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ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3922/74-3-2021   

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  
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Ε Ρ Γ Ο Υ   

  

iii Ο  Δ Η Μ Ο Σ   Κ Ρ Ω Π Ι Α Σ 

 
ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 
 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» 

Εκτιμώμενης αξίας  417.957,40 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

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

 

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή: Δήµος  Κρωπίας   , ΤΚ 19441 ,  Τηλ 210-6622379, Fax.  
210-6624963 
                                       

Οδός  : Βασιλέως  Κων/νου  47   
Ταχ.Κωδ. : 19441 
Τηλ. : 210-6622379 
Telefax : 210-6624963 
E-mail : tykoropi@gmail.com 
Πληροφορίες:  : Παπαρίζος Δανιήλ, Μαράκη Ελένη 

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

αντίστοιχα βάσει  των  Ν.3852/2010  &  Ν. 4412/2016 που έχει έδρα το  
Κορωπί 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  
του   Δήμου  Κρωπίας. 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 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 προσφέροντεςiv 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 ΚΗΜΔΗΣv, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)vi  

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, 
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η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) ι) το υπόδειγμα …….vii 

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) ............................viii 

 

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

έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). 

 

https://www.koropi.gr/  ix  x 

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/03/2021xi  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 19/03/2021xii 

 

 

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.  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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. 
 
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 xiii. 

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 
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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.xiv 
 
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)xv. 
 
 
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 προσφορώνxvi. 
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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 Διαγωνισμούxvii, κατά την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική 

Προσφορά”.  

 

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

Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση 

οι προσφέροντες. 

 

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

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της 

ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από 

το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 

και 98 του ν. 4412/2016. 

 

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

καταχωρίζονται, κατά τη σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και 

υπογράφεται από τα μέλη της. 

 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας 
από τον πρώτο μειοδότη Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια 
μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) 
πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 
επόμενες εργάσιμες ημέρεςxviii.  
 
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 
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σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 
υποσυστήματος, προς έγκριση . xix 
 
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 xx από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε 
αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 
και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησηςxxi. 
 
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 κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 
εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειαςxxii.  
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 
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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, xxiii 
 
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 
άρθρουxxiv.  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,xxv 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, 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 





 10 

ίδιου άρθρου,. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβασηxxvi. 
 
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η 
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχοxxvii. 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 τιμήςxxviii. 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 τουxxix.  

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 

παράλειψηςxxx. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, 

κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 

επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
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επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της  υπ' 

αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 

από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του 

ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή 

μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της 

απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 

προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με 

απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368  του ν. 

4412/2016.  

 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά xxxi. 

 

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 προσφυγήςxxxii. 

 

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 
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πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγήςxxxiii. 

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 

του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας 

αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 

απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου xxxiv. 

Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 

ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της 

αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με 

την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 

παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 

αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 

αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της 

αίτησης ακύρωσης. 

 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώσηxxxv 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.). 
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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 έγγραφοxxxvi. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, 
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 
του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
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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» xxxvii 

- 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»,xxxviii 

- 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 )xxxix 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, 

- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της 

παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την 

όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της 
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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’’, xl, 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 πράξειςxli, 
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. 
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ»,   xlii 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσειςxliii 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. 4013/2011xliv, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 
6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 
και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).    

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

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

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

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα 
γίνεται σε EURO. 

 
 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  

Η αναθέτουσα αρχήxlv 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 αρχήxlvi, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  3237/23-02-2021 για 

την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και 

με αρ.  443 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 ).xlvii 
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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:  

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ 

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ 

ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» 

  

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

 

            Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεxlviii  518.267,18  Ευρώ 

και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών  294.957,55 Ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 53.092,36  Ευρώ, 

Απρόβλεπταxlix (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+Ο.Ε.) 52.207,49Ευρώ,  που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 

156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

Απολογιστικά 15.000,00 Ευρώ,l 

Γ.Ε. & Όφελος Απολογιστικών εργασιών 2.700,00 Ευρώ,li 

         ΦΠΑ 24% 100.309,78 Ευρώ. 

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 Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως 

ενιαίο σύνολο, αφού το αντικείμενο του έργου (διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 

της πόλης )είναι ενιαίο και  πρέπει να κατασκευαστεί στα πλαίσια ενός έργουlii  
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11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

                     Πόλη Κορωπίου Πλατεία Υφαντή, Πλατεία Οικονόμου ,γύρω δρόμοι ήπιας 

κυκλοφορίας. 

 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
  

          Το υπ’ όψιν έργο στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση των περιοχών επέμβασης 

(Πλατεία Υφαντή, Πλατεία Οικονόμου), σημειακές επεμβάσεις σε υφιστάμενους 

κοινόχρηστους χώρους, σε χώρους Πρασίνου, διαδρομές περιπάτου, βελτίωση αστικού 

εξοπλισμού, νέο εξοπλισμό φωτισμού και αστικό εξοπλισμό, περιοχές  με πέργκολες  

και καθιστικά, μετατροπή συνδετήριων οδών σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και 

ήπιας κυκλοφορίας πεζών με ψυχρά υλικά. Το συνολικό κόστος του έργου, βάσει του 

προϋπολογισμού του, υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 417.957,40 Ευρώ (πλέον 

Φ.Π.Α.  24% ). Για τις ανωτέρω εργασίες δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.  

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 132liii και 156 ν. 4412/2016.  

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

περιορισμούς: 

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

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

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

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής 
δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών 
και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται 
υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 
10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις 
και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε 
κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση 
του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή 
αναλύεται σε Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται 
σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο 
κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα 
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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 έξι (6) μήνες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασηςliv.  
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. lv 
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. lvi 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 8.359,15 ευρώ. lvii 

 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,  
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 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 22/04/2022, 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. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 lviii. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)lix 
 
16.1 ΔΕΝ lx  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. lxi 
 

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.  





 21 

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  

..........................................lxii 

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. lxiii  

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

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

αναδόχου από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  

ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

6.3. της παρούσας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τουςlxiv.  

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

αποσφράγισης 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνlxv ορίζεται 
η 23/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:00  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών 
ορίζεται η 29/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00lxvi 

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 





 22 

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 δώδεκα (12) μηνώνlxvii, 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 lxviii και η παρούσα Διακήρυξη θα δημοσιεύθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

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

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο lxix, 
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 σύμβασηςlxx 

……………………………………………….. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε 
προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 
22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 
της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών lxxi που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
lxxiiκαι 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.lxxiii, 
 
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  αμετάκλητηlxxiv καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
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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 Συμβουλίουlxxv. 

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. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την 
κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
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 
ισχύlxxvi. 

 

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

 

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

(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 
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άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

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

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

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

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

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την 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. 

(ε) Θα οργανωθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, επίσκεψη-ενημέρωση στην 
περιοχή εκτέλεσης του έργου την 12-03-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 π.μ.. Η 
συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην εν λόγω διαδικασία είναι υποχρεωτική, 
προκειμένου αποδεδειγμένα να έχουν λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων του τόπου 
εκτέλεσης του εν λόγω έργου και να προσκομίσουν στην Υπηρεσία δείγμα των  άρθρων 
του Τιμολογίου με Α.Τ 1.14,  Α.Τ. 1.15, Α.Τ 1.16, Α.Τ 1.19 και Α.Τ 2.17 ώστε να 
πιστοποιηθεί ότι ο διαγωνιζόμενος θα λάβει υπόψη του,  κατά την υποβολή της 
οικονομικής προσφοράς, το κόστος κατασκευής και αγοράς των  εν λόγω υλικών. Στην 
περίπτωση που τα δείγματα  δεν πληρούν τις απαιτήσεις των ανωτέρω άρθρων, τότε 
αυτά απορρίπτονται, και δεν χορηγείται στον διαγωνιζόμενο η βεβαίωση προσκόμισης – 
καταλληλότητας δειγμάτων των άρθρων  του  Τιμολογίου με Α.Τ 1.14,  Α.Τ. 1.15, Α.Τ 1.16, 
Α.Τ 1.19 και Α.Τ 2.17. 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 τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων 
στην παραπάνω διαδικασία θα δοθούν : α) βεβαίωση συμμετοχής και β) βεβαίωση 
προσκόμισης – καταλληλότητας δειγμάτων των  άρθρων του Τιμολογίου με  Α.Τ 1.14,  
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Α.Τ. 1.15, Α.Τ 1.16, Α.Τ 1.19 και Α.Τ 2.17 αντίγραφα των οποίων θα υποβληθούν με την 
προσφορά του συμμετέχοντα. 

Eάν ο οικονομικός φορέας δεν υποβάλει με την προσφορά του τα αντίγραφα των 
βεβαιώσεων συμμετοχής και προσκόμισης - καταλληλότητας δειγμάτων υλικών των 
άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ 1.14,  Α.Τ. 1.15, Α.Τ 1.16, Α.Τ 1.19 και Α.Τ 2.17 τότε 
αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 
4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lxxx 

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.lxxxi 

 

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.4lxxxii  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) lxxxiii 

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 
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Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες 
έργου του άρθρου 21 της παρούσαςlxxxiv. 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 επάρκειαlxxxv  

Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να διαθέτουν την 
Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια που ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν. 
3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (άρθρο 107 του Ν. 4199/2013 κλπ. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας   ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην  Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ .  

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

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxxxvi  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει κατά την υποβολή 

της προσφοράς να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον : 

Για τις κατηγορίες ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ από ένα ( 1) Τεχνικό Μ.Ε.Κ  Α΄ 

Βαθμίδας  

Για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ δύο  (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α’  βαθμίδας ή έναν (1) 

τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας,  

σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του 
Ν.4199/2013 (τεχνική και επαγγελματική επάρκεια για οικονομικούς φορείς ) 

Επίσης οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση 

εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠlxxxvii στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας   ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην  Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισηςlxxxviii 

Κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 

Κοινοπραξίας οφείλει να  διαθέτει σε ισχύ: α) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, 

από αναγνωρισμένο φορέα (διαπιστευμένο στο ΕΣΥΔ), κατά ISO 9001:2008, β) 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001:2004 και γ) διαχείρισης υγείας και ασφάλειας ΕΛΟΤ 

18001:2008 ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού. 

 
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. 
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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 υπεύθυνοιlxxxix  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 ......xc γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά 
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην 
ένωση αυτή. 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςxci 
 

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 προσφορώνxcii. 

 
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 xciii. 
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασηςxciv. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, 
υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε 
φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα 

άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη 

της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν 

οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

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 4xcv  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, 
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εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τουςxcvi. 

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 δικαιολογητικώνxcvii.  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 παρούσαςxcviii: 

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 τουxcix 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)c 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 τουci.  

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 εξέλιξηcii. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωσηciii 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 φορέαciv. 
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)  
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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 τουcv, 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 cvi. 

 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22cvii: 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 τουcviii . 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 Εσόδωνcix.  

 

(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 
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είναι 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)cx   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 22cxi, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

λόγοι αποκλεισμούcxii.  

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

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.cxv 

- 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 :  
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αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,  

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 

το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 

φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 

εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία 

έχουν την έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 

του διαγωνιζόμενου. 

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

των μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων 

(με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 

στην εταιρεία.  

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 

λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται 

στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα 

υποβολής της κατάστασης μετόχων και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία 

αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με 

το ν. 3414/2005» . 

(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.ΕΠcxvi cxvii στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας   

ΠΡΑΣΙΝΟΥ  και έργα κατηγορίας   ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην  Α2 τάξη και άνω για έργα 

κατηγορίας   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.  

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
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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 cxviii 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του 

άρθρου 22.Γ 

 

Η οικονομική και χρηματοοικονομικη 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. cxix 

 

 

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 
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ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

• με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύι ή 
• με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, 

συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως 
μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) 
και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν 
ενημερότητα 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 cxx ανάλογα με 
την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 
 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο 

ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ 

για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή 

περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
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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.Εcxxi 
 
Κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 

Κοινοπραξίας οφείλει να  διαθέτει σε ισχύ: 

 α) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, από αναγνωρισμένο φορέα, κατά ISO 9001:2008, 

 β) περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001:2004 και  

γ) διαχείρισης υγείας και ασφάλειας ΕΛΟΤ 18001:2008 ή ισοδύναμα, με πεδίο εφαρμογής 

συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

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 cxxii, 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 
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συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 

του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας. 

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 cxxiii: 
- 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. cxxiv 
- 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).cxxv 
- 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 
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το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν 
αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς 
ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας 
Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων 
φορέων (δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ  
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
γίνεται με την υποβολή  σχετικού συμφωνητικού  των φορέων αυτών για τον σκοπό 
αυτό. 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
ηλεκτρονικούς υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να περιέχειcxxvi τα ακόλουθα: 
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 
 
-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.  

- γ) Δημοτική ενημερότητα της επιχείρησης περί μη οφειλής στο Δήμο Κρωπίας 
βεβαιωμένων οφειλών. 
- δ) βεβαίωση επίσκεψης ενημέρωσης και  

- ε) βεβαίωση προσκόμισης - καταλληλότητας δειγμάτων των άρθρων  του  Τιμολογίου  

με Α.Τ 1.14,  Α.Τ. 1.15, Α.Τ 1.16, Α.Τ 1.19 και Α.Τ 2.17 

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.) cxxvii. 
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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. ....................................................................cxxviii 

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 αναλαμβάνουνcxxix 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. 136/2020 Απόφαση ΔΣ Δήμου Κρωπίας περί Τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος έτους 2020. 

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

 

                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 

 





           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

           ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

           Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ 

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥ/37/2020 

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΗ ΑΞΙΑ 417.957,40€ χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 518.267,18 € με ΦΠΑ 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΕ :   

CPV : 

 

45112700-2 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ : 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 518.267,18 € με   Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ :  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 





1.   Εισαγωγή - Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας. 

Η πρόταση αποτελεί ένα σύνολο από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βιώσιμων αστικών αναπλάσεων 

κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου σημαντικού μεγέθους και αυξημένης σημασίας για το 

οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των προτεινόμενων παρεμβάσεων, 

είναι αυτός ενός σημαντικού ενιαίου δικτύου παρεμβάσεων με στόχο την απόδοση στο κοινό του 

ελεύθερου δημόσιου χώρου, αυξάνοντας την ελκυστικότητα και προσβασιμότητα καθώς και την 

λειτουργικότητά του. Αυτό που προβλέπει για το σκοπό αυτό η πρόταση, είναι εργασίες σε μία συνολική 

ενιαία παρέμβαση, που περιλαμβάνουν ως οργανικό μέρος τους και προμήθεια του αναγκαίου αστικού 

εξοπλισμού. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποτελούν συνδυασμό περισσότερων από μία δράσεων σε 

εφαπτόμενες περιοχές. Οι επιμέρους δράσεις που περιλαμβάνονται, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης 

ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης, και επιπλέον περιλαμβάνονται συνδυαστικά επιμέρους δράσεις 

βελτίωσης του αστικού εξοπλισμού, που αποτελούν οργανικό μέρος των εργασιών της ευρύτερης 

βιώσιμης αστικής ανάπλασης. 

 

 Οι περιοχές επέμβασης είναι οι  κάτωθι κοινόχρηστοι χώροι:  

1.α. Πλατεία Υφαντή Η εν λόγω πλατεία χωρίζεται σε δυο τμήματα τα οποία διασχίζονται από 

την οδό Βασιλίσσης   Όλγας.    Η επιφάνεια της είναι για το πρώτο τμήμα 236,45 τμ. ενώ για το 

δεύτερο τμήμα  249,11τμ. και οι επεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι στο σύνολο της πλατείας . 

  

  

Οι επεμβάσεις που θα εκτελεστούν είναι  διαμορφώσεις τυπικού και συνήθους χαρακτήρα τοπικής 

σημασίας χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ευρύτερης σύνδεσης με ειδικές χρήσεις του Δήμου μας (όπως 

π.χ.  θα ήταν κοινόχρηστοι χώροι σημαντικής υπερτοπικής ή ιστορικής σημασίας, ή επαφή με 

σημαντικούς χώρους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά).  

Η λειτουργία τους, ο όγκος και το μέγεθός τους, η θέση και τα χαρακτηριστικά τους, έχουν όμως 

οριοθετημένη τοπική επίδραση στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, ώστε να ενσωματώνονται 

αρμονικά στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής. Τέλος, υλοποιούνται με υπάρχουσες και 

δοκιμασμένες μεθόδους και υλικά.   

 

1.β. Πλατεία Οικονόμου. Η επιφάνεια της εν λόγω πλατείας είναι 500,00τ.μ και οι επεμβάσεις που θα 

γίνουν αφορούν το σύνολο της πλατείας . 





 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι  διαμορφώσεις τυπικού και συνήθους χαρακτήρα τοπικής σημασίας 

χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ευρύτερης σύνδεσης με ειδικές χρήσεις του Δήμου μας (όπως π.χ.  θα 

ήταν κοινόχρηστοι χώροι σημαντικής υπερτοπικής ή ιστορικής σημασίας, ή επαφή με σημαντικούς 

χώρους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά).  

Η λειτουργία του, ο όγκος και το μέγεθός του, η θέση και τα χαρακτηριστικά του, έχουν όμως 

οριοθετημένη τοπική επίδραση στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, ώστε να ενσωματώνονται 

αρμονικά στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής. Τέλος, υλοποιείται με υπάρχουσες και 

δοκιμασμένες μεθόδους και υλικά.   

