελικός λογαριασμός – Τελικός λογαριασμός  
 
 Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής και τη σχετική εγκριτική απόφαση 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 

142 παρ.13 του Ν.4412/2016. 

 Πριν από την αποστολή του τελικού λογαριασμού στον Δήμο 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 18ο : 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 145 του Ν.4412/2016. 

 

 

 

 





 

 

Άρθρο 19ο : 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 156 

του Ν. 4412/2016. 

 
 
 
 

Συντάχθηκε 

Κορωπί,   21 - 02 - 2020 

Ο συντάξας 
 

 Θεωρήθηκε 
Κορωπί,   24 - 02 - 2020 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. 
 
 
 
 

Δανιήλ Παπαρίζος 
Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ  Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 





 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ 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 : Διατάξεις που ισχύουν 

 Τα Δημοτικά και Κοινοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Του Ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  

2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  

3.  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» και το  Π.Δ. 171/87. (ΦΕΚ Α 84/1987) 

4.   Του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

5.   του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει 

6.  του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

7. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

8.  του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

9.  του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

10.  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», 

11.  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 
 
"Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων" 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 559.371,01 € πλέον Φ.Π.Α 24%. 

ΠΗΓΗ :  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ»  +  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 





 

 

12.  Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

13.  του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

14.  του Π.Δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

15.  του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 

16.  της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση 

των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

17.  της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

18.  της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

19. Του 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’’3 , καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 

οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

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

21.   Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/07.06.2010),  

22. Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/2014),  

23.   Του Π.Δ. του 28/80 κατά το μέρος που δεν αναφέρονται στην εκτέλεση των έργων και 
προμηθειών των Ο.Τ.Α 

24.  Του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/2018) « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»]. 

 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

25.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις4, 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.) 

                                                

3 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει 

υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε. 
4 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του 

εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 





 

 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

26. Κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει κατά την ημέρα της 
δημοπρασίας σχετικά με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

27. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ14/19164/28-3-
97 (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97). 

28. Ο Κανονισμός φορτίσεων Δομικών ‘Εργων που ακολουθεί το Β.Δ. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ Ά 

117/46). 

29. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα – ΕΚΩΣ 2000. 

30. Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – ΕΑΚ 2000. 

31. Οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) έργων οδοποιϊας.  

32. Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές οδοποιϊας του ΥΠΕΧΩΔΕ, που δεν έχουν 
καταργηθεί (κωδικοποίηση 1964). 

33. Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. 

34. 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. 

Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένους τους επόμενους πίνακες και 

να προσκομίσουν τεχνικά φυλλάδια, συνοδευόμενους από τα ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ αντίστοιχα 

στοιχεία τεκμηρίωσης που έχουν  καταχωρήσει στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ και επιπρόσθετα 
για τα άρθρα ΑΤ-3.2, ΑΤ-3.3 και ΑΤ-3.5 θα υποβληθούν και δείγματα. Ισχύουν ειδικές 
προδιαγραφές για τα παρακάτω: 

 

ΑΤ-3.1 ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ, 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 88 KW, ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

(ΑΦΟΡΑ ΤΟ 1
ο
 & ΤΟ 4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 

 

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 88  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα 
συνδεδεμένων μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 44 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ 
ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή 
πλήρη σε ενιαία βάση με αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 
Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) 
υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο σωληνώσεων από και προς την αντλία , προμήθεια και 
εγκατάσταση  δοχείου αδρανείας 1000 λίτρων και σύνδεση του με την αντλία, ηλεκτρικό 
πίνακα αυτοματισμών,  μόνωση δικτύου σωληνώσεων εγκατάστασης, ηλεκτρικές παροχές, 
καλωδιώσεις των εξωτερικών μηχανημάτων και των χειριστηρίων.  Επίσης περιλαμβάνονται 
προμήθεια και τοποθέτηση των  λοιπών υλικών λεβητοστασίου ήτοι : αυτόματος  πλήρωσης, 
βαλβίδες ασφαλείας, θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος και κυκλοφορητής .Περιλαμβάνονται όλες 
οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης  με την προμήθεια των υλικών και μικρουλικών  για την 
πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του συστήματος επιτόπου του χώρου. 

Τεχνική Περιγραφή 
Οι δύο αντλίες θερμότητας θα πρέπει να είναι ίδιου τύπου, θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο EN 

14511 - 3 και θα διαθέτουν πιστοποίηση, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από τον ανεξάρτητο φορέα 

πιστοποίησης Eurovent.  





 

 

Η κάθε αντλία θερμότητας, αέρος-νερού, θα συναρμολογείται πλήρως στο εργοστάσιο κατασκευής και 

θα είναι εξοπλισμένη με συμπιεστές τύπου scroll, ανεμιστήρες σταθερών στροφών. Η μονάδα θα 

πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πλήρωση του ψυκτικού 

μέσου R410A και έλεγχο λειτουργίας μέσω μικροεπεξεργαστή με οθόνη φιλική προς τον χρήστη. 

Η κάθε μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο. 

Η ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ θα περιλαμβάνει επιπλέον των βασικών εξαρτημάτων, τα ακόλουθα: 

1. Σύστημα χαμηλής στάθμης θορύβου (ή αποδεδειγμένα χαμηλή στάθμη θορύβου) 

2. Αντιπαγωτική προστασία 

3. ΟΛΑ τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα (καλωδιώσεις- γενικούς διακόπτες-περιφερειακούς αισθητήρες 

κλπ) 

4. Υδροστάσιο με ένα κυκλοφορητή υψηλής πίεσης 

5. Δοχείο διαστολής κατάλληλο για το κύκλωμα 

6. Δοχείο αδρανείας >1.000 lt 

7. Αυτοματισμό με δυνατότητα έναρξης των αντίστοιχων  εσωτερικών μηχανημάτων με βαση τις 

εξωτερικές συνθήκες και ανάλογα το φορτίο που έχει επιλεγεί. 

