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1.  
 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 
Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων 

 
 

Εκτιμώμενης αξίας  140.000,00 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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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Οδός  : ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47 
Ταχ.Κωδ. : 19400 
Τηλ. : 210-6622324 
Telefax : 210-6624963 
e-mail : tykoropi@gmail.com 
Πληροφορίες:  : κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΚΗ 
URL : www.koropi.gr 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ. 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  
1.4 ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS : EL305 Ανατολική Αττική 
1.5 Είδος Αναθέτουσας Αρχής : Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης (ΔΗΜΟΣ) 
1.6 Κατηγορία : Γενική Κυβέρνηση - Υποτομέας Οργ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
1.7 Κύρια δραστηριότητα : Συλλογή-μεταφορά απορριμμάτων, ύδρευση- 
                  αποχέτευση, κοινωνικές υπηρεσίες, ηλεκτροφωτισμός Οδών και πλατειών -   
                  κοινοχρήστων χώρων 

1.8 Προϊσταμένη Αρχή : είναι η  Οικονομική  Επιτροπή   ή   το   ΔΣ  Δήμου  Κρωπίας   

αντίστοιχα βάσει  των  Ν.3852/2010  και  Ν. 3669/2008 που έχει έδρα το  Κορωπί .   
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : είναι   η  Διεύθυνση  Τεχνικών  

Υπηρεσιών  του   Δήμου  Κρωπίας. 

1.9 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :………………………… 
 

 
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 
προσφέροντεςiii 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 ΚΗΜΔΗΣiv, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

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

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του υποσυστήματος, 
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ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το υπόδειγμα ….vi 

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) ............................vii 

 

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). 

 

.................................................................................  viii  ix 

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09/06/2021x  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 

11/06/2021 xi 

 

 

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.)». 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά 
υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί 
ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της  κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, 
κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική 
αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες 
τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν 
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου 
συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα 
οποία επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω 
αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή 
Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου 
συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 
 
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 xii. 

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 
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(υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document 
Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, 
σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα 
εργασιών, στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από 
τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους 
αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς 
το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της 
ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η 
προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και 
το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη 
διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις 
σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες 
επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους 
όρους της  παρούσας διακήρυξης.xiii 
 
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)xiv. 
 
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, αλ λά 
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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 προσφορώνxv. 
 
 
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 Διαγωνισμούxvi, 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 ημέρεςxvii.  
 





8 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, 
επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα 
εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται 
μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή 
σε παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον 
μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 
υποσυστήματος, προς έγκριση . xviii 
 
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 xix από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα στις 
κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησηςxx. 
 
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 
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διαφάνειαςxxi.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν 
σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 
είναι ψευδή ή ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 
ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 
23 της παρούσας, xxii 
 
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 άρθρουxxiii.  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,xxiv 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 
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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 ίδιου άρθρου,. Η 
υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό 
που συνοδεύει τη σύμβασηxxv. 
 
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η 
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχοxxvi. 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 τιμήςxxvii. 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 τουxxviii.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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 (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 

παράλειψηςxxix. 

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

κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 

επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  

117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

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

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

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

ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 

προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

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

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

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

4412/2016.  

 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη 

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

 

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 
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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 προσφυγήςxxxi. 

 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 

υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και 

κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν 

αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και 

της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 

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

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 δικαστηρίουxxxiii. 

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

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

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

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 

περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί έγγραφοxxxv. 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. 
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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. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 

την υγεία» [Α’ 36], 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

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

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

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

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

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013» xxxvi 

- 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»,xxxvii 

- 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», 
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- 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 )xxxviii 

- 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 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  





16 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, xxxix, 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 πράξειςxl, 
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά.  
 

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

 
 

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

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.  xli 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσειςxlii 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. 4013/2011xliii, 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).   

                 
               Επίσης το ποσοστό δυόμιση τοις χιλίοις (2,5%0) υπέρ των Μηχανικών 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων 
(μονίμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού, που βαρύνει κ άθε 
λογαριασμό πληρωμής έργου. 

 
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. 
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Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  

Η αναθέτουσα αρχήxliv 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 δέκα (10) 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 αρχήxlv, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  7587/14-05-2021 για 

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

με αρ.  599 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 ).xlvi 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

 
Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων» 

 

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεxlvii  173.600,00 Ευρώ 

και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 103.168,75 ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.570,38 ευρώ 

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

Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.260,87 ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

ΦΠΑ 24%  33.600 ευρώ 

 

.............................................................xlix 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού............ σύμφωνα 

με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 

4412/2016 ....... (εφόσον προβλέπεται). 

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο 

σύνολο για τους ακόλουθους λόγους :l  
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Οι απαιτούμενες εργασίες του έργου είναι η σήμανση και οδοστρωσία -

ασφαλτικά οι οποίες εκτελούνται ως αδιαίρετο τμήμα της υπό εκτέλεση 

σύμβασης.  

(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα:  

……………………………………….. 

………………………………………… 

……………………………………….., 

τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις). 