Με βάση τα ανωτέρω, η μελέτη δεν περιλαμβάνεται στον περιοριστικό κατάλογο της παραγράφου 3 

του άρθρου 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης ΥΑ 26804/2011 (Β’ 147 / 2011),  , και ως εκ τούτου 

εξ ορισμού, δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης. Επομένως έχει συνταχθεί 

από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τους Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων του Δήμου μας. 

1.γ. Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας: Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες μετατροπής των δρόμων που 

συνδέουν τις ως άνω πλατείες σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας  και αντίστοιχα ήπιας κυκλοφορίας 

πεζών με την εγκατάσταση κυβόλιθων  (με ψυχρές ιδιότητες) 

Η μετατροπή αυτή γίνεται σε εφαρμογή της εγκεκριμμένης κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου για την 

πόλη Κορωπίου. 

 

2. Ανάλυση Υπάρχουσας Κατάστασης 

 

2.α. . Πλατεία Υφαντή. Η εν λόγω πλατεία χωρίζεται σε δύο τμήματα,  είναι εμφανής η παλαιότητα 

των υπαρχόντων υλικών και οι τοπικές προσπάθειες συντήρησης δεν έχουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Ακόμη και οι φιλότιμες προσπάθειες για φύτευση, επειδή δεν έχουν γίνει με τρόπο 

οργανωμένο και με κατεύθυνση μια ριζική αναμόρφωση, δεν μπόρεσαν να βελτιώσουν την υπάρχουσα 

κατάσταση.  





 

 

 

 





 

Ο αστικός ιστός γύρω από τον χώρο επέμβασης διαμορφώνει ένα πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον 

με κύρια χρήση την κατοικία.  

ΧΡΗΣΕΙΣ. Ο χώρος περιλαμβάνει παρτέρια και παγκάκια.  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Ο αστικός εξοπλισμός του είναι παλιός και χρειάζεται να αντικατασταθεί. Ο φωτισμός 

δεν επαρκεί και τα φωτιστικά χρειάζονται γενικότερα αντικατάσταση. Ο χώρος  χρειάζεται 

αναδιάταξη και εμπλουτισμό των λειτουργιών που θα φιλοξενήσουν με ασφάλεια τους χρήστες όλων 

των ηλικιών. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Ο χώρος  αλλάζει όψη και επισκεψιμότητα ανάλογα με την εποχή. Κατά την διάρκεια του 

υπόλοιπου χρόνου, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, την άνοιξη, το καλοκαίρι και το 

φθινόπωρο ο χώρος  χρησιμοποιείται καθημερινά από διαφορετικές ομάδες χρηστών.  

 

 

2.β. Πλατεία Οικονόμου. Είναι εμφανής η παλαιότητα των υπαρχόντων υλικών και οι τοπικές 

προσπάθειες συντήρησης δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ακόμη και οι φιλότιμες 

προσπάθειες για φύτευση, επειδή δεν έχουν γίνει με τρόπο οργανωμένο και με κατεύθυνση μια ριζική 

αναμόρφωση, δεν μπόρεσαν να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση. 

 





 

 





 

Ο αστικός ιστός γύρω από τον χώρο επέμβασης ομοίως και σ’ αυτόν τον χώρο επέμβασης διαμορφώνει 

ένα πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον με κύρια χρήση την κατοικία καθώς και την λειτουργία 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  .  

ΧΡΗΣΕΙΣ. Ο χώρος περιλαμβάνει παρτέρια και παγκάκια και έχει επίστρωση με χαλίκι .  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Ο αστικός εξοπλισμός του είναι παλιός και χρειάζεται να αντικατασταθεί. Ο φωτισμός 

δεν επαρκεί και τα φωτιστικά χρειάζονται γενικότερα αντικατάσταση. Ο χώρος  χρειάζεται 

αναδιάταξη και εμπλουτισμό των λειτουργιών που θα φιλοξενήσουν με ασφάλεια τους χρήστες όλων 

των ηλικιών. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Ο χώρος  αλλάζει όψη και επισκεψιμότητα ανάλογα με την εποχή. Κατά την διάρκεια του 

χρόνου, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο ο χώρος 

στο ανατολικό ήμισυ της πλατείας καταλαμβάνεται από τραπεζοκαθίσματα γειτονικών 

καταστημάτων. 

2.γ. Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας: Σύμφωνα με την εγκεκριμμένη κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου ,οι 

συνδετήριες οδοί των δυο πλατειών προβλέπεται να μετατραπούν σε  δρόμους ηπίας κυκλοφορίας. 

Στην συνέχεια της πλατείας Οικονόμου δημιουργούνται από την μελέτη δύο  διαδρομές ήπιας 

κυκλοφορίας πεζών που οδηγούν και περιβάλλουν το νεόκτιστο Κτίριο πολιτιστικής κληρονομιάς   του 

Δήμου και στην συνέχει ενώνονται σε ένα ο οποίος οδηγεί στην κεντρική πλατεία Κορωπίου. Οι εν 

λόγω δρόμοι αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα με την απορροή υδάτων από βροχοπτώσεις με 

αποτέλεσμα να γίνονται απροσπέλαστοι κατά την διάρκεια εντόνων βροχοπτώσεων και με σημαντική 

απώλεια βρόχινου νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα.   





 

 





 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Οι εργασίες στις εν λόγω περιοχές επέμβασης  εντάσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο σχέδιο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης του Δήμου μας, για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και υποδομών  της 

πόλεως  Κορωπίου, που ξεκίνησε με την βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Αναλήψεως η οποία έχει 

ήδη περατωθεί. Μέσω μιας σειράς αρχιτεκτονικών, κυκλοφοριακών, βιοκλιματικών και 

περιβαλλοντολογικών παρεμβάσεων αποσκοπεί στην αναστροφή των περιβαλλοντολογικών 

προβλημάτων, με μείωση  της μέσης  θερμοκρασίας το καλοκαίρι , βελτίωση του μικροκλίματος και    

γενικά  των συνθηκών ζωής στην πόλη και ταυτόχρονα αύξηση της ελκυστικότητας , 

προσβασιμότητας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων της και των σημαντικών 

τοποσήμων της  .  

 Η εφαρμογή του παραπάνω οργανωμένου σχεδίου παρεμβάσεων του Δήμου   έχει χωριστεί σε τρεις 

φάσεις και ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη. Όμως συνεχίζουν οι επεμβάσεις των επόμενων φάσεων 

(π.χ. υλοποίηση των κυκλοφοριακών κόμβων βάσει της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης της 

πόλης) και ταυτόχρονα μεγάλη προσπάθεια βιοκλιματικής βελτίωσης  των κοινόχρηστων χώρων, οι 

οποίοι φυσικά και προβλέπεται να διατηρηθούν και να αναβαθμιστούν. 

Με το δίκτυο πεζοδρόμων και «βιοκλιματικών πλατειών» που αποσκοπεί να αναπτύξει, καλύπτει 

σχεδόν όλη την πόλη του Κορωπίου προσφέροντας ένα υψηλής στάθμης οικιστικό περιβάλλον στους 

κατοίκους τους αντιμετωπίζοντας  το φαινόμενο της  θερμικής νησίδας. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ. Κεντρική ιδέα είναι οι σημειακές επεμβάσεις σε χώρους αστικού πρασίνου με 

πολυλειτουργικό χαρακτήρα ο οποίος αξιοποιεί και αναδεικνύει την πολεοδομική, αρχιτεκτονική, 

περιβαλλοντική διάσταση της περιοχής και τον πολιτισμικό της χαρακτήρα. Σε αντίθεση με την 

έλλειψη συνοχής του αστικού ιστού, που είναι από τα κυριότερα προβλήματα του συνόλου των 

συνοικιών, η πρόταση επιχειρεί την δημιουργία χώρων αναψυχής και ανάπτυξης κοινωνικών 

δραστηριοτήτων, ανάπτυξη δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας με ανάδειξη των σημείων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος , ενός τόπου ζωντανού που θα αποτελέσει χώρο παιχνιδιού των παιδιών και 

παράλληλα χώρο αναψυχής των κατοίκων της περιοχής. 

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός τους, έρχεται να ενδυναμώσει τις αρχιτεκτονικές επιδιώξεις σε μια 

ολιστική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής. Η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής στο κέντρο της 

πόλης θα συμβάλει θετικά στην ενδυνάμωση της ως πόλου έλξης πολιτών και στη μείωση της 

θερμοκρασίας της γύρω περιοχής. 

 





ΣΤΟΧΟΣ. Στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία χώρων που θα είναι πόλοι έλξης για όλες τις ηλικίες 

και διαδρομών περιπάτου γύρω από πολιτιστικά τοπόσημα όπως το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 

(κτίριο Λιάπη). Παράλληλα επιχειρείται η διατήρηση και η ενίσχυση του χαρακτήρα των υπαρχόντων  

ως χώρων αναψυχής για όλους . 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Τα συνθετικά εργαλεία που αξιολογήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν είναι η 

οργάνωση του αστικού ιστού με τις μεταβολές στην κλίμακα των όγκων, με τα κενά και τις οπτικές 

φυγές, η πολυμορφία των χρήσεων και η πολυπλοκότητα των κινήσεων των πεζών. Ο δημόσιος χώρος 

αποκτά μια ιεραρχική δομή δημόσιου και ιδιωτικού.  

ΧΡΗΣΕΙΣ: Η μορφή του πράσινου και οι χρήσεις του χώρου θα αλλάζουν εποχιακά και κατά συνέπεια 

θα υπάρχουν εναλλαγές και στους επισκέπτες και στους χρήστες.  Ο χώρος θα παρέχει την δυνατότητα 

φιλοξενίας σε τοπικές υπαίθριες δραστηριότητες θα είναι χώρος ανάπαυσης, παιχνιδιού, φιλόξενος 

προς όλες τις ηλικίες, τις κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες. Χώρος ασφαλής, καλά φωτιζόμενος, που 

θα παρέχει εποπτεία και δυνατότητα ελέγχου όλες τις ώρες της μέρας. 

3.1 Στόχοι εργασιών σημειακών επεμβάσεων.   

Με βάση τα παραπάνω, η μελέτη στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση των περιοχών επέμβασης , με 

σκοπό να αλλάξει ριζικά τη συνολική εικόνα και λειτουργία των όμορων περιοχών. Πρόθεση των 

επιλεγμένων επεμβάσεων είναι η δημιουργία λειτουργικών χώρων πρασίνου και στοχευμένων 

διαδρομών με βιοκλιματικά στοιχεία, που συνδέεται με το γενικώτερο δίκτυο κοινοχρήστων χώρων 

της πόλης  και τίθενται  οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι να τους προσεγγίσουν και να τους 

οικειοποιηθούν. Αν οι χώροι αποκτήσουν τα κατάλληλα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά θα 

μπορέσουν να αποτελέσουν πόλο έλξης για την ευρύτερη περιοχή. 

3.2 Βασικές αρχές του σχεδιασμού 

Η συγκεκριμμένη μελέτη αφορά   σημειακές επεμβάσεις σε υφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους , σε 

χώρους Πρασίνου, διαδρομές περιπάτου, βελτίωση αστικού εξοπλισμού, νέο εξοπλισμό φωτισμού και 

αστικό εξοπλισμό, περιοχές  με πέργκολες  και καθιστικά, μετατροπή συνδετήριων οδών σε δρόμους 

ήπιας κυκλοφορίας και ήπιας κυκλοφορίας πεζών με ψυχρά υλικά. 

Οι απαραίτητες περιοχές στάσης για τους δυο κοινοχρήστους χώρους, οργανώνονται έτσι ώστε η 

κυκλοφορία και η χρήση τους να γίνεται στα υπόλοιπα μεγάλης έκτασης τμήματα της από όλο τον 

πληθυσμό. Δίνει δε έμφαση στα μικρά παιδιά, που τακτικοί χρήστες, αλλά και  στους ανθρώπους με 

κινητικά προβλήματα. 

Βιοκλιματικά ο ανασχεδιασμός βελτιώνει το μικροκλίμα της περιοχής. Από προσομοιώσεις της 

αρχιτεκτονικής πρότασης επιτυγχάνεται μείωση της μέσης θερμοκρασίας κατά τους θερινούς μήνες, 

ενώ παράλληλα βελτιώνεται η ποιότητα του αέρα και μειώνεται αισθητά η μέση στάθμη θορύβου στην 

περιοχή επέμβασης. 

3.3 Ανάλυση περιοχών παρεμβάσεων και αιτιολόγηση 

 Στις εν λόγω πλατείες προτείνεται ο επανασχεδιασμός και νέα χωροθέτηση της χαμηλής βλάστησης η 

διατήρηση της υφιστάμενης,  η ενσωμάτωση κυβόλιθου, καθώς επίσης και η ανανέωση του 

απαρχαιωμένου αστικού εξοπλισμού. Επίσης στους παρακείμενους οδούς προτείνεται η διάστρωσή 

τους με κυβόλιθους με ψυχρές ιδιότητες για την  μετατροπή τους σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.    

3.4 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Στο συνολικό σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη τα τοπολογικά 

χαρακτηριστικά και ο προσανατολισμός. Χρησιμοποιήθηκαν φιλικά προς τον χρήστη, οικολογικά 

υδατοαπορροφητικά υλικά επιστρώσεων και ψυχρά υλικά ανάλογα με τη χρήση. 





Οι χώροι σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αποτελούν μια προστατευμένη νησίδα πρασίνου μέσα στον 

πυκνό αστικό ιστό, ικανή να προσφέρει συνθήκες θερμικής, οπτικής και ακουστικής. Οι συνθήκες 

άνεσης επιτυγχάνονται με τα παρακάτω: 

- Διαμόρφωση πρασίνου με στόχο κυρίως την σημαντική αύξηση του αριθμού των επιφανειών που 

καταλαμβάνει το υψηλό πράσινο (δένδρα) και φυτεύσεις. Πύκνωση του πρασίνου. 

 - Ενίσχυση της διαπερατότητας των εδαφών με την αύξηση των ημι-διαπερατών ή πλήρως 

διαπερατών επιφανειών κατά τρόπο που θα βελτιωθούν οι ικανότητες ανάπτυξης βλάστησης, 

απορρόφησης υδάτων και θα μειωθεί η απορρόφηση θερμότητας 

- Διαμόρφωση επιμέρους λειτουργικών τμημάτων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες χρηστών και 

επιλεγμένα είδη και εγκαταστάσεις υπαίθριας υποδομής φιλικά προς όλους 

- Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε όλους τους χώρους και υποδομές.  

- Οι χαράξεις των νέων φυτεύσεων και ο γενικά περίκλειστος χαρακτήρας, δημιουργούν 

προστατευμένους  χώρο για όλες τις ηλικίες με συνθήκες ακουστικής άνεσης. 

- εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα με κατάλληλο σύστημα  διαχείρισης των όμβριών υδάτων. 

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην: 

-Μείωση των σκληρών βατών επιφανειών εδαφοκάλυψης  και αντικατάσταση με άλλα υλικά τα οποία 

έχουν χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη βελτίωση του μικροκλίματος 

-αύξησης της έκτασης του χαμηλού πρασίνου.  

-προσθήκη στοιχείων που λειτουργούν ως «θερμικές καταβόθρες» που είναι το έδαφος και το νερό. 

-χρήση καινοτόμων υλικών με βελτιωμένες ιδιότητες θερμοχωρητικότητας, ανακλαστικότητας και 

δέσμευσης ρύπων όπως ψυχρά υλικά και φωτοκαταλυτική επεξεργασία των ασφαλτοστρωμένων 

επιφανειών. 

-  Στην μείωση της απώλειας σημαντικής ποσότητας ύδατος από τον υδροφόρο ορίζοντα. 

4. Σειρά εργασιών 

Η σειρά των εργασιών έχει ως εξής: 

Α. Πλατείες: 

• Περιφράσσονται οι πλατείες με λαμαρίνα.  

• Απομονώνεται το ηλεκτρολογικό δίκτυο των πλατειών. 

• Καθαιρείται ο αστικός εξοπλισμός, κάδοι, παγκάκια, φωτιστικά κλπ. Όσα ζητηθούν από την επίβλεψη 

παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία  

• Στην πλατεία «Οικονόμου» αποφασίζεται τι θα γίνει με το υφιστάμενο περίπτερο και προστατεύεται 
αναλόγως.  

• Καθαιρούνται οι υφιστάμενες επιστρώσεις  

• Όπου προβλέπονται εκσκαφές αποξηλώνεται η υπόβαση από σκυρόδεμα.  

• Γίνονται οι εκσκαφές σύμφωνα τη μελέτη.  

• Κατασκευάζεται η υποδομή για τα δίκτυα ισχυρών ρευμάτων, φωτισμού, άρδευσης αποχέτευσης 

ομβρίων, αποχέτευσης λυμάτων και ασθενών ρευμάτων. 

• Επιχώνονται τα κενά περιμετρικά των θεμελιώσεων.  





• Δημιουργείται η υπόβαση της πλατείας με τις κατάλληλες επιχώσεις. 

• Γίνονται οι φυτεύσεις των μεγάλων δέντρων γενικά. 

• Κατασκευάζεται το κατάστρωμα της πλατείας με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Προβλέπονται 

αρμοί διαστολής. 

• Κατασκευάζονται τα σκυροδέματα των μικρών έργων (πχ, παρτέρια)  

• Κατασκευάζεται η επίστρωση της πλατείας και των κλιμάκων.  

• Γίνονται οι χαμηλές φυτεύσεις  

• Τοποθετούνται τα φωτιστικά  

• Τοποθετείται ο αστικός εξοπλισμός  

• Παραδίδεται η πλατεία στη χρήση του κοινού και περιφράσσονται τα τμήματα που δεν έχουν γίνει 

εργασίες  

• Στα τμήματα αυτά γίνονται καθαιρέσεις δαπέδου, σκυροδέματα και επιστρώσεις  

• Τοποθετούνται τα υπόλοιπα φωτιστικά.  