Η υδραυλική μονάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει αντλία(ες) σταθερών στροφών ή μεταβλητών 

στροφών, θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο του ψύκτη χωρίς να αυξηθούν οι διαστάσεις 

του και να περιλαμ-βάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό:  

 εύκολα αφαιρούμενο φίλτρο 

 αντλία νερού 

 βαλβίδα ασφαλείας 

 εξαεριστικό 

 2 βάνες αδειάσματος 

 2 μεταδότες πίεσης για την μέτρηση της πίεσης στην είσοδο και στην έξοδο 

 2 αισθητήρια θερμοκρασίας για την μέτρηση της θερμοκρασίας νερού εισόδου/εξόδου.  

Η αντλία θα πρέπει να προστατεύεται από το φαινόμενο της σπηλαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου 

της πίεσης αναρρόφησης της αντλίας νερού.  Το κύκλωμα  νερού πρέπει να είναι κατάλληλο για 

μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.  

Στα πολυσέλιδα έντυπα, πρέπει να επισημάνεται η παράγραφος η οποία τεκμηριώνει την 

συμμόρφωση με την ελάχιστη απαίτηση. 





 

 

 

Πίνακας ΕΑ1  Αντλία θερμότητας Αέρα-Νερού 88 KW πλήρη σε ενιαία βάση  

Περιγραφή Ελάχιστη Απαίτηση Τεκμηρίωση ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

∆υνατότητα εκκίνησης και λειτουργίας σε πλήρες ή µερικό φορτίο 

σε εξωτερικές θερµοκρασίες περιβάλλοντος σε λειτουργία θέρµαν-

σης από -15°C έως 40°C  

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

(Αριθµός Εντύπου 

Τεχνικής προσφο-

ράς και επισήµαν-

ση παραγράφου) 

Ονοµαστική θερµική απόδοση > 85 kW,  

∆είκτες EER≥2,70   ESEER ≥ 3.6 κατά EN 14511-3 : 2013..  

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου 

µε σαφή αναφορά στην Ενεργειακή κλάση 

και στους δείκτες EER και ESEER 

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ Το ψυκτικό µέσο θα είναι οικολογικό R-410A 
∆ήλωση Προµηθευτή τύπος 2 

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

ΚΕΛΥΦΟΣ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Το περίβληµα της µονάδας θα είναι κατασκευασµένο από γαλβα-

νισµένο χαλυβδοέλασµα βαρέως τύπου βαµµένο µε πολυεστερική 

βαφή.     

Ο ηλεκτρικός πίνακας της µονάδας θα πρέπει είναι κατασκευασ-

µένος από γαλβανισµένο χαλύβδινο περίβληµα βαµµένο µε πολυε-

στερική βαφή.    

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 

Πλήρως ερµητικοί συµπιεστές τύπου scroll, που ο κάθε ένας είναι 

εξοπλισµένος από:  

∆ιπολικό ηλεκτροκινητήρα (άµεσης κινήσεως 400V) προστατευµέ-

νο µε εσωτερικά θερµικά αισθητήρια. 

Προπληρωµένοι µε συνθετικά πολυεστερικά λάδια. 

Υαλοθυρίδα ελέγχου στάθµης λαδιού. 

Ηλεκτρικός προθερµαντήρας λαδιού.  

Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρµανσης κινητήρα. 

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

ΘΟΡΥΒΟΣ - 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ 

 Εύκαµπτα  αντικραδασµικά  στηρίγµατα  που αποµονώνουν το 

συγκρότηµα των συµπιεστών  από το κέλυφος της µονάδας. 

 Κατάλληλο σχεδιασµό και στήριξη  των σωληνώσεων αναρρόφη-

σης και κατάθλιψης του συµπιεστή για την πρόληψη της µετάδο-

σης των κραδασµών στο κέλυφος της µονάδας. 

 Η µονάδα θα πρέπει να δηµιουργεί θόρυβο µε ΜΕΓΙΣΤΗ στάθµη 

σε απόσταση δέκα µέτρων από αυτήν (Sound Pressure Level at 

10,0m (LpA)) <50 dB(A). Η µείωση θορύβου µπορεί να επιτευχθεί 

µε οποιαδήποτε διάταξη. (εργοστασιακή ή άλλη) 

Τεχνική περιγραφή προσφέροντα 

 

Η ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΘΑ ΜΕΤΡΗΘΕΙ 

µετά την εγκατάσταση και ΕΑΝ απαιτη-

θεί θα πρέπει να ληφθούν ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΜΕΤΡΑ µείωση θορύβου 





 

 

 

ΑΤ-3.2 ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «Β» ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ-

15232:2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑ 

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Περιγραφή Ελάχιστη Απαίτηση Τεκμηρίωση ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Ανεµιστήρες χαµηλής στάθµης θορύβου, κατασκευασµένοι από 

υλικά, που θα δηµιουργούν λιγότερο θόρυβο, ιδιαίτερα αυτόν από 

χαµηλές συχνότητες («βόµβο».) 