• Τοποθετείται πχ το περίπτερο στη θέση που θα υποδείξει η επίβλεψη.  

• Γίνονται δοκιμές στα δίκτυα.  

• Γίνεται καθαρισμός και παράδοση του έργου. 

Β. Δρόμοι  ήπιας κυκλοφορίας:  

• Εκπονείται μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έτσι ώστε η κυκλοφορία να γίνετε  από εναλλακτικές 

οδούς.   

• Γίνονται τμηματικές εκσκαφές στο οδόστρωμα για την αφαίρεση της ασφάλτου. 

 • Γίνονται επιλογή και εγκατάσταση συστήματος αποστράγγισης όμβριων. 

•  Πραγματοποιείται η κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 

• Εγκαθίστανται ψυχροί υβόλιθοι στο σύνολο του οδικού δικτιού    

5. Υλικά κατασκευής 

Γενικά οι χώροι των πλατειών χρήζουν τροποποιήσεων που αφορούν σε περιβαλλοντικές - 

βιοκλιματικές προτάσεις αναβάθμισης, παράλληλα με την βελτίωση των κατεστραμμένων υλικών και 

εξοπλισμού. Οι επεμβάσεις γίνονται και για την ευρύτερη  περιοχή και στοχεύουν στην βελτίωση του 

μικροκλίματος, δηλαδή τη μείωση της θερμικής ανάκλασης και μια πιο αειφόρα αντιμετώπιση του 

αστικού χώρου. 

Για την βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής τρεις  είναι οι πιο σημαντικές στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται : 1. η χρήση υλικών με ψυχρές ιδιότητες και 2. η αύξηση του αστικού 

πρασίνου 3. η σωστή απορροή των όμβριων υδάτων.   

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η κατάσταση που φημολογείται ως μη βιώσιμη ως προς το κριτήριο της 

θερμικής άνεσης, δεν εξακριβώθηκε ως τέτοια. Για αυτό το λόγο θα κρατηθεί το επαρκές πράσινο της 

«Υφαντή» και της πλατειάς «Οικονόμου». Κοινός στόχος είναι η δημιουργία  αίσθησης άνεσης στο 

χώρο και ένα ποιοτικά πιο αναβαθμισμένο αισθητικό αποτέλεσμα.  

  1.  Στις περιοχές επέμβασης θα αντικατασταθούν οι επιστρώσεις με ψυχρά υλικά   

Η χρήση ψυχρών υλικών συντελεί στη μείωση των θερμοκρασιών των επιφανειών όπου 

εφαρμόζονται και κατά συνέπεια μικρότερα ποσά θερμότητας μεταφέρονται στα υπερκείμενα 





στρώματα του αέρα. Αυτή η μείωση στη θερμοκρασία του αέρα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου της "αστικής θερμικής νησίδας", εξασφαλίζοντας συνθήκες θερμικής άνεσης στο 

εξωτερικό περιβάλλον. 

2.  Στις περιοχές επέμβασης προστίθεται περισσότερο πράσινο και παρεμβάλλονται μεγάλες λωρίδες 

πρασίνου χαμηλής βλάστησης η οποίες καλύπτονται με χώμα. Η χαμηλή βλάστηση είναι η μοναδική 

ύλη που έχει μικρή ανακλαστικότητα (τιμές από 0,05 – 0,30) και ταυτόχρονα αναπτύσσει 

χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες από τα περισσότερα δομικά υλικά. Επιπλέον βοηθάει και 

στην συγκράτηση του νερού της βροχής αλλά και στην βελτίωση του μικροκλίματος. Συνδυάζονται 

έτσι διαφορετικές κλίμακες πρασίνου, συμβάλλοντας στην καλύτερη σκίαση, δροσισμό αλλά και σε 

ένα πιο άνετο και οικείο περιβάλλον για τον επισκέπτη. 

Γενικά το αστικό πράσινο βοηθάει στη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος καθώς βελτιώνει το 

μικροκλίμα και το φυσικό αερισμό, Παρέχει σκιασμό και ‘χαμηλώνει’ τη θερμοκρασία το καλοκαίρι, 

παρέχει προστασία από κρύους ανέμους το χειμώνα, μειώνει τη ρύπανση του αέρα και την 

ηχορύπανση, συγκρατεί και απορροφά τα νερά της βροχής, άρα ελέγχει τις πλημμύρες και τέλος 

προστατεύει τη φυσική χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. 

 3.  Τέλος δίνεται μεγάλη σημασία στο φυσικό αλλά κυρίως στον τεχνητό φωτισμό το βράδυ. 

Συγκεκριμένα για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση  αλλά και προς την αισθητική και οπτική 

ποιότητα, προτείνεται ο φωτισμός με LEDs. πρόσφατη εμπειρία μας από τη λειτουργία των LEDs σε 

πραγματικές και όχι εργαστηριακές συνθήκες έδειξε ότι η διάρκεια ζωής τους ποικίλλει ανάλογα με 

το χρώμα τους και ρεαλιστικά είναι γύρω στις 50,000 ώρες). Τα κύρια πλεονεκτήματα των LEDs είναι 

η Μεγάλη διάρκεια ζωής – το Χαμηλό κόστος συντήρησης - Το Μικρό μέγεθος (μικρότερο από 5 

χιλιοστά) - Η Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας - Η Σταθερότητα χρώματος καθ’ ολη τη 

διάρκεια ζωής του ηλεκτρονικού συστήματος - Η Δυνατότητα κατεύθυνσης της φωτεινής δέσμης, 

χωρίς τη χρήση ανακλαστήρων, κάτι που διευκολύνει τη χρήση τους για φωτισμό ανάδειξης - Η 

Παραγωγή φωτός χωρίς υπεριώδη (UV) ή υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία  και τέλος - Η Ευκολία 

φωτορύθμισης και έλεγχου. 

Παράλληλα τοποθετούνται και υψηλά φωτιστικά καθώς λόγω της ανακλαστικής και σκιαστικής 

διάταξης, θεωρούμε ότι δεν θα διαχέεται ακτινοβολία προς τον ουρανό και τα ψηλότερα κλαδιά που 

φιλοξενούν πουλιά. Το διάγραμμα που προτείνεται  δημιουργεί περιοχές καλά φωτισμένες ειδικά στις 

οδούς κυκλοφορίας οχημάτων και επιλεκτικά λιγότερο ή περισσότερο φωτισμένες περιοχές στις 

ζώνες πεζών αλλά και στις ζώνες στάσεων. 

Το συνολικό κόστος του έργου, βάσει του προϋπολογισμού του, υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό 

των 554.720,98 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).  

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), και 

κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης κατά το χρόνο εκτέλεσής του και τις εντολές του επιβλέποντος 

μηχανικού. 

Συντάχθηκε 

Κορωπί,  18  - 06 - 2020 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί,   18  - 06 - 2020 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. 

 

 

Ζαφειρία Μιχαλοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ 
 

Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 





 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Ανάλυση εργασιών 

Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών είναι η ακόλουθη και στις τρείς περιοχές επέμβασης:  

1 .Προετοιμασία Εργοταξίου: 

Ο χώρος του εργοταξίου θα προετοιμαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Θα περιφραχθεί με 

λαμαρίνα, προκειμένου να περιορίζεται η οπτική επαφή από τους γύρω δρόμους. Στο εργοτάξιο θα 
τοποθετηθεί προσωρινός οικίσκος με χημικές τουαλέτες για τα γραφεία του Αναδόχου και δεύτερος 

προσωρινός οικίσκος με χημικές τουαλέτες για τα γραφεία της επίβλεψης. Θα τοποθετηθεί επίσης 
χημική τουαλέτα για το προσωπικό. Θα απομονωθούν τα υφιστάμενα δίκτυα (ρεύματος, ύδρευσης, 

αποχέτευσης, τηλεφώνου). Θα τοποθετηθεί μεταλλική πινακίδα με τα στοιχεία του έργου και 

φωτορεαλιστική απεικόνιση της νέας πλατείας.  

Επισημαίνεται ότι το έργο θα κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις.  

- Σε πρώτο στάδιο θα γίνουν οι καθαιρέσεις και οι νέες κατασκευές αφήνοντας τις προβλεπόμενες 
διελεύσεις.  

- Σε δεύτερο στάδιο θα γίνουν οι καθαιρέσεις και οι νέες κατασκευές στις εναπομείναντες περιοχές.  

- Σε τρίτο  στάδιο θα γίνει τμηματική εκσκαφή και απομάκρυνσης της ασφάλτου.   

2. Καθαιρέσεις 

Οι πέτρινες πλάκες με τις οποίες είναι σήμερα επενδυμένο το δάπεδο των  πλατείων αν αποφασιστεί 

τοποθετούνται σε παλέτες και μεταφέρονται για αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 

Επίβλεψη.  

 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΡΓΟ : 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 447.355,63€ πλέον  Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ :  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 





Τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη, όπως: πινακίδες οδικής 

κυκλοφορίας, παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλπ.  

Α. Προστατεύονται ή Β. απομακρύνονται πλήρως:  

Α. Το περίπτερο στην πλατεία Υφαντή.  

Οι χτιστές κατασκευές από πλινθοδομές και σκυρόδεμα (π.χ. σκάλες, παρτέρια, ηρώο κλπ)  

Β. Τα υφιστάμενα κιγκλιδώματα . 

Οι επιστρώσεις δαπέδου που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (πχ σπασμένες πλάκες, 

πλινθοδομές, χυτό σκυρόδεμα)  

Η υπόβαση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα στις περιοχές που θα γίνουν εκσκαφές, κυρίως στο 

εσωτερικό της πλατείας.  

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται αλλά δεν αναφέρεται, για την ανεμπόδιστη υλοποίηση της 

μελέτης.  

3. Εκσκαφές - Επιχώσεις  

Σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης, θα ανασκαφούν:  

-Οι περιοχές για  τη δημιουργία των υποβάσεων τόσο εντός των πλατειών όσο και στους δρόμους 

που θα μετατραπούν σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.  

 

4. Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού με ιστό ύψους 3μ+0,5μ από σωλήνα 

αλουμινίου με θύρα επίσκεψης, ΠΛΗΡΕΣ, με φωτεινή πηγή >8.000 Lumen, 

κάτοπτρο σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές: 

Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού με ιστό ύψους 4,5+0,5μ από σωλήνα εξηλλασμένου αλουμινίου 

ριγωτής μορφής με θύρα επίσκεψης, ΠΛΗΡΕΣ, με φωτεινή πηγή >10.000 Lumen, και κάτοπτρο. 

Το ύψος του ιστού θα είναι 3 ή 4,5 μέτρα και η διάμετρος περίπου Ø100mm. Σε ύψος 50cm από το 

έδαφος. Θα φέρει θυρίδα επισκευής με καπάκι ίδιο με την ραβδωτή μορφή του ιστού. 

Ο ιστός στην βάση του ραβδωτού πάνελ, θα φέρει συγκολλητή από πάνω και από κάτω με το ραβδωτό 

προφίλ, χυτή διακοσμητική βάση από αλουμίνιο σε σχήμα κυκλικό πομπέ, ύψους περίπου 6cm και 

διαμέτρου συνολικού >Ø450cm με 4 προεξέχοντα πτερύγια στα οποία θα υπάρχουν τρύπες για την 

τοποθέτηση των αγκυρίων στερέωσης, διαστάσεων 250Χ250cm, και διαμέτρου οπής Ø20mm. 

Η χυτή βάση από αλουμίνιο στο πίσω μέρος της θα φέρει ειδικές χυτές νευρώσεις κάθε-τες προς την 

διάμετρο του ιστού για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή. Όλη η κατασκευή της βάσης με την 

κολώνα, θα στερεώνεται στο έδαφος με αγκύρια διαστάσεων 250Χ250cm τεσσάρων νήσων 

σπειρώματος Μ18 ή μεγαλύτερο. 

Στην κορυφή ο ιστός θα φέρει προσαρμοσμένη χυτή αλουμίνια βάση διαμέτρου Ø60 και ύψους 8cm 

για την προσαρμογή του φωτιστικού σώματος, 

Το φωτισμένο σώμα θα είναι χυτό αλουμίνιο κωνικό ανακλαστικού τύπου. Η βάση του θα είναι 

διαστάσεων περίπου Ø90mm και θα προσαρμόζεται στην αλουμίνια υποδοχή του ιστού με εσωτερική 

υποδοχή  περίπου Ø60mm. Το ύψος του φωτιστικού θα είναι περίπου 33cm και η άνω διάμετρος 

περίπου Ø210mm. Στο κάτω μέρος του θα φέρει κατ’ ελάχιστο 2 βίδες για την  σύσφιξη και στερέωσή 

του αλουμίνια βάση της κορυφής του ιστού. 





Τα όργανα έναυσης και ο λαμπτήρας, θα στεγανοποιούνται στην άνω διάμετρο με άθραυστο πυρίμαχο 

γυαλί πάχους 5cm, τοποθετημένο σε χυτή φλάντζα αλουμινίου πλήρως στεγανοποιημένο. 

Στο πλαϊνό μέρος του χυτού φωτιστικού σώματος, θα είναι τοποθετημένες 2 κωνικές χυτές 

διακοσμητικές βάσεις, οι οποίες θα φέρουν από μία βέργα Ø20 διακοσμητική μήκους 45cm που θα 

συνδέουν το φωτιστικό σώμα με το ανακλαστικό αλουμίνιο κάτοπτρο με ειδικές διακοσμητικές 

προσαρμοσμένες χυτές βάσεις. 

Το κάτοπτρο θα είναι από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm και διαμέτρου 65cm, θα είναι χρώματος 

λευκού, κεντραρισμένο πάνω από το λαμπτήρα του φωτιστικού για να αντανακλά ομοιόμορφα, το 

φως προς το έδαφος. Η φωτεινή πηγή θα έχει ισχύ κατά μέγιστο 150 Watt, τύπου  HQI ή LED, με 

απόδοση  > 65 Lumen/Watt. 

5. Επιστρώσεις  

Για την στήριξη των κατασκευών αλλά και την αλλαγή πλακόστρωσης θα γίνει αρχικά εξομάλυνση των 

εδαφών με αφαίρεση των υπαρχουσών πλακών , χωμάτων και υποβάσεων, σε βάθος περίπου 50 εκ, 

και συμπλήρωση του κενού με μια στρώση παραλαβής φορτίων από συμπυκνωμένο 3 Α πάχους 
περίπου 20 εκ και στη συνεχεία με σκυρόδεμα εξυγίανσης εδαφών ελαφρά οπλισμένο.  

Ως βασικό υλικό επίστρωσης:  

- Επίστρωση κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) για βελτίωση θερμικών 

επιδόσεων εξωτερικών χώρων .  

-Επίστρωση φυσικών κυβολίθων . 

 

6. Αστικός εξοπλισμός 

Τοποθετούνται προκατασκευασμένοι μεταλλικοί κάδοι εμπορίου που συνδυάζονται με νέα παγκάκια 

και φωτιστικά . 

7. Εγκατάσταση αυτόματου δικτύου άρδευσης πλήρες με αυτοανυψούμενους 

εκτοξευτήρες και σταλακτηφόρους. 

Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου  
Στην τιμή περιλαμβάνεται :  

- Η Εκσκαφή και αναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με 

σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με ελκυστήρα 
εξοπλισμένο με καδένα ή συναφή παρελκόμενα. Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης σωληνώσεων 30cm .  

− Τα Φρεάτια ελέγχου άρδευσης (ΦΕΑ) και αντίστοιχος εξοπλισμός (Κεφαλές ελέγχου άρδευσης)  
− Την εγκατάσταση του Δευτερεύοντος Δικτύου  

− Την Εγκατάσταση προγραμματισμού (απαραίτητοι επαγγελματικοί προγραμματιστές 

άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου: 
 

- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα 
- με 12 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα 

- με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 1,2 A ανά στάση  

- με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας  
- με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων   

- διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)  

- με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων  
- με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα  

- με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας  
πλήρως τοποθετημένοι σε στεγανά πίλαρ 





 Το Τριτεύον Δίκτυο  

− Τις Γραμμές μεταφοράς  
− Τις Αρδευτικές γραμμές (αγωγοί, σταλάκτες, σταλακτηφόροι, εκτοξευτήρες κλπ.)  

− Και το εξοπλισμό (Φρεάτια βαλβίδων αερισμού, μειωτήρων πίεσης κλπ.).  
Για την διευκόλυνση των ρυθμίσεων, της συντήρησης και των επισκευών, οι ομοειδείς συσκευές θα 

είναι του αυτού τύπου και εργοστασίου, πράγμα που απλουστεύει τις διαδικασίες αντικατάστασής 

τους, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και σε όλη τη διάρκεια ζωής του δικτύου, 
εφόσον οι τύποι αυτοί των εξαρτημάτων συνεχίζουν να διατίθενται στο εμπόριο.  

Σωληνώσεις  

α. Σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-03-00).  
Οι σωλήνες PE που χρησιμοποιούνται στο Δευτερεύων και Τριτεύον αρδευτικό Δίκτυο θα είναι 

ονομαστικής πίεσης 6 ή 10  atm  διαφόρων διατομών ( Φ32 ΚΑΙ Φ20)και κατασκευασμένοι από υλικό 
2ης γενιάς, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 13244.02 και ΕΛΟΤ EN 13244.01. Για το Πρωτεύον 

Δίκτυο και για ονομαστική πίεση λειτουργίας 10 Atm και άνω θα είναι κατασκευασμένοι από υλικό 3ης 

γενιάς, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12201.02.  
 Σε διελεύσεις σωλήνων - καλωδίων μπορεί να χρησιμοποιούνται σωλήνες ΡΕ 4 ή 6 atm και PVC 4 ή 6 

atm.  