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

(Αριθµός Εντύπου 

Τεχνικής προσφο-

ράς και επισήµαν-

ση παραγράφου) 

ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΚΥΚΛΩΜΑ 

Η µονάδα θα πρέπει να αποτελείται από κατάλληλο αριθµό 

συµπιεστών (τουλάχιστον 2), συνδεδεµένων παράλληλα. 

Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, η οποία επιτρέπει την λειτουργία 

σε χαµηλή πίεση συµπύκνωσης (βελτιστοποίηση του EER, COP, ESEER). 

∆υναµική διαχείριση υπερθέρµανσης για την καλύτερη αξιοποίηση 

της επιφάνειας του εναλλάκτη θερµότητας νερού. 

Βελτιστοποίηση του κύκλου αποπάγωσης (defrost). 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΚΥΚΛΩΜΑ 

H µονάδα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε κεντρικό διακόπτη 

αποσύνδεσης  on/off χωρίς ασφάλειες 

Ένα σηµείο σύνδεσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

Τα σηµεία ελέγχου θα είναι προσβάσιµα µέσω του πίνακα 

αυτοµατισµού µονάδας. 

Η µονάδα θα είναι εξοπλισµένη εργοστασιακά µε πλήρη πίνακα 

αυτοµατισµού και ελέγχου. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τάση λειτουργίας 400V, 3Φ, 50 Hz ±10%. 

Μέγιστο ρεύµα λειτουργίας <92Α 

Ρεύµα εκκίνησης <210Α 

Συντελεστής Ισχύος >0,80 

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕ- 

ΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η µονάδα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη µέσω διαδικτύ-

ου, χρησιµοποιώντας σύνδεση Ethernet (ή USB και ασύρµατο 

modem), παρέχοντας γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις βασικές 

παραµέτρων της. 

Ενδεικτικά η µετάδοση των δεδοµένων θα πρέπει να µπορεί να 

γίνεται µε αρχείο κειµένου (.txt-.xml-.dat κλπ). 

Γενικά είναι αποδεκτός ΟΠΟΙΟΣ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΣ επικοινωνίας 

και λήψης των βασικών παραµέτρων της µονάδος, ΑΡΚΕΙ να δοθεί 

η γραµµογράφηση και η αναλυτική περιγραφή του αρχείου 

δεδοµένων στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης.    

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Αντιπαγωτική προστασία της αντλίας θερµότητας για θερµοκρασία 

περιβάλλοντος έως -12oC µέσω αυτόµατης ενεργοποίησης του 

ενσωµατωµένου κυκλοφορητή και ηλεκτρικών θερµαντήρων που 

θα τροφοδοτούνται µε ρεύµα από τον ηλεκτρικό πίνακα.  

Τάση λειτουργίας θερµαντήρων 24Volt ή 48Volt ή 230 Volt µε 

χρήση µετασχηµατιστή αποµόνωσης 1:1 

Ισχύς θερµαντήρων >50 Watt 

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου 

Πιστοποιητικά 

 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008) 

Πιστοποιητικό τήρησης συστήµατος ή 

άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρ-

θρου 82 του Ν.4412/2016, το οποίο θα εκ-

δοθεί από φορέα πιστοποίησης που είναι 

διαπιστευµένος σε φορέα-µέλος της Ευρω-

παϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση 

ή του δικτύου IQNet 

Το πιστοποιητικό αφορά τον κατασκευ-

αστικό οίκο. 

 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2008) (Περιβ-

αλλοντικής διαχείρισης) 

 Συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 

στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάµει των κοινοτικών δια-

τάξεων και ειδικότερα συµµόρφωση µε το πρότυπο EN 14511 

∆ήλωση ΕΚ συµµόρφωσης (CE) για όλο 

το µηχάνηµα, από τον κατασκευαστή του 

εξοπλισµού. 

Πιστοποιητικό EUROVENT 





 

 

Τεχνική Περιγραφή 

Η παρέμβαση αφορά σε τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του 

συστήματος θέρμανσης με τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες (καλωδιώσεις, συνδέσεις 
κλπ.) σε πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία επιτόπου του χώρου ήτοι: 
Αυτοματισμός ελέγχου λειτουργίας / θερμοκρασιακής προσαρμογής δικτύου διανομής. 
Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός από θερμοστάτες χώρων (τουλάχιστον σε 
όλες τις βόρειες αίθουσες των σχολικών κτιρίων) για τους οποίους θα προσκομιστούν 

Τεχνικό φυλλάδιο και δείγμα οι οποίοι θα λαμβάνουν μετρήσεις της εσωτερικής θερμοκρασίας 

των χώρων και θα επικοινωνούν με το σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή τις μονάδες 
παραγωγής θέρμανσης (αντλίες θερμότητας). Στη συνέχεια μέσω αυτοματισμού  για τον οποίο 

θα προσκομιστούν Τεχνικό φυλλάδιο και δείγμα θα γίνεται ρύθμιση της θερμοκρασίας του 

μέσου μεταφοράς θερμότητας, συνδυάζοντας και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες 
παραμέτρους, ανάλογα με το θερμικό φορτίο των επιμέρους χώρων και την εξωτερική 
θερμοκρασία. Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν θερμοστατικές κεφαλές (βάνες) σε όλα τα 

θερμαντικά σώματα για τις οποίες θα προσκομιστούν Τεχνικό φυλλάδιο και δείγμα, οι οποίες 

θα ρυθμιστούν κατάλληλα  ώστε το σύστημα θέρμανσης να έχει τη μέγιστη απόδοση. 