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (Pop Up) στατικού τύπου.  
Έχουν είσοδο ½ BSP στη βάση του ακροφυσίου και πρόσθετη είσοδο ½ BSP στο πλάι του σώματος για 

εκτοξευτήρες με μήκος πάνω από 20 cm. Η πίεση λειτουργίας κυμαίνεται μεταξύ 1,4-2,8 αtm. Τα 
ακροφύσια είναι ενσωματωμένα ή πρόσθετα, σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα ενώ περιέχεται 

αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain). Συγκεκριμένα: Ακροφύσια ακτινωτής εκτόξευσης Ακροφύσια 

ρυθμιζόμενου τόξου, ακτινωτής διαβροχής ακτίνας 4,5 – 9 m. Ο μηχανισμός περιστροφής θα είναι 
τύπου τριβής και θα υπάρχει δυνατότητα μείωσης της ακτίνας κατά 25 %. Τυπικά χαρακτηριστικά: για 

ακτίνα εκτόξευσης 6,5 m σε πίεση 3 atm η παροχή στις 180° θα είναι περίπου 180 LPH, ενώ για ακτίνα 
εκτόξευσης 9 m σε πίεση 3 atm η παροχή στις 180° θα είναι περίπου 450 LPH.  

Θα έχουν εσωτερικό φίλτρο στη βάση του ακροφυσίου, με εύκολη πρόσβαση για τον καθαρισμό του.  

Θα διαθέτουν βίδα μείωσης της ακτίνας μέχρι και τουλάχιστον 25 % με ανάλογη μείωση της παροχής 
(αναλογική διαβροχή), ενώ θα έχουν χρωματικό κωδικό για εύκολη αναγνώρισή τους.  

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (Pop Up) γραναζωτοί, μικρών και μεσαίων αποστάσεων. 

− Ακτίνα 5-9 m, είσοδος ½ ‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθμισης της ακτίνας εκτόξευσης 5 - 9 m  
− Ακτίνα 7-14 m, είσοδος 3/4‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθμισης της ακτίνας εκτόξευσης 7 - 14 m  

Είναι υδρολίπαντοι ή ελαιολίπαντοι, λειτουργούν με αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain) και με 
καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας ενώ έχουν τη δυνατότητα «μνήμης» στον τομέα ρύθμισης.  

Το σώμα ανύψωσης είναι πλαστικό ή ανοξείδωτο και ύψους 10 cm τουλάχιστον ή και μεγαλύτερο, αν 

απαιτείται. Περιέχουν τουλάχιστον 4 εναλλακτικά ακροφύσια ή συνδυασμούς ακροφυσίων με 
διαφορετικές παροχές, ενσωματωμένα ή μη, για προσαρμογή των παροχών στον τομέα και την ακτίνα 

εκτόξευσης ώστε να παρέχεται ομοιόμορφη διαβροχή.  
 

Οι Ηλεκτροβαλβίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι :  
Διαφραγματικού τύπου, γραμμικές ή γωνιακές ή και συνδυασμός τους. Έχουν σφαιρική διαμόρφωση 
με ελάχιστα κινητά μέρη. Το σώμα και το καπάκι θα είναι κατασκευασμένα από νάιλον ενισχυμένο με 

νήματα ύαλου. Τα ελατήρια και όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή 

διάβρωσης. Χειροκίνητα λειτουργούν ως βαλβίδες εσωτερικής εκτόνωσης, με χειροκίνητο ρυθμιστή 
παροχής (flow control). Θα έχουν τη δυνατότητα επισκευής του εσωτερικού μηχανισμού χωρίς την 

εξάρμωση του σώματος από το δίκτυο.  
Η ονομαστική πίεση κυμαίνεται μεταξύ 10-13,5 atm ανάλογα με τη μελέτη, με πιέσεις λειτουργίας 

τουλάχιστον από 0,7 atm μέχρι και 10 atm .  

Το «κλείσιμο» της θα είναι αργό, για αποφυγή υδραυλικού πλήγματος (αντιπληγματική λειτουργία).  
Το διάφραγμα θα είναι από ελαστικό συνθετικού τύπου Buna N, ενισχυμένο με νάιλον  

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την πλήρη μελέτη -σχέδιο άρδευσης  που θα καταθέσει ο ανάδοχος 

και αφού πάρει την έγκριση από την Υπηρεσία θα προχωρήσει στην κατασκευή . Όλα τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν την έγκριση της υπηρεσίας.  





Επίσης στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών - εξαρτημάτων και 

μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ, σέλλες γωνίες ταφ, βάνες κλπ ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η 
εγκατάσταση επιφανειακά για τους σταλακτηφόρους και σε τάφρο 30cm τουλάχιστον για τους 

εκτοξευτήρες , καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και οι δοκιμές και οι πάσης φύσεως δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων το κόστος του σχεδίου Άρδευσης 

για την επιτυχή εγκατάσταση του δικτύου 

 

 

 

8.  Προμήθεια  προκατασκευασμένου χλοοτάπητα. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Ο έτοιμος χλοοτάπητας πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο για τουλάχιστον έξι (6) με δέκα (10) 

μήνες, αλλά όχι παραπάνω από 24 μήνες, να είναι καλής ποιότητας, πυκνός, με ζωηρό σκούρο πράσινο 

χρώμα και απαλλαγμένος από μυκητολογικές και εντομολογικές προσβολές καθώς και από ζιζάνια.  

Το κάθε τμήμα του έτοιμου χλοοτάπητα πρέπει να κόβεται στο πρότυπο πλάτος της εταιρείας (πάντως 

όχι στενότερο από 25 cm ή πλατύτερο από 60 cm) και σε μήκος προβλεπόμενο από τη μελέτη (το 

οποίο δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 270 cm). Η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση από τις πρότυπες 

διαστάσεις είναι ± 1,25 cm όσον αφορά στο πλάτος και ± 5 % του μήκους. Σπασμένα τεμάχια ή με 

σχισμένες ή άνισες γωνίες δε γίνονται αποδεκτά. 

Το πάχος των τεμαχίων ή λωρίδων πρέπει να είναι ομοιόμορφο και με πάχος τουλάχιστον 2 -2,5 cm (± 

0,6 cm) κατά την κοπή, ώστε να διατηρείται το πυκνό ριζικό σύστημα. Σε αυτό το πάχος δεν 

περιλαμβάνεται το πάχος της βλάστησης.  

Τα τεμάχια πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικά, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος τους χωρίς να 

σκίζονται κα χωρίς να μεταβάλλεται το σχήμα και το μέγεθός τους, όταν ανασηκώνονται από τις δύο 

πάνω γωνίες του.  

Ο έτοιμος χλοοτάπητας δεν πρέπει να αποσπάται από το έδαφος  όταν το ποσοστό υγρασίας είναι 

υπερβολικά χαμηλό ή υψηλό, γιατί θα επηρεάσει δυσμενώς την επιβίωσή του.  Αν το ποσοστό 

υγρασίας είναι τόσο χαμηλό, που να μη επιτρέπει τους χειρισμούς του χλοοτάπητα (κοπή, δίπλωμα, 

φόρτωση και μεταφορά) χωρίς ανεπιθύμητα σπασίματα, πρέπει ο Ανάδοχος να ποτίσει μέχρι να 

υγρανθεί ο τάπητας έως το βάθος κοπής του. 

 Πριν την αποκοπή του από την αρχική του θέση, ο χλοοτάπητας πρέπει να κουρεύεται ομοιόμορφα σε 

ύψος 5 - 7 cm. Πρέπει επίσης να μην περιέχει ξηρούς βλαστούς ή υπολείμματα βλαστών. Πρέπει να μην 

έχει προσβολές από ασθένειες, νηματώδεις και έντομα εδάφους.  

Ο χλοοτάπητας θεωρείται καθαρός από ζιζάνια (αγρωστώδη ή πλατύφυλλα), όταν υπάρχουν λιγότερα 

από 5 φυτά ζιζανίων ανά 20 m2.  

Ο έτοιμος χλοοτάπητας κόβεται σε λωρίδες ή σε τετράγωνα και διανέμεται σε ρολά ή παλέτες.  

Ο χλοοτάπητας πρέπει να φτάσει στη θέση εγκατάστασης σε ζωντανή, καλή κατάσταση. Η μεταφορά 

του γίνεται με φορτηγά ψυγεία, στα οποία διατηρείται σταθερή θερμοκρασία, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος «ανάμματος» του μοσχεύματος του έτοιμου χλοοτάπητα. 

 ∆εν πρέπει να παραδίδονται μεγαλύτερες ποσότητες χλοοτάπητα, από ότι προβλέπεται να 

εγκατασταθούν μέσασε 24-36 ώρες. Αν η εγκατάσταση δε γίνει άμεσα, τα τεμάχια του χλοοτάπητα 

αποθηκεύονται σε σκιερό μέρος και ποτίζονται συχνά για να μην αφυδατωθούν οι εκτεθειμένες ρίζες. 





 Πριν την τοποθέτηση κάθε κομμάτι χλοοτάπητα ελέγχεται και αφαιρούνται τυχόν ακατάστατα φυτά 

ή ζιζάνια. Προμήθεια μεταφορά έτοιμου χλοοτάπητα 

 

 

9. Προμήθεια εγκατάσταση  θάμνων. 

Φύτευση θάμνων πλατειών με θάμνους κατηγορίας Θ6 

Στην τιμή περιλαμβάνεται  
1. Η διάνοιξη του λάκκου καθώς , η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής καιη απόρριψής 

τους σε θέση και χώρο που επιτρέπεται η που θα υποδείξει η αναθέτουσα υπηρεσία .  

2. H Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ6 με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 

συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη 

δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους 

3. Η φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του 
λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, με το εδαφικό μίγμα που θα προκύψει μετά τον 

εμπλουτισμό του χώματος με τα παραπάνω εδαφοβελτιωτικά , το πάτημα του χώματος μέσα στο 

λάκκο φύτευσης, την λίπανση και ο σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλιση 
της λεκάνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του 

λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη 
φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).  
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ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 518.267,18 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 518.267,18 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

ΠΗΓΗ   : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

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

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-1

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

1.1 Μ3Εκσκαφές μεμονωμένες ΟΙΚ 2135.1:100% 100 1 ΟΙΚ ΝΕΤ-20.07.Μ-ΣΧ

Γενικές εκσκαφές σε παντός είδους εδάφη, με 2

την καθαίρεση μεμονωμένων κατασκευών από  

οποιοδήπ οτε υλικό (σκυρόδεμα οπ λισμένο ή  

1.2 Μ3άοπλο, μέταλλο κλπ) ΟΙΚ 2115:100% 1.024,47  ΟΙΚ ΝΕΤ-20.03.01.Μ-ΣΧ

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε παντός είδους 3

εδάφη   , εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπ αγή, με  

χρήση μηχανικών μέσων χωρίς χρήση  

1.3 Μ3εκρηκτικών. ΟΙΚ 2127:100% 300  ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.02.Μ-Α-ΣΧ

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 4

έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος  

π υθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των  

π ροϊόντων εκσκαφής επ ί αυτοκινήτου, την  

σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε  

1.4 Μ3απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ΥΔΡ 6081.1:100% 4  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 5

έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00  

Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής  

επ ί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και  

την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για  

1.5 Μ3βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ΥΔΡ 6082.1:100% 6  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από 6

1.6 Μ3διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. ΥΔΡ 6087:100% 20  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Β

Καθαίρεση πεζοδρομίων παντός τύπου και 7

οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται  

1.7 Μ2π ροσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ 2236:100% 250  ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-ΠΕΖ

Καθαίρεση ρείθρων παντός τύπου και 8

οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται  

1.8 ΜΜπ ροσοχή για την εξαγωγή τους ΟΙΚ 2236:100% 150  ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-ΡΕΙ

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 9

οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων  

1.9 Μ3μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ 2226:100% 10  ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Β

1.10 ΜΜΠρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΝ 2921:100% 150 10 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α

Προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου, διάστρωση και 11

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή  

1.11 Μ3π υργογερανού κατηγορίας C20/25 ΟΙΚ 3215:100% 215  ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-Α
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1.12 Μ3Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΝ 3211Β:100% 800 12 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 13

1.13 Μ3λατομείου ΟΙΚ 2162:100% 125  ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α

Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και 14

π λατειών με κυβόλιθους Mineral Grey ή  Terra  

1.14 Μ2Mineral ΟΔΝ 2922.ΣΧΕΤΚΥΒ 320  ΟΔΝ 2922.ΣΧΕΤΚΥΒ

Βελτίωση θερμικών επ ιδόσεων εξωτερικών 15

χώρων με επ ίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που  

1.15 Μ2π εριέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) ΟΙΚ 7744:100% 2.000  ΟΙΚ ΚΠΤ-79.80-Α

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από 16

1.16 Μ2γρανίτη χτυπητό. ΟΙΚ 7452:100% 500  ΟΙΚ ΚΠΤ-78.96-Β-ΓΡΑΝ

Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια 17

1.17 Τεμ.και νησίδες ΟΔΝ 2922:100% 6  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-82-Β

Βελτίωση θερμικών επ ιδόσεων εξωτερικών 18

χώρων με επ ίστρωση λευκών ή εγχρώμων  

τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά  

1.18 Μ2(cool materials) ΟΙΚ 7744:100% 250  ΟΙΚ ΚΠΤ-79.80-Α

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 19

1.19 Τεμ.αποστράγγισης ομβρίων τύπου ΡΟΥΤΣΠΕΙΣ ΟΔΝ 2922:100% 108  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-82-Α-ΡΟΥΤ

Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής 20

1.20 Τεμ.ύδρευσης. ΥΔΡ 6630.1:100% 10  ΥΔΡ ΚΠΤ-16.22-ΑΣΧ

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής 21

1.21 Τεμ.ύδρευσης ΗΛΜ 4:100% 10  ΥΔΡ ΚΠΤ-16.11-Β

Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο 22

1.22 Χγρ.(ductile iron) ΥΔΡ 6752:100% 10  ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.02-Β

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός 23

1.23 Χγρ.υπογείων έργων ΟΔΝ 2612:100% 100  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Β

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός 24

1.24 Χγρ.υπογείων έργων ΥΔΡ 7018:100% 100  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Β

Ταινίες (φιλέτα) επ ιστρώσεων από μάρμαρο 25

1.25 ΜΜσκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. ΟΙΚ 7494:100% 40  ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.04-Β

ΠΡΑΣΙΝΟ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές 1

2.1 Μ3π εριοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού ΠΡΣ 1620:100% 60  ΠΡΣ ΚΠΤ-Α6

2.2 Μ3Προμήθεια κηπ ευτικού χώματος ΠΡΣ 1710:100% 60 2 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ7

2.3 Τεμ.Θάμνοι κατηγορίας Θ5 ΠΡΣ 5210:100% 100 3 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2.5

2.4 Τεμ.Δένδρα κατηγορίας Δ9 ΠΡΣ 5210:100% 2 4 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ1.9

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, 5

2.5 Τεμ.κλπ φυτά κατηγορίας Π1 ΠΡΣ 5220:100% 210  ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ6.1

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm 6

2.6 ΜΜΟνομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 20 ΗΛΜ 8:100% 250  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.2

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm 7

2.7 ΜΜΟνομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 16 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.1 220  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.1

Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 8

2.8 ΜΜΟνομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 6 ΗΛΜ 8:100% 100  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.3.2

Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από ΡΕ με 9

σταλάκτες μακράς διαδρομής Με απ όσταση  

2.9 ΜΜσταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8:100% 200  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.1.1

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με 10

αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Με απόσταση  
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2.10 ΜΜσταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8:100% 20  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.3.1

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 11

atm, πλαστικές Φ 1" Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης  

2.11 Τεμ.π ίεσης ΗΛΜ 8:100% 6  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.1.1.1

Επαγγελματικός π ρογραμματιστής ρεύματος 12

εξωτερικού χώρου με ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες  

2.12 Τεμ.: 12 ΗΛΜ 52:100% 3  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.6.1

Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, από 13

2.13 Τεμ.π ολυεστέρα Διαστάσεων (mm) 50Χ40Χ20 ΗΛΜ 8:100% 3  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.14.2.2

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου 14

2.14 Στρμ.χλοοτάπ ητα ΠΡΣ 5510:100% 0,4  ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε13.2

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, 15

ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m με σώμα ανύψωσης 10  

2.15 Τεμ.cm, ανοξείδωτο ΗΛΜ 8:100% 10  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.2.2

2.16 Τεμ.Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης ΗΛΜ 8:100% 20 16 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.13

Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού με ιστό 17

ύψους 3μ+0,5μ απ ό σωλήνα εξηλλασ-μένου  

αλουμινίου ριγωτής μορφής με θύρα επ ίσκεψης,  

ΠΛΗΡΕΣ, με φωτεινή πηγή >10.000 Lumen, και  

2.17 Τεμ.κάτοπτρο. ΗΛΜ 103:100% 10  ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧΗ

Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. 18

τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC  

2.18 ΜΜδιατομής 3 x 2,5 mm2 ΗΛΜ 46:100% 150  ΗΛΜ ΚΠΤ-62.10.40.02

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 19

2.19 MMθωρακισμένος από PVC, ευθύς Φ 36mm ΗΛΜ 41:100% 150  ΗΜΧ 8733.1.6

4.20 Τεμ.Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm ΟΔΝ 2548:100% 5 20 ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.85.01

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα 21

2.21 Μ3C12/15, άοπλο ΟΔΝ 2531:100% 20  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-Β