Η λειτουργία των διατάξεων ελέγχου θα  αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες και ο 
ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προβεί σε επαναρύθμιση  των συγκεκριμένων 
συστημάτων για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης, σε συνεργασία 
με τον επιβλέποντα μηχανικό. 

Για να εγκριθεί το τελικό παραδοτέο σύστημα θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στην 
προβλεπόμενη ενεργειακή αναβάθμιση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ πλήθους συστημάτων, 
υποσυστημάτων, υλικών, μικροϋλικών και λοιπών διατάξεων που θα χρειασθεί να 
τοποθετηθούν ΕΠΙΠΛΕΟΝ των ανωτέρω περιγραφομένων. 

Τα ΕΠΙΠΛΕΟΝ αυτά υλικά-εξαρτήματα περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδος του 
παρόντος άρθρου.  

ΑΤ-3.3 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ME ΝΕΟΥΣ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ LED  

Αφορά την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  σε πλήρη λειτουργία, εξωτερικών παραλληλόγραμμων 

φωτιστικών   LEDPANEL  >35 W με τις ακόλουθες προδιαγραφές.   

Φωτιστικό γραμμικό ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 

(LightEmittedDiode) Ενεργειακήκλάση τουλάχιστο A+ 

Dimmable ΟΧΙ  

Αντίσταση σε φωτιά "D" ΟΧΙ / "F" ΝΑΙ / "FF" ΟΧΙ 

Βαθμός προστασίας (IP) IP20  

Για φωτισμό έκτακτης ανάγκης ΟΧΙ  

Έγχρωμο περίβλημα Λευκό ή γκρι 

Ισχύς φωτιστικού> 35W  

Με διακόπτη ΟΧΙ  

Με λαμπτήρα ΟΧΙ  

Μήκος >1100 mm, Πλάτος >250 mm 

Ονομαστική τάση 220-240V  AC 

Πέρασμα καλωδίωσης OXI  

Περιλαμβάνεται μονάδα ελέγχου ΝΑΙ  

Σύστημα έναυσης Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό 

ενσωματωμένο ή αφαιρούμενο 

Υλικό Χάλυβας , Ύψος >40mm 

Πιστοποιήσεις CE, ROHS, TUV GS 

Φωτεινότητα >3500 lm 

Θερμοκρασία χρώματος 3500-6500 Kelvin 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Τεχνικό φυλλάδιο και δείγμα 





 

 

ΑΤ-3.4 ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ, 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 56 KW, ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

(ΑΦΟΡΑ ΤΟ 2
ο
 & ΤΟ 3

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 

 

Σύστημα δύο αντλιών θερμότητας  συνολικής ισχύος 56  kW  Αέρα-Νερού, παράλληλα 
συνδεδεμένων μεταξύ τους, Θερμικής Ισχύος 28 kW  έκαστη και ενεργειακής κλάσης κατ’ 
ελάχιστον Α+ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, που  καθεμία περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητο συμπιεστή 
πλήρη σε ενιαία βάση με αντικραδασμικά στηρίγματα ερμητικού τύπου και συμπυκνωτή, 1 
Hydrobox (μόνο θέρμανση) υψηλών θερμοκρασιών 16 kW και 2  Hydrobox (μόνο θέρμανση) 
υψηλών θερμοκρασιών 14 kW , δίκτυο σωληνώσεων από και προς την αντλία , προμήθεια και 
εγκατάσταση  δοχείου αδρανείας 500 λίτρων και σύνδεση του με την αντλία, ηλεκτρικό πίνακα 
αυτοματισμών,  μόνωση δικτύου σωληνώσεων εγκατάστασης, ηλεκτρικές παροχές, 
καλωδιώσεις των εξωτερικών μηχανημάτων και των χειριστηρίων.  Επίσης περιλαμβάνονται 
προμήθεια και τοποθέτηση των  λοιπών υλικών λεβητοστασίου ήτοι : αυτόματος  πλήρωσης 
,βαλβίδες ασφαλείας, θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος και κυκλοφορητής. Περιλαμβάνονται όλες 
οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης  με την προμήθεια των υλικών και μικρουλικών  για την 
πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του συστήματος επιτόπου του χώρου . 

Περιγραφή 
Οι δύο αντλίες θερμότητας θα πρέπει να είναι ίδιου τύπου, θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο EN 

14511 - 3 και θα διαθέτουν πιστοποίηση, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από τον ανεξάρτητο φορέα 

πιστοποίησης Eurovent.  

Η κάθε αντλία θερμότητας, αέρος-νερού, θα συναρμολογείται πλήρως στο εργοστάσιο κατασκευής και 

θα είναι εξοπλισμένη με συμπιεστές τύπου scroll, ανεμιστήρες σταθερών στροφών. Η μονάδα θα 

πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πλήρωση του ψυκτικού 

μέσου R410A και έλεγχο λειτουργίας μέσω μικροεπεξεργαστή με οθόνη φιλική προς τον χρήστη. 

Η κάθε μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο. 

Η ΚΑΘΕ ΑΝΤΛΙΑ θα περιλαμβάνει επιπλέον των βασικών εξαρτημάτων, τα ακόλουθα: 

1. Σύστημα χαμηλής στάθμης θορύβου (ή αποδεδειγμένα χαμηλή στάθμη θορύβου) 

2. Αντιπαγωτική προστασία 

3. ΟΛΑ τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα (καλωδιώσεις- γενικούς διακόπτες-περιφερειακούς αισθητήρες 

κλπ) 

4. Υδροστάσιο με ένα κυκλοφορητή υψηλής πίεσης 

5. Δοχείο διαστολής κατάλληλο για το κύκλωμα 

6. Δοχείο αδρανείας >500 lt 

7. Αυτοματισμό με δυνατότητα έναρξης των αντίστοιχων  εσωτερικών μηχανημάτων με βαση τις 

εξωτερικές συνθήκες και ανάλογα το φορτίο που έχει επιλεγεί. 