2.22 Μ2Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΟΙΚ 3841:100% 10 22 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-Β

2.23 Μ2Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 3816:100% 10 23 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Β

2.24 Τεμ.Μετασχηματιστής/Τροφοδοτικό 24V 100W IP67. ΗΛΜ 103:100% 1 24 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ3

Απ όξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 25

2.25 Μ2(φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm ΟΔΝ 1132:100% 2.500  ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.2-Β

Κράσπεδα Κήπου ή Δένδρου π λάτους 10 cm 26

2.26 ΜΜκαι ύψους 22-25 cm ΟΙΚ 7396:100% 15  ΟΙΚ ΝΕΤ-73.75-ΚΡΑΣΠ

2.27 Τεμ.Φρεάτιο υδρορροής 15x15 cm ΟΔΝ 2548:100% 10 27 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.85ΦΡΥΔ

Πλαστικός σωλήν PVC διατομής 6cmΧ10cm 28

2.28 MMυδρορροής. ΗΛΜ 8:100% 20  ΗΛΜ 8ΥΔΡΟΡΡΟΗ

Υδροχρωματισμοί επ ιφανειών σκυροδέματος ή 29

τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό  

2.29 Μ2τσιμεντόχρωμα ΟΙΚ 7725:100% 10  ΟΙΚ ΚΠΤ-77.10-Β

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση π ινακίδων εργοταξιακής  

3.1 ΜΗΝΕΣσήμανσης. ΟΙΚ 6541:100% 10  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναλάμποντες φανοί  

3.2 ΜΗΝΕΣεπ ισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108:100% 40  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Β

Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες 3

3.3 Τεμ.σύνθετης Ξυλείας ΟΙΚ 5621:100% 12  ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.01-ΚΑΘΙΣΤ
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3.4 Τεμ.Σύστημα βυθιζόμενου κάδου απ ορριμμάτων. ΟΙΚ 5104:100% 3 4 ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11.1ΒΥΘ

3.5 Τεμ.Επ ιστήλιος μονός κάδος ΟΙΚ 5104:100% 8 5 ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11.9

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020
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ΠΡΟΥΠ. : 518.267,18 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

ΠΗΓΗ   : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

              

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

1.600,00 1.1 Εκσκαφές μεμονωμένες 100 16,00 1 ΟΙΚ ΝΕΤ-20.07.Μ-ΣΧ ΟΙΚ 2135.1 Μ3

 Γενικές εκσκαφές σε παντός είδους εδάφη, με την καθαίρεση 2 

 μεμονωμένων κατασκευών από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα  

15.367,05 1.2 οπλισμένο ή άοπλο, μέταλλο κλπ) 1.024,47 15,00  ΟΙΚ ΝΕΤ-20.03.01.Μ-ΣΧ ΟΙΚ 2115 Μ3

 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε παντός είδους εδάφη   , εκτός 3 

 από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, με χρήση μηχανικών μέσων χωρίς  

4.800,00 1.3 χρήση εκρηκτικών. 300 16,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.02.Μ-Α- ΟΙΚ 2127 Μ3

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 4 

 ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση  

 των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την  

 μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως  

35,28 1.4 4,00 Μ 4 8,82  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ ΥΔΡ 6081.1 Μ3

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 5 

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των  

 προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του  

 αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για  

162,12 1.5 βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ 6 27,02  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ ΥΔΡ 6082.1 Μ3

 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα 6 

50,00 1.6 υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 20 2,50  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Β ΥΔΡ 6087 Μ3

 Καθαίρεση πεζοδρομίων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, 7 

 χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων  

650,00 1.7 πλακών 250 2,60  ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-ΠΕΖ ΟΙΚ 2236 Μ2

 Καθαίρεση ρείθρων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς 8 

180,00 1.8 να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή τους 150 1,20  ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-ΡΕΙ ΟΙΚ 2236 ΜΜ

 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με 9 

500,00 1.9 εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 10 50,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Β ΟΙΚ 2226 Μ3

1.440,00 1.10 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 150 9,60 10 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α ΟΔΝ 2921 ΜΜ

 

 

Σε μεταφορά                          24.784,45 ErgoWin





Σελίδα  2- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο
Εκ μεταφοράς 24.784,45        

 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 11 

 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας  

20.425,00 1.11 C20/25 215 95,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-Α ΟΙΚ 3215 Μ3

9.200,00 1.12 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 800 11,50 12 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α ΟΔΝ 3211Β Μ3

1.962,50 1.13 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 125 15,70 13 ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α ΟΙΚ 2162 Μ3

 Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών με 14 

11.200,00 1.14 κυβόλιθους Mineral Grey ή  Terra Mineral 320 35,00  ΟΔΝ 2922.ΣΧΕΤΚΥΒ ΟΔΝ 2922.ΣΧΕΤΚΥΒΜ2

 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση 15 

 εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool  

78.800,00 1.15 materials) 2.000 39,40  ΟΙΚ ΚΠΤ-79.80-Α ΟΙΚ 7744 Μ2

40.000,00 1.16 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη χτυπητό. 500 80,00 16 ΟΙΚ ΚΠΤ-78.96-Β-ΓΡΑΝ ΟΙΚ 7452 Μ2

630,00 1.17 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες 6 105,00 17 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-82-Β ΟΔΝ 2922 Τεμ.

 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση 18 

 λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά  

5.625,00 1.18 υλικά (cool materials) 250 22,50  ΟΙΚ ΚΠΤ-79.80-Α ΟΙΚ 7744 Μ2

 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποστράγγισης ομβρίων 19 

22.680,00 1.19 τύπου ΡΟΥΤΣΠΕΙΣ 108 210,00  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-82-Α-ΡΟΥΤ ΟΔΝ 2922 Τεμ.

320,00 1.20 Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής ύδρευσης. 10 32,00 20 ΥΔΡ ΚΠΤ-16.22-ΑΣΧ ΥΔΡ 6630.1 Τεμ.

500,00 1.21 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης 10 50,00 21 ΥΔΡ ΚΠΤ-16.11-Β ΗΛΜ 4 Τεμ.

28,00 1.22 Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 10 2,80 22 ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.02-Β ΥΔΡ 6752 Χγρ.

105,00 1.23 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων 100 1,05 23 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Β ΟΔΝ 2612 Χγρ.

105,00 1.24 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων 100 1,05 24 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Β ΥΔΡ 7018 Χγρ.

 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως 25 

520,00 1.25 εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. 40 13,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.04-Β ΟΙΚ 7494 ΜΜ

    ΣΥΝΟΛΟ (1) 216.884,95 216.884,95  

 ΠΡΑΣΙΝΟ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την 1 

156,00 2.1 προμήθεια του υλικού 60 2,60  ΠΡΣ ΚΠΤ-Α6 ΠΡΣ 1620 Μ3

510,00 2.2 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 60 8,50 2 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ7 ΠΡΣ 1710 Μ3

3.000,00 2.3 Θάμνοι κατηγορίας Θ5 100 30,00 3 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2.5 ΠΡΣ 5210 Τεμ.

440,00 2.4 Δένδρα κατηγορίας Δ9 2 220,00 4 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ1.9 ΠΡΣ 5210 Τεμ.

 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά 5 

178,50 2.5 κατηγορίας Π1 210 0,85  ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ6.1 ΠΡΣ 5220 Τεμ.

 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου 6 

87,50 2.6 (mm) Φ 20 250 0,35  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.2 ΗΛΜ 8 ΜΜ

 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου 7 

66,00 2.7 (mm) Φ 16 220 0,30  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.1 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.1 ΜΜ

 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Ονομαστικής διαμέτρου 8 

15,00 2.8 (mm) Φ 6 100 0,15  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.3.2 ΗΛΜ 8 ΜΜ

 Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από ΡΕ με σταλάκτες μακράς 9 

64,00 2.9 διαδρομής Με απόσταση σταλακτών 33 cm 200 0,32  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.1.1 ΗΛΜ 8 ΜΜ

Σε μεταφορά                          4.517,00 216.884,95 ErgoWin





Σελίδα  3- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο
Εκ μεταφοράς 216.884,95 4.517,00        

 

 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους 10 

12,60 2.10 σταλάκτες Με απόσταση σταλακτών 33 cm 20 0,63  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.3.1 ΗΛΜ 8 ΜΜ

 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές 11 

192,00 2.11 Φ 1" Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 6 32,00  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.1.1.1 ΗΛΜ 8 Τεμ.

 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου 12 

1.350,00 2.12 με ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 12 3 450,00  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.6.1 ΗΛΜ 52 Τεμ.

 Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, από πολυεστέρα 13 

210,00 2.13 Διαστάσεων (mm) 50Χ40Χ20 3 70,00  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.14.2.2 ΗΛΜ 8 Τεμ.

2.200,00 2.14 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 0,40 5.500,00 14 ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε13.2 ΠΡΣ 5510 Στρμ.

 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 15 

350,00 2.15 5 - 9 m με σώμα ανύψωσης 10 cm, ανοξείδωτο 10 35,00  ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.2.2 ΗΛΜ 8 Τεμ.

16,00 2.16 Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης 20 0,80 16 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.13 ΗΛΜ 8 Τεμ.

 Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού με ιστό ύψους 3μ+0,5μ από 17 

 σωλήνα εξηλλασ-μένου αλουμινίου ριγωτής μορφής με θύρα  

 επίσκεψης, ΠΛΗΡΕΣ, με φωτεινή πηγή >10.000 Lumen, και  

9.000,00 2.17 κάτοπτρο. 10 900,00  ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧΗ ΗΛΜ 103 Τεμ.

 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με 18 

615,00 2.18 μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2 150 4,10  ΗΛΜ ΚΠΤ-62.10.40.02 ΗΛΜ 46 ΜΜ

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από 19 

420,00 2.19 PVC, ευθύς Φ 36mm 150 2,80  ΗΜΧ 8733.1.6 ΗΛΜ 41 MM

300,00 4.20 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 5 60,00 20 ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.85.01 ΟΔΝ 2548 Τεμ.

1.580,00 2.21 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο 20 79,00 21 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-Β ΟΔΝ 2531 Μ3

180,00 2.22 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 10 18,00 22 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-Β ΟΙΚ 3841 Μ2

140,00 2.23 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 10 14,00 23 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Β ΟΙΚ 3816 Μ2

65,00 2.24 Μετασχηματιστής/Τροφοδοτικό 24V 100W IP67. 1 65,00 24 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ3 ΗΛΜ 103 Τεμ.

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 25 

3.375,00 2.25 6 cm 2.500 1,35  ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.2-Β ΟΔΝ 1132 Μ2

75,00 2.26 Κράσπεδα Κήπου ή Δένδρου πλάτους 10 cm και ύψους 22-25 cm 15 5,00 26 ΟΙΚ ΝΕΤ-73.75-ΚΡΑΣΠ ΟΙΚ 7396 ΜΜ

300,00 2.27 Φρεάτιο υδρορροής 15x15 cm 10 30,00 27 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.85ΦΡΥΔΟΔΝ 2548 Τεμ.

180,00 2.28 Πλαστικός σωλήν PVC διατομής 6cmΧ10cm υδρορροής. 20 9,00 28 ΗΛΜ 8ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΗΛΜ 8 MM

 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 29 

35,00 2.29 τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 10 3,50  ΟΙΚ ΚΠΤ-77.10-Β ΟΙΚ 7725 Μ2

    ΣΥΝΟΛΟ (2) 25.112,60 25.112,60  

 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 

80,00 3.1 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 10 8,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Β ΟΙΚ 6541 ΜΗΝΕΣ

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2 

400,00 3.2 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 40 10,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Β ΗΛΜ 108 ΜΗΝΕΣ

5.880,00 3.3 Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης Ξυλείας 12 490,00 3 ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.01- ΟΙΚ 5621 Τεμ.

45.000,00 3.4 Σύστημα βυθιζόμενου κάδου απορριμμάτων. 3 15.000,00 4 ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11.1ΒΥΘ ΟΙΚ 5104 Τεμ.

Σε μεταφορά                          51.360,00 241.997,55 ErgoWin





Σελίδα  4- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο
Εκ μεταφοράς 241.997,55 51.360,00        

 

1.600,00 3.5 Επιστήλιος μονός κάδος 8 200,00 5 ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11.9 ΟΙΚ 5104 Τεμ.

    ΣΥΝΟΛΟ (3) 52.960,00 52.960,00  

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 294.957,55 x18,00% 53.092,36 

294.957,55 Αθροισμα 

 Ενιαία απρόβλεπτα 348.049,91 x15,00% 52.207,49 

348.049,91 Αθροισμα 

 Απολογιστικά έργου (πχ.δαπανες αρχαιολογιας, σήμανση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και άλλες μη επ ιμετρούμενες 

δαπάνες) 15.000,00 

400.257,40 Αθροισμα 

 Όφελος απολογιστικών 2.700,00 

415.257,40 Αθροισμα 

 Φ.Π.Α. 417.957,40 x24,00% 100.309,78 

417.957,40 Αθροισμα 

518.267,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin

                                               

        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        

       ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020                                                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020                     

        

                                                                                     Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥ

       ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                                                   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ 

       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc

                                                                          

                           

                                                                                               





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

              

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 518.267,18 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

ΠΗΓΗ   : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -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.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

 1η

ΠΡΑΣΙΝΟ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ  2η

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  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 (%)

216.884,95 1η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
  

25.112,60 2η ΠΡΑΣΙΝΟ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ   

52.960,00 3η ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 294.957,55  

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 294.957,55 x18,00% 53.092,36 

294.957,55              

      Μέση έκπτωση Εμ = 348.049,91-(ΣΔΕ=)____________________ / 348.049,91 %= 

Συνολική δαπάνη 
 κατά την 

προσφορά ΣΔΕ=  

Συνολική Δαπάνη Εργου κατά τη μελέτη ΣΣ=  
 

348.049,91 

 Ενιαία απ ρόβλεπτα 348.049,91 x15,00% 52.207,49 

348.049,91              

 Απολογιστικά έργου (πχ.δαπανες 

σήμανση προσωρινών κυκλοφοριακών 

15.000,00 

400.257,40              
(1-Εμ)Χ 

 Όφελος απολογιστικών 2.700,00 

415.257,40              
(1-Εμ)Χ 

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

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

Κατά τη 
προσφορά Π2= 

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

417.957,40 

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   

           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   

           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   

           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   

           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   

           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   

           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   

           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   

           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   

           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   

           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   

           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   

           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 





Σελίδα  1
- Αρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Εργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

              

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

              

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 518.267,18 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 518.267,18 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

ΠΗΓΗ   : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Αρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Εργου

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος1

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος2

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος3

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος4

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος5

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών6

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος7

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 Ικριώματα8

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)9

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος10

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων11

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων12

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή13

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές14

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος15

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με 

σκυρόδεμα

16

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά17

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος18

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού19

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα20

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων21

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων22

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα23

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-05-07-00 Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών24

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων25

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού26

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα27

                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                                    Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020

            ΚΟΡΩΠΙ 18-06-2020    

        

                                                                    Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 
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ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
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ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 518.267,18 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)
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ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 
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ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 
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ΠΗΓΗ   : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

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

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-1

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

1.1Εκσκαφές μεμονωμένες ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-001 ΟΙΚ ΝΕΤ-20.07.Μ-ΣΧ

Γενικές εκσκαφές σε παντός είδους 2

εδάφη, με την καθαίρεση  

μεμονωμένων κατασκευών από  

οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα  

1.2οπλισμένο ή άοπλο, μέταλλο κλπ) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-03-00-00 ΟΙΚ ΝΕΤ-20.03.01.Μ-ΣΧ

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε 3

παντός είδους εδάφη   , εκτός από  

γρανιτικά-κροκαλοπαγή, με χρήση  

μηχανικών μέσων χωρίς χρήση  

1.3εκρηκτικών. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00 ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.02.Μ-Α-ΣΧ

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 4

σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με  

πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την  

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία και την  

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

1.4Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 5

σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος  

πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση  

των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία του  

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε  

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

1.5ορύγματος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 6

δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια  

1.6δίκτυα Ο.Κ.Ω. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-08-00-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Β

Καθαίρεση πεζοδρομίων παντός τύπου 7

και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να  

καταβάλλεται προσοχή για την  

1.7εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-ΠΕΖ

Καθαίρεση ρείθρων παντός τύπου και 8

οιουδήποτε πάχους, χωρίς να  

καταβάλλεται προσοχή για την  

1.8εξαγωγή τους ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-ΡΕΙ

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 9

οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή  
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο

1.9συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Β

1.10Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01-0010 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-0011

διάστρωση και συμπύκνωση ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

πυργογερανού κατηγορίας C20/25 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

1.11 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-Α

1.12Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-0012 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 13

1.13υλικό λατομείου ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α

Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων 14

και πλατειών με κυβόλιθους Mineral  

1.14Grey ή  Terra Mineral ΟΔΝ 2922.ΣΧΕΤΚΥΒ

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων 15

εξωτερικών χώρων με επίστρωση  

εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν  

1.15ψυχρά υλικά (cool materials) ΟΙΚ ΚΠΤ-79.80-Α

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους 16

1.16από γρανίτη χτυπητό. ΟΙΚ ΚΠΤ-78.96-Β-ΓΡΑΝ

Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε 17

1.17πεζοδρόμια και νησίδες ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-82-Β

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων 18

εξωτερικών χώρων με επίστρωση  

λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών  

που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool  

1.18materials) ΟΙΚ ΚΠΤ-79.80-Α

Προμήθεια και εγκατάσταση 19

συστήματος αποστράγγισης ομβρίων  

1.19τύπου ΡΟΥΤΣΠΕΙΣ ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-82-Α-ΡΟΥΤ

Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης 20

1.20παροχής ύδρευσης. ΥΔΡ ΚΠΤ-16.22-ΑΣΧ

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση 21

1.21φρεατίου παροχής ύδρευσης ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 ΥΔΡ ΚΠΤ-16.11-Β

Καλύματα φρεατίων από ελατό 22

1.22χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.02-Β

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 23

1.23B500C εκτός υπογείων έργων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Β

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 24

1.24εκτός υπογείων έργων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Β

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από 25

μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά  

1.25σκληρό, πάχους 3 cm. ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.04-Β

ΠΡΑΣΙΝΟ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε 1

αστικές περιοχές, χωρίς την  

2.1προμήθεια του υλικού ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-05-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Α6

2.2Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-05-002 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ7

2.3Θάμνοι κατηγορίας Θ5 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-09-01-003 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2.5

2.4Δένδρα κατηγορίας Δ9 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-09-01-004 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ1.9

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, 5

2.5βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π1 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-05-07-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ6.1

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm 6
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- Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

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

2.6Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 20 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.2

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm 7

2.7Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 16 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.1

Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 8

2.8Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 6 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.3.2

Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από ΡΕ 9

με σταλάκτες μακράς διαδρομής Με  

2.9απόσταση σταλακτών 33 cm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.1.1

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ 10

με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Με  

2.10απόσταση σταλακτών 33 cm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.3.1

Βάνες ελέγχου άρδευσης 11

(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,  

πλαστικές Φ 1" Χωρίς μηχανισμό  

2.11ρύθμισης πίεσης ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.1.1.1

Επαγγελματικός προγραμματιστής 12

ρεύματος εξωτερικού χώρου με  

2.12ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 12 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.6.1

Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, 13

από πολυεστέρα Διαστάσεων (mm)  

2.1350Χ40Χ20 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.14.2.2

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου 14

2.14χλοοτάπητα ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-05-02-02 ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε13.2

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, 15

γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 -  

9 m με σώμα ανύψωσης 10 cm,  

2.15ανοξείδωτο ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.2.2

2.16Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-0016 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.13

Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού με 17

ιστό ύψους 3μ+0,5μ από σωλήνα  

εξηλλασ-μένου αλουμινίου ριγωτής  

μορφής με θύρα επίσκεψης, ΠΛΗΡΕΣ,  

με φωτεινή πηγή >10.000 Lumen, και  

2.17κάτοπτρο. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧΗ

Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), 18

ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από  

2.18μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2 ΗΛΜ ΚΠΤ-62.10.40.02

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 19

πλαστικός θωρακισμένος από PVC,  

2.19ευθύς Φ 36mm ΗΜΧ 8733.1.6

4.20Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-01-0020 ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.85.01

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-0021

σκυρόδεμα C12/15, άοπλο ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 

2.21 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-Β

2.22Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-0022 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-Β

2.23Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-0023 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Β

Μετασχηματιστής/Τροφοδοτικό 24V 24
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο

2.24100W IP67. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ3

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 25

2.25(φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-14-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.2-Β

Κράσπεδα Κήπου ή Δένδρου πλάτους 26

2.2610 cm και ύψους 22-25 cm ΟΙΚ ΝΕΤ-73.75-ΚΡΑΣΠ

2.27Φρεάτιο υδρορροής 15x15 cm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-01-0027 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.85ΦΡΥΔ

Πλαστικός σωλήν PVC διατομής 28

2.286cmΧ10cm υδρορροής. ΗΛΜ 8ΥΔΡΟΡΡΟΗ

Υδροχρωματισμοί επιφανειών 29

σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος  

με ακρυλικό υδατοδιαλυτό  

2.29τσιμεντόχρωμα ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-01-00 ΟΙΚ ΚΠΤ-77.10-Β

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 1

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  

3.1πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΕΛΟΤ ΚΠΤ-1.01-Β ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 2

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  

3.2κινδύνου ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Β

Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και 3

3.3δοκίδες σύνθετης Ξυλείας ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.01-ΚΑΘΙΣΤ

Σύστημα βυθιζόμενου κάδου 4

3.4απορριμμάτων. ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11.1ΒΥΘ

3.5Επιστήλιος μονός κάδος5 ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11.9
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           ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ                           ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 417.957,40 €  πλέον Φ.Π.Α 24%. 

ΠΗΓΗ :  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 





Σελί δα  1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

              

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΠΗΓΗ   : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ NET OIK - EKΔΟΣΗ 3.0 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα 

εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη 

διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης 

εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη 

έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

 1.2.1Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 

έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των 

υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί 

να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα 

και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι 

μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή 

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

των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους 

κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, 

κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του 

έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται 

ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η 

δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 

απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και 

είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 

ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 

είδους μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας 

τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις 

ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες 

μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα 

άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 

πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους 

απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και 

τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
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Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 

εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως 

προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 

γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή 

αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 

εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, 

τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών 

απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 

απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων 

κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 

Ορους.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 

δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και 

προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό 

χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 

περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 

των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 

στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 

καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 

υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:

 (α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο

 (β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις 

όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι 

δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 

εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική 

παραλαβή τους. 

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

"δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου 

στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η 

μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 

αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά 

αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες 

για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή 

τους από το Εργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
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ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων 

κ.λπ.

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται:

 (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

 (β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 

 (γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

 (δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 

ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

 (ε)σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 

άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών 

κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης 

μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο 

ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 

λεπτομερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 

εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων 

υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος 

Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 

του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 

του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 

δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ# αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και 

σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την 

ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 

παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 

την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 

κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται 

διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 

καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και 

οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 

οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 

ορίζεται.

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 

καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 

αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 

κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών 

ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 
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ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 

από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες 

ικριωμάτων κλπ.

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 

την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 

προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 

Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές 

μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 

στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες 

οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 

υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας.

 1.4Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή 

υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, 

φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 

λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος 

από την εκτέλεση των εργασιών.

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ 

τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 

Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 1.5Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο 

του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε 

βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, 

λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 

προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό 

για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 

επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, 

όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος 

πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί 

μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια 

τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των 

εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε 

θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι 

του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 2.2.1ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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  Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 

έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, 

καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, 

κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 

αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι 

απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

* Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 

προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή 

υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι 

μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 

σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, 

θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής 

(δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών 

σφυρών είναι μειωμένη)

  2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία 

είναι τα ακόλουθα:

        Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης 

(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για 

κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με 

μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 

πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

        Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει 

επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

        Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 

απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
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- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα έλεγχου, με 

συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 

περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους 

(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. 

Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά 

στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των 

σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με 

τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα 

παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 

"Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε 

πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές 

για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του 

παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των 

ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 

δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα 

κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του 

ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως 

και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό 

απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 

επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής 

επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή 

τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, 

επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

 1.Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο 

 από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.

 α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)               2,3

 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου                   2,7

 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου                   3

  2.Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές

  με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)              1,9

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου                  2,3

 γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου                  2,6

  3.Υαλοστάσια :

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)              1

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου                  1,4

 γ) με κάσσα επί μπατικού                         1,8

 δ) παραθύρων ρολλών                              1,6

 ε) σιδερένια                                     1

 4.Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 
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        (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών     3,7

 5.Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει 

        των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού  πλαισίου     2,6

  6.Σιδερένιες θύρες :

 α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα            2,8

 β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές  2

 γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1

 δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ      1,6

  7.Προπετάσματα σιδηρά : 

 α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα                     2,5

 β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα                        1

 γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)                     1,6

  8.Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :

 α) απλού ή συνθέτου σχεδίου                      1

 β) πολυσυνθέτου σχεδίου                          1,5

  9.Θερμαντικά σώματα :

 Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων 

 κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

 1.Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή 

προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

 -1Πεντέλης:        Λευκό

 -2Κοκκιναρά:       Τεφρόν

 -3Κοζάνης:         Λευκό

 -4Αγ. Μαρίνας:     Λευκό συνεφώδες

 -5Καπανδριτίου:    Κιτρινωπό

 -6Μαραθώνα:        Γκρί

 -7Νάξου:           Λευκό

 -8Αλιβερίου:       Τεφρόχρουν - μελανό

 -9Μαραθώνα:        Τεφρόχρουν - μελανό

 -10Βέροιας:         Λευκό

 -11Θάσου:           Λευκό

 -12Πηλίου:          Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

 -1Ερέτριας:        Ερυθρότεφρο

 -2Αμαρύνθου:       Ερυθρότεφρο

 -3Δομβραϊνης Θηβών:Μπεζ

 -4Δομβραϊνης Θηβών:Κίτρινο

 -5Δομβραϊνης Θηβών:Ερυθρό

 -6Στύρων:          Πράσινο

 -7Λάρισας:         Πράσινο

 -8Ιωαννίνων:       Μπεζ

 -9Φαρσάλων:        Γκρι

 -10Ύδρας:           Ροδότεφρο πολύχρωμο

 -11Διονύσου:        Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 -1Ιωαννίνων:       Ροδόχρουν

 -2Χίου:            Τεφρό

 -3Χίου:            Κίτρινο

 -4Τήνου:           Πράσινο

 -5Ρόδου:           Μπεζ

 -6Αγίου Πέτρου:    Μαύρο

 -7Βυτίνας:         Μαύρο

 -8Μάνης:           Ερυθρό
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 -9Ναυπλίου:        Ερυθρό

 -10Ναυπλίου:        Κίτρινο

 -11Μυτιλήνης:       Ερυθρό πολύχρωμο

 -12Τρίπολης:        Γκρι με λευκές φέτες

 -13Σαλαμίνας:       Γκρι ή πολύχρωμο

 -14Αράχωβας:        καφέ           

 2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 

(νερόλουστρο)

 3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

 2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών 

τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό 

τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη 

τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, 

μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το 

άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα 

παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 

61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της 

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

περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το -Μ)

   Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με 

βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

   Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες 

τιμές μονάδας σε ευρώ #/m3.km

  Σε αστικές περιοχές    

  - απόσταση < 5 km      0.28     

  - απόσταση >= 5 km     0,21     

 Εκτός πόλεως 

  *-οδοί καλής βατότητας 

 - απόσταση < 5 km      0,20  

 - απόσταση >= 5 km     0,19  

  *-οδοί κακής βατότητας 

 - απόσταση < 5 km      0,25  

 - απόσταση >= 5 km     0,21  

  *-εργοταξιακές οδοί 

 - απόσταση < 3 km      0,22  

 - απόσταση >= 3 km     0,20  

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 

αναμονή φορτοεκφόρτωσης 

(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και 

χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)  0,03

 

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

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

που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση 

και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο 
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αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 

προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση 

τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του 

μεταφορικού έργου).

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή 

που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 

Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής 

(περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το -Φ) 
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.07.Μ-ΣΧ1.1Αρθρο1

  Εκσκαφές μεμονωμένες  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2135.1)

Εκσκαφές μεμονωμένες εκτελούμενες σε επαφή με υπάρχοντα κτίσματα ή στο όριο οδού, 

επί παντός εδάφους (γαιώδους, ημιβραχώδους και βραχώδους), πλάτους έως 6,00μ 

οιουδήποτε βάθους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 

θεμελίων τεχνικών έργων".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεση σε εγκεκριμμένο χώρο απόθεσης. Επιμέτρηση με 

λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2135.1: 100,00%

Ευρώ : Δέκα έξι € 16,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.03.01.Μ-ΣΧ1.2Αρθρο2

 Γενικές εκσκαφές σε παντός είδους εδάφη, με την καθαίρεση μεμονωμένων κατασκευών 

από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο, μέταλλο κλπ)  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2115)

Γενικές εκσκαφές σε παντός είδους εδάφη, με την καθαίρεση μεμονωμένων κατασκευών 

από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο, μέταλλο κλπ), σύμφωνα με την 

μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", 

ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης 

μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από 

τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 

m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία δεν πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών 

και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και 

την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση σε εγκεκριμμένη θέση απόρριψης προϊόντων εκσκαφής. 

Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2115: 100,00%

Ευρώ : Δέκα πέντε € 15,00
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ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.02.Μ-Α-ΣΧ1.3Αρθρο3

 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε παντός είδους εδάφη με χρήση μηχανικών μέσων- Σε 

εδάφη  εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2127)

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 

μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m 

από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 

0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την 

μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη 

των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 

θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2127: 100,00%

Ευρώ : Δέκα έξι € 16,00
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ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ1.4Αρθρο4

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες-Με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.- Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1)

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 

περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 

οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 

με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή 

μονάδας του άρθρου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 

και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 

αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 

(αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις 

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 

σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και 

τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε 

είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 

αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Οι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 

και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως 

του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 

εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6081.1: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Ογδόντα δύο λεπτά € 8,82
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ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ1.5Αρθρο5

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπονόμων δικτύων σε έδαφος βραχώδες-Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 

m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.- Για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1)

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 

οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή 

αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) 

ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 

λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 

αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζομενη με 

άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων". Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από 

σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 

και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 

αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 

(αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις 

απαιτούμενες

διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 

σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και 

τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε 

είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 

αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Οι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 

και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως 

του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων 

από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του 

παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (ΠΙ3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6082.1: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι επτά και Δύο λεπτά € 27,02
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Β1.6Αρθρο6

 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Ο.Κ.Ω. 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6087)

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 

από αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, 

αντιστηριζόμενους ή μή, μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά 

τις εκσκαφές".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 . η δαπάνη των μικροϋλικών,

 . η φθορά της ξυλείας,

 . οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,

 . η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλισμού και η ανάγκη χειρωνακτικής 

υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον 

εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την 

οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).

Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναέριων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. 

καλώδια ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν 

εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών.

Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 

Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6087: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Πενήντα λεπτά € 2,50
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-ΠΕΖ1.7Αρθρο7

 Καθαίρεση πεζοδρομίων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους- Χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236)

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 

μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το 

κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση 

των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Με τις τιμές των άρθρων 22.20 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 

όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 

επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2236: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Εξήντα λεπτά € 2,60
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ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-ΡΕΙ1.8Αρθρο8

 Καθαίρεση ρείθρων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή τους 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236)

Καθαίρεση ρείθρων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα 

στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των 

προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Με τις τιμές των άρθρων 22.20 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 

όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 

επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2236: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Είκοσι λεπτά € 1,20
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Β1.9Αρθρο9

 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.- Με εφαρμογή συνήθων 

μεθόδων καθαίρεσης 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη 

με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των 

κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 

υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 

εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων 

και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των 

ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 

σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2226: 100,00%

Ευρώ : Πενήντα € 50,00
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α1.10Αρθρο10

 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 

πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 

μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή 

νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε 

βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειόμενης της παρασκευής τους 

επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 

ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην 

του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,

 . η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα 

σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου 

των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από 

αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο 

εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg 

τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, 

η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2921: 100,00%

Ευρώ : Εννέα και Εξήντα λεπτά € 9,60
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ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-Α1.11Αρθρο11

 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215)

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 

και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη 

του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 

του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο 

εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 

της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 

διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 

η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 

καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 

προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται 

και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής 

της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 
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κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3215: 100,00%

Ευρώ : Ενενήντα πέντε € 95,00
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α1.12Αρθρο12

 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων 

από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου 

πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας 

κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

 . η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 

από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά 

την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 3211Β: 100,00%

Ευρώ : Ενδεκα και Πενήντα λεπτά € 11,50
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α1.13Αρθρο13

  Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162)

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών 

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή 

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση 

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 

επίχωση.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2162: 100,00%

Ευρώ : Δέκα πέντε και Εβδομήντα λεπτά € 15,70
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ΟΔΝ 2922.ΣΧΕΤΚΥΒ1.14Αρθρο14

 Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών με κυβόλιθους Mineral Grey ή  

Terra Mineral (ανά m2).

Προμήθεια   και   τοποθέτησις   προκατασκευασμένων  κυβόλιθων  πεζοδρομίου τύπου  

Mineral Grey ή  Terra Mineral, μετά των υλικών αρμολογήσεως και στερεώσεως των 

πλακών,

άνευ της δαπάνης κατασκευής της βάσεως εδράσεως αυτού.

(1 m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :

Ευρώ : Τριάντα πέντε € 35,00
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ΟΙΚ ΚΠΤ-79.80-Α1.15Αρθρο15

 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων 

τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744)

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με 

τσιμεντόπλακες περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωμες, 

διαστάσεων 30 x 30 cm ή μεγαλύτερης και οποιουδήποτε σχεδίου.

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης 

κατηγορίας θα προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους 

στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε 

συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες.

Όταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους θα γίνεται 

με τσιμεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης, χωρίς 

υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται 

στις συμβατικές πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και 

απώλεια των ψυχρών χαρακτηριστικών της επίστρωσης.

Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της 

επιφανείας τους στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν 

καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιες πλάκες θα πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:

----------------------------------------------------------------------- 

|Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά|

|---------------------------------------------------------------------|

|Κατηγοριοποίηση      |Αρχικός         |Αρχικός         |Αρχικός      |

|προϊόντων            |συντελεστής     |συντελεστής     |συντελεστής  |

|                     |ανακλαστικότητας|ανακλαστικότητας|εκπομπής     |

|                     |στην ηλιακή     |στο εγγύς       |στο υπέρυθρο |

|                     |ακτινοβολία(SR) |υπέρυθρο        |(Infrared    |

|                     |                |φάσμα (SRNR)    |Emittance)   |

|---------------------------------------------------------------------|

|ΟΜΑΔΑ 1 ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ |                |                |             |

|ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ    | >= 0,60        | >=0,65         | >= 0,85     |

|---------------------------------------------------------------------|

|ΟΜΑΔΑ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ   |                |                |             |

|ΚΑΦΕ, ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ, |                |                |             |

|ΚΕΡΑΜΙΔΙ,ΜΠΛΕ,       |                |                |             |

|ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ        | >=0,50         |  >= 0,60       |>=  0,85     |

|---------------------------------------------------------------------|

|ΟΜΑΔΑ 3 ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ| >=0,65         | >= 0,80        |>= 0,85      |

|---------------------------------------------------------------------|

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά 

χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηρια κών δοκιμών μέτρησης της 

ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα 

Πρότυπα: ASTM E 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση 

τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371).

Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή έκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, 
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σταμπωτές κ.λπ.) οι εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών 

ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν ομαλές, ομοιογενείς και ομοιόμορφες περιοχές 

της επιφάνειας.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με 

τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7744: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα εννέα και Σαράντα λεπτά € 39,40
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-78.96-Β-ΓΡΑΝ1.16Αρθρο16

  Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη χτυπητό. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452)

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη χτυπητό διαστάσεων 10x10cm  και 

πάχους τουλάχιστον 6cm, οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή 

στρώσης τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης 

επί εδάφους η απίσωση και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η αρμολόγηση με 

ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7452: 100,00%

Ευρώ : Ογδόντα € 80,00
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-82-Β1.17Αρθρο17

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ  ΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)

Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων

 . η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό 

αρμολόγησης, μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου 

εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και 

προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη 

στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη προς την 

υφιστάμενη πλακόστρωση.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην 

περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.

Τιμή κατ' αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2922: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν πέντε € 105,00
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ΟΙΚ ΚΠΤ-79.80-Α1.18Αρθρο18

 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων 

τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744)

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με 

τσιμεντόπλακες περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωμες, 

διαστάσεων 30 x 30 cm ή μεγαλύτερης και οποιουδήποτε σχεδίου.

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης 

κατηγορίας θα προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους 

στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε 

συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες.

Όταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους θα γίνεται 

με τσιμεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης, χωρίς 

υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται 

στις συμβατικές πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και 

απώλεια των ψυχρών χαρακτηριστικών της επίστρωσης.

Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της 

επιφανείας τους στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν 

καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιες πλάκες θα πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:

----------------------------------------------------------------------- 

|Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά|

|---------------------------------------------------------------------|

|Κατηγοριοποίηση      |Αρχικός         |Αρχικός         |Αρχικός      |

|προϊόντων            |συντελεστής     |συντελεστής     |συντελεστής  |

|                     |ανακλαστικότητας|ανακλαστικότητας|εκπομπής     |

|                     |στην ηλιακή     |στο εγγύς       |στο υπέρυθρο |

|                     |ακτινοβολία(SR) |υπέρυθρο        |(Infrared    |

|                     |                |φάσμα (SRNR)    |Emittance)   |

|---------------------------------------------------------------------|

|ΟΜΑΔΑ 1 ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ |                |                |             |

|ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ    | >= 0,60        | >=0,65         | >= 0,85     |

|---------------------------------------------------------------------|

|ΟΜΑΔΑ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ   |                |                |             |

|ΚΑΦΕ, ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ, |                |                |             |

|ΚΕΡΑΜΙΔΙ,ΜΠΛΕ,       |                |                |             |

|ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ        | >=0,50         |  >= 0,60       |>=  0,85     |

|---------------------------------------------------------------------|

|ΟΜΑΔΑ 3 ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ| >=0,65         | >= 0,80        |>= 0,85      |

|---------------------------------------------------------------------|

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά 

χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηρια κών δοκιμών μέτρησης της 

ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα 

Πρότυπα: ASTM E 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση 

τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371).

Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή έκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, 
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σταμπωτές κ.λπ.) οι εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών 

ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν ομαλές, ομοιογενείς και ομοιόμορφες περιοχές 

της επιφάνειας.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με 

τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7744: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-82-Α-ΡΟΥΤ1.19Αρθρο19

 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποστράγγισης ομβρίων τύπου ΡΟΥΤΣΠΕΙΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)

Πλήρης Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποστράγγισης ομβρίων τύπου 

ΡΟΥΤΣΠΕΙΣ. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . η ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 . η ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2922: 100,00%

Ευρώ : Διακόσια δέκα € 210,00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-16.22-ΑΣΧ1.20Αρθρο20

 Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1)

Ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης από σωλήνα οποιουδήποτε υλικού, η οποία 

ευρίσκεται σε λειτουργία.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α Η προμήθεια και μεταφορά επι τόπου των απαιτουμένων υλικών και αναλωσίμων για 

την εκτέλεση των εργασιών.

β. Η διακοπή της ροής στον σωλήνα, η προσθήκη νέου τμήματος σωλήνα κατάλληλου 

μήκους και η σύνδεσή του με το παραμένον με ειδικό σύνδεσμο, καθώς και η 

επανατοποθέτηση του κρουνού διακοπής.

γ. Ο έλεγχος στεγανότητας της νέας σύνδεσης

Η αντικατάσταση του παλαιού φρεατίου, εάν απαιτείται, τιμολογείται ιδιαίτερα με 

βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

Τιμή κατ' αποκοπή για την ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6630.1: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα δύο € 32,00
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ΥΔΡ ΚΠΤ-16.11-Β1.21Αρθρο21

 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου παροχής 

ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η αποξήλωση του κατεστραμμένου φρεατίου (περίπτωση αντικατάστασης) και η 

διάνοιξη ορύγματος στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου.

β. Η τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης του 

φρεατίου που χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης.

γ. Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του 

ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή 

επίστρωσης του πεζοδρομίου

δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"

ε. Η φόρτωση και μεταφορά των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης 

καθαρισμός του χώρου της επέμβασης..

Τιμή ανά τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεμ).

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ : Πενήντα € 50,00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.02-Β1.22Αρθρο22

 Καλύμματα φρεατίων- Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752)

Καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και 

του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του 

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με 

σκυρόδεμα.

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , 

ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6752: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Ογδόντα λεπτά € 2,80
 





Σελί δα  25 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Β1.23Αρθρο23

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612)

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 

φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, 

διαμόρφωση του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 

οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτηση του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 

εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή 

της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία 

οπλισμού (χάλυβας Β500Α, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς 

έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 

βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 

οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου.

______________________________________________________________

|_____|__________Πεδίο_εφαρμογής______________|_______|______|

|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|

|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______|

|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._|

|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_|

|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|______|(kg/m)|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|

|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|

|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|

|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|

|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|

|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|

|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|

|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|

|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|

|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|

|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|

|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|

|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|

|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|

|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|





Σελί δα  26 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|

|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|

|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|

|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

 . Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 

και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού 

ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

 . Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

 . Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.

 . Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας.

 . Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 . Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2612: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Πέντε λεπτά € 1,05
 





Σελί δα  27 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Β1.24Αρθρο24

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018)

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 

φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, 

διαμόρφωση του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 

οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτηση του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 

εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή 

της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία 

οπλισμού (χάλυβας Β500Α, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς 

έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 

βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 

οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου.

______________________________________________________________

|_____|__________Πεδίο_εφαρμογής______________|_______|______|

|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|

|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______|

|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._|

|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_|

|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|______|(kg/m)|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|

|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|

|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|

|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|

|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|

|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|

|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|

|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|

|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|

|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|

|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|

|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|

|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|

|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|

|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|





Σελί δα  28 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|

|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|

|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|

|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

 . Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 

και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού 

ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

 . Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

 . Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.

 . Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας.

 . Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 . Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 7018: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Πέντε λεπτά € 1,05
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.04-Β1.25Αρθρο25

 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 

cm. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7494)

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm 

και πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7494: 100,00%

Ευρώ : Δέκα τρία € 13,00
 





Σελί δα  29 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Α62.1Αρθρο26

 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του 

υλικού 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620)

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση 

παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 02-07-05-00"Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη".

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των 

υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας 

υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και 

του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης 

του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής 

(που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση 

συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.

Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με 

βάση τα άρθρα Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΠΡΣ 1620: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Εξήντα λεπτά € 2,60
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ72.2Αρθρο27

 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-1710)

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 

αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν 

απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 

cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΠΡΣ 1710: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Πενήντα λεπτά € 8,50
 





Σελί δα  30 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2.52.3Αρθρο28

 Θάμνοι κατηγορίας Θ5 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210)

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 

όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση 

μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-

01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα € 30,00
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ1.92.4Αρθρο29

 Δένδρα κατηγορίας Δ9 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210)

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 

όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση 

μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-

01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ : Διακόσια είκοσι € 220,00
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ6.12.5Αρθρο30

 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π1 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5220)

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 

προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 

μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και 

φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 

καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών 

φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΠΡΣ 5220: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Ογδόντα πέντε λεπτά € 0,85
 





Σελί δα  31 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.22.6Αρθρο31

 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm- DN (mm):Φ 20 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 

21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF 

= συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 

περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και 

μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 

επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με 

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά € 0,35
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.12.7Αρθρο32

 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm- DN (mm):Φ 16 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 

21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF 

= συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 

περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και 

μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 

επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με 

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :

Ευρώ :  μηδέν και Τριάντα λεπτά € 0,30
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.3.22.8Αρθρο33

 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ- Ονομαστική διάμετρος (mm):Φ 6 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)

Μικροσωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDΡΕ), ή PVC, 

ονομαστικής πίεσης 10 atm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των 

σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων (λήψεις, ταυ, πλαστικές λόγχες στήριξης 

κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς 

και οι συνδέσεις σταλακτών ή μικροεκτοξευτήρων, οι ρυθμίσεις και οι δοκιμές, 

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Δέκα πέντε λεπτά € 0,15
 





Σελί δα  32 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.1.12.9Αρθρο34

 ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ-Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με σταλάκτες μακράς 

διαδρομής- Αποστάσεις σταλακτών:33 cm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες 

(κοντούς ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για 

πίεση λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης 

και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση 

σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Τριάντα δύο λεπτά € 0,32
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.3.12.10Αρθρο35

 ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ-Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες- 

Αποστάσεις σταλακτών:33 cm 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες, 

με λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη, με ομοιομορφία 

παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας 

A', για πίεση λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων 

σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης 

εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με 

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη 

εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Εξήντα τρία λεπτά € 0,63
 





Σελί δα  33 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.1.1.12.11Αρθρο36

 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές- Ονομαστική 

διάμετρος:Φ 1" Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής 

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow 

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V/AC και δυνατότητα 

χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα δύο € 32,00
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.6.12.12Αρθρο37

 Ηλεκτροβάνες-Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου- 

Ελεγχόμενες Η/Β:12 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 52)

Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου:

- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β)

- με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση

- με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας

- με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων

- διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)

- με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων

- με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα

- με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων 

καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 

δοκιμών κλπ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ : Τετρακόσια πενήντα € 450,00
 





Σελί δα  34 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.14.2.22.13Αρθρο38

 Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές-Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, από 

πολυεστέρα- Διαστάσεις (mm):50Χ40Χ20 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)

Στεγανό κουτί προγραμματιστών, από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου, για 

τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης, με σώμα και πόρτα πάχους 

τουλάχιστον 3 mm, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων (προγραμματιστών, 

μετασχηματιστών κλπ), μεταλλική ή από πολυεστέρα, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 

στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με 

κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με 

δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικρουλικά και την εργασία 

τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Εβδομήντα € 70,00
 





Σελί δα  35 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε13.22.14Αρθρο39

 Εγκατάσταση χλοοτάπητα- Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5510)

Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:

-1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με 

φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.

-2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης 

τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα 

σε βάθος 10-12 cm

-3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 

κατάλληλη επιφάνεια.

-4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.

-5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με 

οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.

-6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

-7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

-8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του 

χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση 

των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα 

σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 

των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του 

χλοοτάπητα.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ)

Μονάδα μέτρησης : Στρέματα
Αναθεωρείται με   :  ΠΡΣ 5510: 100,00%

Ευρώ : Πέντε χιλιάδες πεντακόσια € 5.500,00
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.2.22.15Αρθρο40

 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m- Σώμα 

ανύψωσης:10 cm, ανοξείδωτο 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 

ενεργείας 5-9 m, 1/2" BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 

προστασίας και μνήμη ρύθμισης τομέα. Σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Προμήθεια εκτοξευκτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα 

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 

και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα πέντε € 35,00
 





Σελί δα  36 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.132.16Αρθρο41

  Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)

Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης, διαφόρων παροχών, επί τόπου του έργου, με το 

μικροσωλήνα, τα εξαρτήματα, τη λόγχη στήριξης, τα μικροϋλικά και την εργασία 

σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Ογδόντα λεπτά € 0,80
 





Σελί δα  37 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧΗ2.17Αρθρο42

  Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού με ιστό ύψους 3μ+0,5μ από σωλήνα εξηλλασ-μένου 

αλουμινίου ριγωτής μορφής με θύρα επίσκεψης, ΠΛΗΡΕΣ, με φωτεινή πηγή >10.000 

Lumen, και κάτοπτρο.  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)

Το ύψος του ιστού θα είναι 3 5 μέτρα και η διάμετρος περίπου ?100mm. Σε ύψος 50cm 

από το έδαφος. Θα φέρει θυρίδα επισκευής με καπάκι ίδιο με την ραβ-δωτή μορφή του 

ιστού. Ο ιστός στην βάση του ραβδωτού πάνελ, θα φέρει συγκολλητή από πάνω και από 

κάτω με το ραβδωτό προφίλ, χυτή διακοσμητική βάση από αλουμίνιο σε σχήμα κυκλικό 

πομπέ, ύψους περίπου 6cm και διαμέτρου συνολικού >?450cm με 4 προεξέχοντα 

πτερύγια στα οποία θα υπάρχουν τρύπες για την τοποθέτηση των αγκυρίων στερέωσης, 

διαστάσεων 250Χ250cm, και διαμέτρου οπής ?20mm. Η χυτή βάση από αλουμίνιο στο 

πίσω μέρος της θα φέρει ειδικές χυτές νευρώσεις κάθε-τες προς την διάμετρο του 

ιστού για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή. Όλη η κατασκευή της βάσης με την 

κολώνα, θα στερεώνεται στο έδαφος με αγκύρια διαστάσεων 250Χ250cm τεσσάρων νήσων 

σπειρώματος Μ18 ή μεγαλύτερο. Στην κορυφή ο ιστός θα φέρει προσαρμοσμένη χυτή 

αλουμίνια βάση διαμέτρου ?60 και ύψους 8cm για την προσαρμογή του φωτιστικού 

σώματος, Το φωτισμένο σώμα θα είναι χυτό αλουμίνιο κωνικό ανακλαστικού τύπου. Η 

βάση του θα είναι διαστάσεων περίπου ?90mm και θα προσαρμόζεται στην αλουμίνια 

υποδοχή του ιστού με εσωτερική υποδοχή  περίπου ?60mm. Το ύψος του φωτιστικού θα 

είναι περίπου 33cm και η άνω διάμετρος περίπου ?210mm. Στο κάτω μέρος του θα 

φέρει κατ# ελάχιστο 2 βίδες για την  σύσφιξη και στερέωσή του αλουμίνια βάση της 

κορυφής του ιστού.

Τα όργανα έναυσης και ο λαμπτήρας, θα στεγανοποιούνται στην άνω διάμετρο με 

άθραυστο πυρίμαχο γυαλί πάχους 5cm, τοποθετημένο σε χυτή φλάντζα αλουμινίου 

πλήρως στεγανοποιημένο. Στο πλαϊνό μέρος του χυτού φωτιστικού σώματος, θα είναι 

τοποθετημένες 2 κωνικές χυτές διακοσμητικές βάσεις, οι οποίες θα φέρουν από μία 

βέργα ?20 διακοσμητική μήκους 45cm που θα συνδέουν το φωτιστικό σώμα με το 

ανακλαστικό αλουμίνιο κάτοπτρο με ειδικές διακοσμητικές προσαρμοσμένες χυτές 

βάσεις. Το κάτοπτρο θα είναι από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm και διαμέτρου 65cm, 

θα είναι χρώματος λευκού, κεντραρισμένο πάνω από το λαμπτήρα του φωτιστικού για 

να αντανακλά ομοιόμορφα, το φως προς το έδαφος. Η φωτεινή πηγή θα έχει ισχύ κατά 

μέγιστο 150 Watt, τύπου  HQI ή LED, με απόδοση  > 65 Lumen/Watt. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση σε βάση στεραίωσης (η δαπάνη 

κατασκευής της βάσης δεν περιλαμβάνεται και αμοίβεται χωριστά σε άλλο άρθρο του 

τιμολογίου) και οποιοδήποτε υλικό και μικροϋλικό για την έντεχνη και άρτια 

τοποθέτησ και πλήρη λειτουργία του.

Tιμή ανά τεμάχιο.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 103: 100,00%

Ευρώ : Εννιακόσια € 900,00
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ΗΛΜ ΚΠΤ-62.10.40.022.18Αρθρο43

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U,R (NYM), 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

ΤΑΣΗΣ 300/500V ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC Διατομής 3 x 2,5 mm2 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46)

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, 

κλπ.) καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) 

H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, 

περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 

ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς 

και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 46: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα και Δέκα λεπτά € 4,10
 

ΗΜΧ 8733.1.62.19Αρθρο44

 Σωλήνας  ηλεκτρικών γραμμών  πλαστικός θωρακισμένος από PVC, ευθύς  

Διαμέτρου Φ 36mm  ορατός  ή  εντοιχισμένος, δηλαδή  σωλήνας με τις απαραίτητες

ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό  υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και

στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 41: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Ογδόντα λεπτά € 2,80
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ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.85.014.20Αρθρο45

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548)

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 

οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα 

φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα 

σχέδια λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου 

φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω 

ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και 

αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 

εποξειδικής βαφής)

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2548: 100,00%

Ευρώ : Εξήντα € 60,00
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-Β2.21Αρθρο46

 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531)

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους 

(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών 

βάσεων πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από 

σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με 

θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, 

τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

 . η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 

σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

 . η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των 

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων 

ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που 

απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, 

αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

 . τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

 . η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόμηση καθώς

 . η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή 

άλλης μορφής κενών,

 . η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.

 . η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά 

κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνση του,

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

 . οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

 . οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις 

μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθούμενων αυτοφερομένων δοκών),

 . η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

 . οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα 

γεφυρών διαστάσεων 4,50 χ 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

 . η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του 

επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 

κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, 

προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε 

πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των 

σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών 

διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των 

επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα 
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γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο 

τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος 

του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 

διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής 

εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωση τους σε μία ή 

περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και 

δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 

σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη 

αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2531: 100,00%

Ευρώ : Εβδομήντα εννέα € 79,00
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-Β2.22Αρθρο47

  Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841)

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με 

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής 

ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του 

προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-

00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής 

σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη 

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων"

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3841: 100,00%

Ευρώ : Δέκα οκτώ € 18,00
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ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Β2.23Αρθρο48

  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816)

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού 

και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3816: 100,00%

Ευρώ : Δέκα τέσσερα € 14,00
 

ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ32.24Αρθρο49

 Μετασχηματιστής/Τροφοδοτικό 24V 100W IP67 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)

Εξωτερικός ηλεκτρονικός μετασχηματιστής. Η τάση λειτουργίας είναι 12V ή 24V.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 103: 100,00%

Ευρώ : Εξήντα πέντε € 65,00
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ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.2-Β2.25Αρθρο50

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm. 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1132)

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση 

αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή 

και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-

14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 . Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

 . Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις 

προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

 . Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

υποβοήθηση

 . Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

 . Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή 

προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής- 

φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 1132: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Τριάντα πέντε λεπτά € 1,35
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.75-ΚΡΑΣΠ2.26Αρθρο51

   Κράσπεδα Κήπου ή Δένδρου πλάτους 10 cm και ύψους 22-25 cm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)

Κράσπεδα Κήπου ή Δένδρου πλάτους 10 cm και ύψους 22-25 cm, σύμφωνα με την μελέτη. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των κρασπέδων Κήπου ή Δένδρου πλάτους 

10 cm και ύψους 22-25 cm. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 

στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7396: 100,00%

Ευρώ : Πέντε € 5,00
 





Σελί δα  44 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.85ΦΡΥΔ2.27Αρθρο52

  Φρεάτιο υδρορροής 15x15 cm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548)

Κατασκευή φρεατίου υδρορροής από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου 

φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω 

ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και 

αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 

εποξειδικής βαφής)

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο υδρορροής 15x15 cm.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2548: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα € 30,00

 

ΗΛΜ 8ΥΔΡΟΡΡΟΗ2.28Αρθρο53

 Πλαστικός σωλήν PVC ορθογωνικής διατομής 6cmΧ10cm   πιέσεως 4 ατμοσφαιρών, 

τοποθετημένος σε

εγκατάσταση αποχετεύσεως ομβρίων (υδρορροή), συμπεριλαμβανομένων  απάντων των 

απαραιτήτων ειδικών

τεμαχίων (καμπύλες,  ταυ, ημιταύ, συστολές, "S  ", "Y" , κ.λπ.)  καθώς και των

υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1m)

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Εννέα € 9,00
 





Σελί δα  45 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.10-Β2.29Αρθρο54

  Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725)

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, 

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και 

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Ειδικοί όροι:

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα 

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών 

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, 

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για 

την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την 

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 

εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της 

τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(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).

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7725: 100,00%

Ευρώ : Τρία και Πενήντα λεπτά € 3,50
 





Σελί δα  46 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Β3.1Αρθρο55

 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541)

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή 

αναγγελίας κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, 

κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

"Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 

πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με 

κίτρινο πλαίσιο

- ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η 

πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους

- η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού).

Μονάδα μέτρησης : Μήνες
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6541: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ € 8,00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Β3.2Αρθρο56

 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108)

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, 

διαμέτρου 200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη 

ημέρας/νυκτός.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων έργων, 

είτε ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά

- η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται

- ο έλεγχος λειτουργίας

- η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 

εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού.

Μονάδα μέτρησης : Μήνες
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 108: 100,00%

Ευρώ : Δέκα € 10,00
 





Σελί δα  47 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.01-ΚΑΘΙΣΤ3.3Αρθρο57

  Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης Ξυλείας.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621)

Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή τεμαχιο τοποθετημένου καθίματος .

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5621: 100,00%

Ευρώ : Τετρακόσια ενενήντα € 490,00
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11.1ΒΥΘ3.4Αρθρο58

 Σύστημα βυθιζόμενου κάδου απορριμμάτων. 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104)

Σύστημα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 3m3,  με καπάκι με μεγάλη 

οπή για τη ρίψη των απορριμμάτων, κατάλληλων για τη συλλογή τους με συμβατικού 

τύπου απορριματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης, των οποίων η εκκένωση θα επιτυγχάνεται με 

προσαρμογή στους πλευρικούς βραχίονες ανατροπής του απορριμματοφόρου.

Προμήθεια συστήματος βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, πλήρης κατασκευή σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή, ώστε να 

παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.Οι θέσεις τοποθέτησης θα υποδειχθούνε από την 

Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5104: 100,00%

Ευρώ : Δέκα πέντε χιλιάδες € 15.000,00
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11.93.5Αρθρο59

 Κάδοι Απορριμμάτων- Επιστήλιος μονός κάδος 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104)

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, 

χωρητικότητας 30 lt, ανοικτού στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές 

ραβδώσεις και τέσσερες οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, βαμμένου με σφυρήλατη 

ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής βάσεως.

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 

προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 

προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις 

οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή 

από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5104: 100,00%

Ευρώ : Διακόσια € 200,00
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : 

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

και έχει προϋπολογισμό 417.957,40 € 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», 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 417.957,40 €  πλέον Φ.Π.Α 24%. 

ΠΗΓΗ :  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 





 

 

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), 

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 

                                                

1 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει 

υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε. 





 

 

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 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 365 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 

                                                

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. 





 

 

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 

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) 
           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. 

            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,    18 - 06 - 2020 

Ο συντάξας 
 

 Θεωρήθηκε 
Κορωπί,     18- 06 - 2020 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. 
 
 
 
 

Ζαφειρία Μιχαλοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ 

 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…», 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 

 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 417.957,40 € πλέον Φ.Π.Α 24%. 

ΠΗΓΗ :   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 





 

 

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), 

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. 

                                                

3 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 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.) 

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, συμπληρώνεται με τις συνημμένες Τεχνικές προδιαγραφές. 

          Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια, συνοδευόμενα από τα έντυπα 

πιστοποίησης όλων των υλικών που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και πρέπει να 

διαθέτουν σχετική πιστοποίηση (πχ κυβόλιθοι με ψυχρά υλικά -cool materials) 
προκειμένου να λάβει έγκριση χησιμοποίησής τους από την Υπηρεσία.  

 
 

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 518.267,18 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24% και αναλύεται όπως παρακάτω : 

 Εργασίες – προμήθειες  
o για δημοπράτηση : 518.267,18 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 
o για ανάθεση :   
o για αυτεπιστασία : 

 Απολογιστικά από τον φορέα του έργου 

                                                

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. 





 

 

o Εργασίες :  
o Υλικά  : 

 Σύνολο : 518.267,18 € 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 8.359,15 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: 365 
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,    18- 06 - 2020 

Ο συντάξας 
 

 Θεωρήθηκε 
Κορωπί,  18 - 06 - 2020 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. 
 
 
 
 

Ζαφειρία Μιχαλοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ  Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠ: 417.957,40 €  πλέον Φ.Π.Α 24%. 

ΠΗΓΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ –ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΕΡΓΟ : 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ 
ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

 

ΘΕΣΗ : Κορωπί 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :  Ζαφειρία Μιχαλοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 





Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ           

Αφορά έργο βελτίωσης δικτύου Κοινοχρήστων χώρων, των πλατειών Υφαντή και Οικονόμου 

καθώς και των γύρω οδών ήπιας κυκλοφορίας,  με χρήση ψυχρών υλικών σε εφαρμογή   

κυκλοφοριακής μελέτης. 

 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ          

Η διαδικασία εκτέλεσης του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της 

παρούσας μελέτης  

 

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Κορωπί 

 

4 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κρωπίας 

 

5 ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σ.Α.Υ. 

……………………………………………………………………………………… 

 

6 ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

6.1 ΕΚΣΚΑΦΗ . Οι εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν  με χωματουργικά μηχανήματα η δια 

χειρός (εκσκαφή με εκσκαφέα και μεταφορά -απόρριψη με φορτηγά αυτοκίνητα σε 

νόμιμους χώρους απόρριψης στερεών αποβλήτων). 
 

6.2 ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΑ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Ο ξυλότυπος (καλούπια) θα γίνει με ξύλα (ξυλεία πεύκης ή  betoform), με σιδερένιες 

σκαλωσιές, ο οπλισμός θα κατασκευασθεί σε μάντρα σιδήρου και θα μεταφερθεί και θα 

τοποθετηθεί στον ξυλότυπο με γερανό. Η σκυροδέτηση θα γίνει από έτοιμο beton με 

μεταφορά του έτοιμου σκυροδέματος με φορτηγά ενώ η σκυροδέτηση θα γίνει με αντλία 

σκυροδέματος αναλόγου μήκους. 
   

6.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ 3Α ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ    
 Κατασκευή βάσης με θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους μέχρι 

25cm με την έκριψη, διάστρωση, πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα ή την χρησιμοποίηση 

δονητικών αλλά όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων. 

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και στο Τιμολόγιο της 

παρούσας μελέτης. 

 

6.4 ΠΡΑΣΙΝΟ-ΗΜ 
Αυτόματο πότισμα –φυτεύσεις-ηλεκτρικά δίκτυα φωτισμού . 

6.5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ  

Για την εκτέλεση της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος μηχανολογικός 

εξοπλισμός και ειδικευμένο συνεργείο. 

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και στο Τιμολόγιο της 

παρούσας μελέτης. 

 

6.6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 

        Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων καθώς και των βυθιζόμενων κάδων θα γίνει από       

        τεχνικές εταιρίες των αντίστοιχων κλάδων, με χρήση του κατάλληλου μηχανολογικού      





  εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού.    

 
Β.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ 
 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ  
Δεν υπάρχει κίνδυνος αστοχίας του εδάφους λόγω του μικρού βάθους εκσκαφής και λόγω της 
φύσεως του εδάφους (ημίσκληρο, ανοιχτό σκάμμα).  
  
ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  
Δεν υπάρχει κίνδυνος σε πτώση από ύψος (ικριώματα). Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από 
εμπλοκή εργατοτεχνικού προσωπικού με ξυλεία και σιδηρούς οπλισμούς. 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ 3Α ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από εμπλοκή εργατοτεχνικού προσωπικού με μηχανήματα 
έργων. 
 

ΠΡΑΣΙΝΟ-ΗΜ 
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από επαφή του εργατοτεχνικού προσωπικού με το δίκτυο  
ηλεκτρικού ρεύματος. 

 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από εμπλοκή εργατοτεχνικού προσωπικού με μηχανήματα 
έργων και επαφή με χημικά υλικά. 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 
Υπάρχει κίνδυνος σε πτώση από ύψος (ικριώματα) και κίνδυνος από εμπλοκή εργατοτεχνικού 
προσωπικού με μηχανήματα έργων. 

 

Γ. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Για την εκσκαφή, τις καθαιρέσεις, την επίχωση, τις καλωδιώσεις, ΗΜ, τοποθέτηση χλοοτάπητα 

κλπ, απαιτούνται για την ασφαλή εκτέλεση του έργου γάντια, κράνη ασφαλείας, και υποδήματα 

εργασίας για τους εργαζομένους. Να χρησιμοποιείται μόνο το αναγκαίο προσωπικό και  

χειριστές οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μέγιστη εμπειρία και να υπάρχει επιβλέπων – 

συντονιστής της εργασίας των μηχανημάτων. Θα υπάρχει σταθερή περίφραξη του σκάμματος 

και φωτισμός ασφαλείας που ανάβει και σβήνει για την νύχτα και ημερήσια και νυχτερινή 

κατάλληλη σήμανση. 

 

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή που παραβαίνει το Π.Δ. 305/96 επιβάλλονται κυρώσεις του 

άρθρου 25 του Ν. 2229/94. 

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί    -06-2020 

Ο συντάξας 

 

 

 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί    -06-2020 

Ο Αναπληρωτής Προιστάμενος 

της Δ/νσης  Τ.Υ. 

Ζαφειρία Μιχαλοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ 

 
Σιούντρης Σπύρος 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 417.957,40 €  πλέον Φ.Π.Α 24%. 

ΠΗΓΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ –ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΕΡΓΟ : 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ 
ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

 

ΘΕΣΗ : Κορωπί 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :  Ζαφειρία Μιχαλοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 





Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ           
 Αφορά έργο βελτίωσης δικτύου Κοινοχρήστων χώρων, των πλατειών Υφαντή και 

Οικονόμου καθώς και διαμόρφωσης των γύρω οδών ήπιας κυκλοφορίας,  με χρήση ψυχρών 

υλικών σε εφαρμογή   κυκλοφοριακής μελέτης. 

 

     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ :   
1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ          

 Η διαδικασία εκτέλεσης του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της 

παρούσας μελέτης  
2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κορωπί 

3 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 .Θα πρέπει να επιδεικνύεται η 
απαιτούμενη προσοχή για την αποφυγή βλαβών σε αυτά κατά την διάρκεια των 
εργασιών. 
 

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Για την εκσκαφή, τις καθαιρέσεις, την επίχωση, τις καλωδιώσεις, ΗΜ, τοποθέτηση χλοοτάπητα 

κλπ, απαιτούνται για την ασφαλή εκτέλεση του έργου γάντια, κράνη ασφαλείας, και υποδήματα 

εργασίας για τους εργαζομένους. Να χρησιμοποιείται μόνο το αναγκαίο προσωπικό και  

χειριστές οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μέγιστη εμπειρία και να υπάρχει επιβλέπων – 

συντονιστής της εργασίας των μηχανημάτων. Θα υπάρχει σταθερή περίφραξη του σκάμματος 

και φωτισμός ασφαλείας που ανάβει και σβήνει για την νύχτα και ημερήσια και νυχτερινή 

κατάλληλη σήμανση. 

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     -06-2020 

Ο συντάξας 

 

 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί      -06-2020 

Ο Αναπληρωτής Προιστάμενος 

της Δ/νσης  Τ.Υ. 

Ζαφειρία Μιχαλοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ 

 
Σιούντρης Σπύρος 

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 : 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

- Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας : 

Κορωπί  - Δήμου Κρωπίας 

 

 

- Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου : 

Δήμος Κρωπίας,  Βασ. Κων/νου 47 – 19400 Κορωπί 

 

- Σύντομη περιγραφή του έργου  

Αφορά έργο βελτίωσης δικτύου Κοινοχρήστων χώρων, των πλατειών Υφαντή 

και Οικονόμου καθώς και των γύρω οδών ήπιας κυκλοφορίας,  με χρήση 

ψυχρών υλικών σε εφαρμογή   κυκλοφοριακής μελέτης. 

 
 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
 

ΦΟΡΕΑΣ    : 

 

ΠΡΟΥΠΟΛ. : 

Δήμος Κρωπίας 
 
417.957,40 € πλέον Φ.Π.Α 24%. 

ΠΗΓΗ :  ΠΡAΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 





 

 

 

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    18-06 -2020 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί,   189 - 06 - 2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τ.Υ. 

 

 

 Ζαφειρία Μιχαλοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ 

 

 
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/[20PROC008242249 
2021-03-05]

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/[20PROC008242249 2021-03-05]
http://www.promitheus.gov.gr/[20PROC008242249 2021-03-05]
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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: 2132000708-709-779
φαξ: 2106624963
Ηλ. ταχ/μείο: tykoropi@gmail.com
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»
Σύντομη περιγραφή:
Το υπ’ όψιν έργο στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση των περιοχών επέμβασης (Πλατεία 
Υφαντή, Πλατεία Οικονόμου), σημειακές επεμβάσεις σε υφιστάμενους κοινόχρηστους 
χώρους, σε χώρους Πρασίνου, διαδρομές περιπάτου, βελτίωση αστικού εξοπλισμού, νέο 
εξοπλισμό φωτισμού και αστικό εξοπλισμό, περιοχές με πέργκολες και καθιστικά, 
μετατροπή συνδετήριων οδών σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και ήπιας κυκλοφορίας 
πεζών με ψυχρά υλικά. Για τις ανωτέρω εργασίες δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥ/37/2020

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
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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 
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 
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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
-
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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Απάντηση:
-

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 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 21

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