Η υδραυλική μονάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει αντλία(ες) σταθερών στροφών ή μεταβλητών 

στροφών, θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο του ψύκτη χωρίς να αυξηθούν οι διαστάσεις 

του και να περιλαμ-βάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό:  

 εύκολα αφαιρούμενο φίλτρο 

 αντλία νερού 

 βαλβίδα ασφαλείας 

 εξαεριστικό 

 2 βάνες αδειάσματος 

 2 μεταδότες πίεσης για την μέτρηση της πίεσης στην είσοδο και στην έξοδο 





 

 

 2 αισθητήρια θερμοκρασίας για την μέτρηση της θερμοκρασίας νερού εισόδου/εξόδου.  

Η αντλία θα πρέπει να προστατεύεται από το φαινόμενο της σπηλαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου 

της πίεσης αναρρόφησης της αντλίας νερού. 

Το κύκλωμα  νερού πρέπει να είναι κατάλληλο για μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.  

Στα πολυσέλιδα έντυπα, πρέπει να επισημάνεται η παράγραφος η οποία τεκμηριώνει την 

συμμόρφωση με την ελάχιστη απαίτηση. 
 

 

Πίνακας ΕΑ1  Αντλία θερμότητας Αέρα-Νερού 56 KW πλήρη σε ενιαία βάση  

Περιγραφή Ελάχιστη Απαίτηση Τεκμηρίωση ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

∆υνατότητα εκκίνησης και λειτουργίας σε πλήρες ή µερικό φορτίο 

σε εξωτερικές θερµοκρασίες περιβάλλοντος σε λειτουργία θέρµαν-

σης από -15°C έως 40°C  

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

(Αριθµός Εντύπου 

Τεχνικής προσφο-

ράς και επισήµαν-

ση παραγράφου) 

Ονοµαστική θερµική απόδοση > 85 kW,  

∆είκτες EER≥2,70   ESEER ≥ 3.6 κατά EN 14511-3 : 2013..  

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου 

µε σαφή αναφορά στην Ενεργειακή κλάση 

και στους δείκτες EER και ESEER 

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ Το ψυκτικό µέσο θα είναι οικολογικό R-410A Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

ΚΕΛΥΦΟΣ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Το περίβληµα της µονάδας θα είναι κατασκευασµένο από γαλβα-

νισµένο χαλυβδοέλασµα βαρέως τύπου βαµµένο µε πολυεστερική 

βαφή.     

Ο ηλεκτρικός πίνακας της µονάδας θα πρέπει είναι κατασκευασ-

µένος από γαλβανισµένο χαλύβδινο περίβληµα βαµµένο µε πολυε-

στερική βαφή.    

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 

Πλήρως ερµητικοί συµπιεστές τύπου scroll, που ο κάθε ένας είναι 

εξοπλισµένος από:  

∆ιπολικό ηλεκτροκινητήρα (άµεσης κινήσεως 400V) προστατευµέ-

νο µε εσωτερικά θερµικά αισθητήρια. 

Προπληρωµένοι µε συνθετικά πολυεστερικά λάδια. 

Υαλοθυρίδα ελέγχου στάθµης λαδιού. 

Ηλεκτρικός προθερµαντήρας λαδιού.  

Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρµανσης κινητήρα. 

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

ΘΟΡΥΒΟΣ - 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ 

 Εύκαµπτα  αντικραδασµικά  στηρίγµατα  που αποµονώνουν το 

συγκρότηµα των συµπιεστών  από το κέλυφος της µονάδας. 

 Κατάλληλο σχεδιασµό και στήριξη  των σωληνώσεων αναρρόφη-

σης και κατάθλιψης του συµπιεστή για την πρόληψη της µετάδο-

σης των κραδασµών στο κέλυφος της µονάδας. 

 Η µονάδα θα πρέπει να δηµιουργεί θόρυβο µε ΜΕΓΙΣΤΗ στάθµη 

σε απόσταση δέκα µέτρων από αυτήν (Sound Pressure Level at 

10,0m (LpA)) <50 dB(A). Η µείωση θορύβου µπορεί να επιτευχθεί 

µε οποιαδήποτε διάταξη. (εργοστασιακή ή άλλη) 

Τεχνική περιγραφή προσφέροντα 

∆ήλωση Προµηθευτή τύπος 2. 

Η ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΘΑ ΜΕΤΡΗΘΕΙ 

µετά την εγκατάσταση και ΕΑΝ απαιτη-

θεί θα πρέπει να ληφθούν ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΜΕΤΡΑ µείωση θορύβου 





 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή Ελάχιστη Απαίτηση Τεκμηρίωση ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Ανεµιστήρες χαµηλής στάθµης θορύβου, κατασκευασµένοι από 

υλικά, που θα δηµιουργούν λιγότερο θόρυβο, ιδιαίτερα αυτόν από 

χαµηλές συχνότητες («βόµβο».) 

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

(Αριθµός Εντύπου 

Τεχνικής προσφο-

ράς και επισήµαν-

ση παραγράφου) 

ΨΥΚΤΙΚΟ 

ΚΥΚΛΩΜΑ 

Η µονάδα θα πρέπει να αποτελείται από κατάλληλο αριθµό 

συµπιεστών (τουλάχιστον 2), συνδεδεµένων παράλληλα. 

Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, η οποία επιτρέπει την λειτουργία 

σε χαµηλή πίεση συµπύκνωσης (βελτιστοποίηση του EER, COP, ESEER). 

∆υναµική διαχείριση υπερθέρµανσης για την καλύτερη αξιοποίηση 

της επιφάνειας του εναλλάκτη θερµότητας νερού. 

Βελτιστοποίηση του κύκλου αποπάγωσης (defrost). 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΚΥΚΛΩΜΑ 

H µονάδα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε κεντρικό διακόπτη 

αποσύνδεσης  on/off χωρίς ασφάλειες 

Ένα σηµείο σύνδεσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

Τα σηµεία ελέγχου θα είναι προσβάσιµα µέσω του πίνακα 

αυτοµατισµού µονάδας. 

Η µονάδα θα είναι εξοπλισµένη εργοστασιακά µε πλήρη πίνακα 

αυτοµατισµού και ελέγχου. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τάση λειτουργίας 400V, 3Φ, 50 Hz ±10%. 

Μέγιστο ρεύµα λειτουργίας <92Α 

Ρεύµα εκκίνησης <210Α 

Συντελεστής Ισχύος >0,80 

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕ- 

ΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η µονάδα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη µέσω διαδικτύ-

ου, χρησιµοποιώντας σύνδεση Ethernet (ή USB και ασύρµατο 

modem), παρέχοντας γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις βασικές 

παραµέτρων της. 

Ενδεικτικά η µετάδοση των δεδοµένων θα πρέπει να µπορεί να 

γίνεται µε αρχείο κειµένου (.txt-.xml-.dat κλπ). 

Γενικά είναι αποδεκτός ΟΠΟΙΟΣ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΣ επικοινωνίας 

και λήψης των βασικών παραµέτρων της µονάδος, ΑΡΚΕΙ να δοθεί 

η γραµµογράφηση και η αναλυτική περιγραφή του αρχείου 

δεδοµένων στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης.    

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου. 

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Αντιπαγωτική προστασία της αντλίας θερµότητας για θερµοκρασία 

περιβάλλοντος έως -12oC µέσω αυτόµατης ενεργοποίησης του 

ενσωµατωµένου κυκλοφορητή και ηλεκτρικών θερµαντήρων που 

θα τροφοδοτούνται µε ρεύµα από τον ηλεκτρικό πίνακα.  

Τάση λειτουργίας θερµαντήρων 24Volt ή 48Volt ή 230 Volt µε 

χρήση µετασχηµατιστή αποµόνωσης 1:1 

Ισχύς θερµαντήρων >50 Watt 

Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικού οίκου 

Πιστοποιητικά 

 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008) 

Πιστοποιητικό τήρησης συστήµατος ή 

άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρ-

θρου 82 του Ν.4412/2016, το οποίο θα εκ-

δοθεί από φορέα πιστοποίησης που είναι 

διαπιστευµένος σε φορέα-µέλος της Ευρω-

παϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση 

ή του δικτύου IQNet 

Το πιστοποιητικό αφορά τον κατασκευ-

αστικό οίκο. 

 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2008) (Περιβ-

αλλοντικής διαχείρισης) 

 Συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 

στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάµει των κοινοτικών δια-

τάξεων και ειδικότερα συµµόρφωση µε το πρότυπο EN 14511 

∆ήλωση ΕΚ συµµόρφωσης (CE) για όλο 

το µηχάνηµα, από τον κατασκευαστή του 

εξοπλισµού. 

Πιστοποιητικό EUROVENT 





 

 

ΑΤ-3.5 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ME ΝΕΟΥΣ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ LED ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

 

Ως ΑΤ-3.3 με την προμήθεια και τοποθέτηση επιπρόσθετου συστήματος ανάρτησης από την οροφή με 

ντίζες ή συρματόσχοινο (απαιτείται η προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου και δείγματος φωτιστικού με 

το σύστημα ανάρτησης). 

 
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 693.620,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24% και αναλύεται όπως παρακάτω : 

 Εργασίες – προμήθειες  
o για δημοπράτηση : 559.371,01 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 
o για ανάθεση :   
o για αυτεπιστασία : 

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

 Σύνολο : 693.620,05 € 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 72i του ν.4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 11.187,42 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 ( 
άρθρο 72 του ν.4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

iii. 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. ( 
άρθρο 72 του ν.4412/2016). 

iv. Τυχόν συμπληρωματικές εγγυήσεις. 

 

Άρθρο 7ο : Προθεσμία εκτέλεσης του έργου – Ποινικές ρήτρες 

 Το έργο αυτής της εργολαβίας θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα ίσο με: 240 
ημερολογιακές ημέρες. Όλες οι προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την 

υπογραφή της σύμβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη ορίζεται διαφορετικά. Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται ποινικές ρήτρες 

όπως προβλέπονται στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016.. Εάν ο εργολάβος δεν εκτελέσει το 





 

 

έργο μέσα στην συμβατική προθεσμία ή τις επί μέρους τμηματικές προθεσμίες που αναφέρονται 

παραπάνω, μπορεί να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 και ο 

ανάδοχος να 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).  Δεν 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 (6) μήνες και μετράται σύμφωνα με το άρθρο 171 του 

Ν.4412/2016. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί 

το έργο 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 το άρθρο 170 του Ν.4412/2016. 

3.  Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά μετά την λήξη του χρόνου εγγύησής του σύμφωνα με το 

άρθρο 172 του Ν. 4412/2016. 

  





 

 

Άρθρο 12ο : Μέτρα ασφαλείας – Αποφυγή ατυχημάτων 

  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έστω και εάν δεν του δοθούν γραπτές εντολές για την 

τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την 

πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη 

μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική 

ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά 

μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται 

προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός 

άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει 

μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και 

ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις 

ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της 

μελέτης και της κατασκευής του έργου.  

   Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους 

γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την 

διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού 

υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του 

κατασκευαζόμενου έργου.(άρθρο 139 Ν. 4412/2016). 
 Για την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούται ο 
ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος να ασφαλίζουν την κατασκευή του 
έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, 
περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία. 

 Ο εργολάβος πρέπει  να ορίζει άτομο που θα συντονιζει τα θέματα ασφαλείας και υγείαςκαι 

να το υποβάλλει για έγκριση στην υπηρεσία. 

 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.Δ. 305/96. 

 
 
 
  

                                                

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί,   21 - 02 - 2020 

Ο συντάξας 
 

 Θεωρήθηκε 
Κορωπί,   24 - 02 - 2020 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. 
 
 
 
 

Δανιήλ Παπαρίζος 
Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ 

 Σπύρος Σιούντρης 
Τοπογράφος Μηχανικός Msc 





 

 

 

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

 

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

 

- Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας : 

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» - ΕΤΠΑ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  04 : « Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 

της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» 

 

- Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας : 

Ρ. Σ. Κορωπίου :  1ο – 2ο – 3ο -4ο Δημοτικά Σχολεία  

 

- Φορέας : 

Δήμος Κρωπίας,  Βασ. Κων/νου 47 – 19400 Κορωπί 

 

- Μελετητής  

Δανιήλ  Παπαρίζος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 
 
"Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων" 
 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 559.371,01 € πλέον Φ.Π.Α. 

ΠΗΓΗ :  Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ + ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 





 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ           
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εκτέλεση  εργασιών προκειμένου να γίνει ενεργειακή 

αναβάθμιση στα σχολικά κτίρια του 1ου, 2ου, 3ου & 4ου Δημοτικών Σχολείων του Δήμου 

Κρωπίας. 

 
1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ :   

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ          

 Η διαδικασία εκτέλεσης του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της 

παρούσας μελέτης  

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Ρ.Σ. Κορωπίου  

4 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κρωπίας 

 
Β. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Δεν υπάρχουν 

 
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ : 
Δεν απαιτούνται.  
 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ : 
Δεν υπάρχουν  

ΔΙΚΤΥΑ : 
Δεν επηρεάζονται από τις εργασίες του παρόντος έργου  
 

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οι εργασίες στα ικριώματα ή σε άλλα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή γίνονται 
εφόσον παρέχεται ο αναγκαίος εξοπλισμός για την ασφαλή εκτέλεση του έργου δηλαδή 
γάντια, κράνη ασφαλείας, και υποδήματα εργασίας για τους εργαζομένους και 
διάδρομος επάνω στα ικριώματα πλάτους τουλάχιστον 50 εκ. με χειρολισθήρα στο ύψος 
του χεριού και προστατευτικά χιαστί στοιχεία.  
 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Μελλοντικές εργασίες στον χώρο προβλέπονται για επισκευές – συντηρήσεις. 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή που παραβαίνει το Π.Δ. 305/96 επιβάλλονται 
κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν. 2229/94. 

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί,   21 - 02 - 2020 

Ο συντάξας 
 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί,   24 - 02 - 2020 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. 
 
 

 
 

Δανιήλ Παπαρίζος 
Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ  Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 





 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 3 άρθρου 16 της 

Κοινής Υπουργ. Απόφασης Φ. 69269/5387/90) 

 

 

Ι. 

- Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας : 

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» - ΕΤΠΑ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  04 : « Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 

της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» 

 

 

- Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας : 

Ρ. Σ. Κορωπίου :  1ο – 2ο – 3ο -4ο Δημοτικά Σχολεία  

 

- Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου : 

Δήμος Κρωπίας,  Βασ. Κων/νου 47 – 19400 Κορωπί 

 

- Σύντομη περιγραφή του έργου  

Αντικείμενο  της  εργολαβίας  είναι  η  ενεργειακή αναβάθμιση των 
τεσσάρων Δημοτικών Σχολείων (1ο – 2ο – 3ο -4ο Δημοτικά Σχολεία) με 
τοποθέτηση θερμοπροσόψεων, αντικατάσταση εξωτερικών 
κουφωμάτων με ενεργειακά και αντικατάσταση των συστημάτων 
θέρμανσης με τοποθέτηση αντλιών θερμότητας και διατάξεων 
αυτοματισμιού. 
 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 
 
Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων 
 





 

 

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

1. Έδαφος : Το προτεινόμενο έργο θα  προκαλέσει :    

α. ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική 
διάταξη των πετρωμάτων 

  
 

β. διασπάσεις μετατοπίσεις συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του 
επιφανειακού στρώματος του εδάφους 

  
 

γ. αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της 

επιφάνειας του εδάφους 

  
 

δ. καταστροφή επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε 
μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού 

  
 

ε. οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον 
άνεμο ή το νερό επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού  

  
 

στ. αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών 
ή αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην 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 περιουσιών σε γεωλογικές 

καταστροφές όπως σεισμοί κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης 
καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές 

  

 

 

2. Αέρας: Το προτεινόμενο έργο θα  προκαλέσει : 

  
 

α. σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας 

  
 

β. δυσάρεστες οσμές     
γ. αλλαγή των κινήσεων του αέρα της 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 στην πορεία ή κατεύθυνση 
των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών 

  
 

β.αλλαγές στον ρυθμό απορρόφησης στις οδούς αποστράγγισης 
ή στο ρυθμό και την ποσότητα απόπλυσης του εδάφους 

  
 

γ.μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες    
δ.αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε 

οποιαδήποτε υδάτινο όγκο 

  
 

ε.απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά 

με μεταβολή της ποιότητας των  

  
 

στ.μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπογείων 
υδάτων 

  
 

ζ.αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων 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 του νερού που θα ήταν κατά 
τα άλλα διαθέσιμο για το κοινό 

  
 

θ. κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές 
από νερό όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα 

  
 





 

 
4. Χλωρίδα: Το προτεινόμενο έργο θα  προκαλέσει : 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α.αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε 
ειδών φυτών (περιλαμβανομένων και δένδρων θάμνων κλπ.) 

  
 

β.μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπάνιων ή υπό 
εξαφάνιση ειδών φυτών 

  
 

γ.εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρε-

μπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχουσών ειδών 

  
 

δ. μείωση της έκτασης οποιασδήποτε  αγροτικής καλλιέργειας  
 

 
  

5. Πανίδα : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :    
α. αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδή-
ποτε ειδών ζώων (πτηνών ζώων περιλαμβανομένων των ερπε-

τών, ψαριών και θαλασσινών βενθικών οργανισμών ή εντόμων) 

  

 

β. μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπάνιων ή 
υπό εξαφάνιση ειδών ζώων 

  
 

γ. εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή 
παρεμπόδιση της αποδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων 

  
 

δ.χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων 

ψαριών ή άγριων ζώων 

  
 

 

6. Θόρυβος : Το προτεινόμενο έργο θα  προκαλέσει : 

  
 

α. αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου    
β. έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου    
 
7. Χρήση γης : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει σημαντική 

μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματισμένης για το μέλλον 
χρήσης γης 

  

 

 
8. Φυσικοί πόροι  : Το προτεινόμενο  έργο θα προκαλέσει : 

  
 

α. αύξηση του ρυθμού χρήσης / αξιοποίησης οποιουδήποτε 

φυσικού πόρου 

  
 

β. σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού 
πόρου 

  
 

 
9. Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων Το προτεινόμενο έργο 
ενέχει : 

  

 

Κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή επικινδύνων ουσιών περιλαμβανο-
μένων εκτός των άλλων και πετρελαίου εντομοκτόνων χημ. 

ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχήματος ή ανωμάλων 
συνθηκών 

  

 

 

10. Πληθυσμός Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει 
την εγκατάσταση διασπορά πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του 
ανθρωπίνου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου 

  

 

 
11. Κατοικία Το προτεινόμενο έργο 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 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α. δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων

  

  
 

β. επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην 
ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης  

  
 

γ. σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας    
δ. μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης 
ανθρώπων και / ή αγαθών 

  
 

ε. μεταβολές στην θαλάσσια σιδηροδρομική ή αέρια 
κυκλοφοριακή κίνηση 

  
 

στ. αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων    
 

13. Ενέργεια: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : 

  
 

α. χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου ή ενέργειας    
β. σημαντική αύξηση της ζήτησης των 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           
β. συστήματα επικοινωνιών         
γ. ύδρευση           
δ. υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους        
ε. αποχέτευση νερού βρόχινου        

στ. στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών   
 

 
15. Ανθρώπινη Υγεία : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : 

  
 

α. δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας κινδύνου 

για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης της 
ψυχικής υγείας) 

  

 

β. έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας 

τους 

  
 

 

17. Αναψυχή Το προτεινόμενο έργο θα έχει επιπτώσεις στην 

ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής 

  

 

 

18. Πολιτιστική κληρονομιά : Το προτεινόμενο έργο θα 
καταλήξει σε αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής 
περιοχής 

  

 





 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

19. Προστατευτέες περιοχές : Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται 
σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 

1650/86 

  

 

 

20. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων :  

Έχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα να προκαλέσει 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 

  

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί,   21 - 02 - 2020 

Ο συντάξας 
 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί,   24 - 02 - 2020 
Ο αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. 

 

 
 
 

Δανιήλ Παπαρίζος 

Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ 
 Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

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

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

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

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

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])
http://www.promitheus.gov.gr/[20PROC008066262 
2021-01-29]

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

http://www.promitheus.gov.gr/[20PROC008066262 2021-01-29]
http://www.promitheus.gov.gr/[20PROC008066262 2021-01-29]
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090125604
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.koropi.gr
Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ
Οδός και αριθμός: ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47
Ταχ. κωδ.: 19441
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΔΑΝΙΗΛ
Τηλέφωνο: 2132000708
φαξ: 2106624963
Ηλ. ταχ/μείο: tykoropi@gmail.com
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων
Σύντομη περιγραφή:
Το έργο αφορά σε : -Αντικατάσταση Κουφωμάτων -Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης -
Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων -Εφαρμογή συστήματος 
θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥ/08/2020

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

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

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

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

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

..

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

..

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

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

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

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

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

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

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

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