 

 

11.1.  Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

 

11.2. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 

Αντικείμενο  του έργου είναι  η  εκτέλεση  εργασιών προκειμένου να γίνουν επισκευές 

οδοστρωμάτων, αποκατάσταση των λάκκων που δημιουργούνται από φθορά λόγω χρήσης 

των ασφαλτοστρωμένων δρόμων, καθώς και αποκατάσταση των τομών που κάνει η 

υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου κατά την επισκευή βλαβών του Δικτύου Ύδρευσης. Οι 

εργασίες περιλαμβάνουν την κατάλληλη σήμανση στο σημείο επισκευής της κάθε οδού, την 

αποκατάσταση των υφιστάμενων βλαβών και την οδόστρωση-ασφαλτόστρωση αυτής. 

 ………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………….. 

  

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 132li 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 
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έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών 
της αρχικής σύμβασης.  

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

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

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης 
ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της 
δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και 
απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη 
μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 
10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις 
και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε 
κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση 
του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται 
σε ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία 
υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής 
και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή 
σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 240 ημερολογιακές ημέρες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασηςlii.  
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. liii 
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.liv 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 

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

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς , κατά τους όρους της παρ. 1 α) του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 2.800€ (Δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ). lv 

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

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ  

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

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

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

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

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

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

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

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της 
παρούσας, ήτοι μέχρι 14/05/2022, 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. 
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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 lvi. 
 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)lvii 
 
16.1 ……………………lviii  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

………………….lix 
 

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

 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 

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

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

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

την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

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

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.  

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

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

του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

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

απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την 

οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της 

αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

..........................................lx 
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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. lxi  

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 τουςlxii.  

 

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

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνlxiii ορίζεται 
η 15/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:00  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 
η 22/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 lxiv 

 

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

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

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε 

άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους 

προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 

χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν 

και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 

υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 έντεκα (11) μηνώνlxv, 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 lxvi και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύεται 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 Τύποlxvii, 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 σύμβασηςlxviii 

 

……………………………………………….. 
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4. 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 lxix που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσιών Έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ lxxκαι 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.lxxi, 
 
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: 
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22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητηlxxii καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 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 Συμβουλίουlxxiii. 

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

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

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 ισχύlxxiv. 

 

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

 

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

(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 
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προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

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

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

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

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

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

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

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

(ι) Θα οργανωθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, δύο (2) επισκέψεις-ενημερώσεις 
στην περιοχή εκτέλεσης του έργου την 04/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, 
καθώς και την την 11/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Η συμμετοχή των 
διαγωνιζομένων στην εν λόγω διαδικασία είναι υποχρεωτική, προκειμένου αποδεδειγμένα 
να έχουν λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων του τόπου εκτέλεσης του εν λόγω έργου. Οι 
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή με 
σχετικό αίτημα μέσω της ενότητας επικοινωνία της πλατφόρμας του διαγωνισμού του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ έως τρεις (3) ημερολογιακές μέρες πριν την επίσκεψη - ενημέρωση. 
Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην παραπάνω διαδικασία θα δοθεί  βεβαίωση 
συμμετοχής αντίγραφο το οποίο θα υποβληθεί με την προσφορά του συμμετέχοντα. Εάν ο 

οικονομικός φορέας δεν υποβάλει με την προσφορά του το αντίγραφο της βεβαιώσης 
συμμετοχής τότε αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης. 
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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) lxxviii 

 

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.lxxix 

 

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.4lxxx  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) lxxxi 

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 παρούσαςlxxxii. 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 επάρκειαlxxxiii  

................................................................................ 

.............................................................................. 

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 ικανότηταlxxxiv  

.................................................................................... 

.................................................................................... 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισηςlxxxv 

α)πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για όσο διάστημα είναι σε ισχύ), ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του 

Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής για έργα οδοποίιας, το οποίο θα εκδοθεί 

από φορέα πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Πιστοποίηση-European Co-operation for Accreditation (πχ DAkkS-deutsche 

akkreditierungsstelle, UKAS-UK national accreditation body, Cofrac, ΕΣΥΔ κλπ), 

β) πιστοποιητικό τήρησης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 14001:2004, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο 

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

που είναι διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση. 

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

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

την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής για έργα οδοποιίας, το 

οποίο θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης  που είναι διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση. 

δ) Σύστημα διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

39001:2012, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016. 

 
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 
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μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών του με αυτούς. 

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

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο 
οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοιlxxxvi  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 ......lxxxvii 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 επιλογήςlxxxviii 
 

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 προσφορώνlxxxix. 
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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 xc. 
 
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 σύμβασηςxci. 
 
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 4xcii  του άρθρου 22 Α.  
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 

δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 

σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ). 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία 

αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τουςxciii. 

 

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 δικαιολογητικώνxciv.  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 παρούσαςxcv: 

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 τουxcvi Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
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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)xcvii 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 τουxcviii.  

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

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τουcii, 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 ciii. 
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(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22civ: 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 τουcv . 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 Εσόδωνcvi.  

 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) 

πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 

και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές 

παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 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)cvii   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 22cviii, υποβάλλεται 

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

λόγοι αποκλεισμούcix.  

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

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του 

άρθρου 22  υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  
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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.cxii 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 

βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την 

αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 

βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 

ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :  

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

ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,  

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

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

πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

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

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

ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.      

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 
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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.ΕΠcxiii cxiv στην/στις κατηγορία/ες στην Α2 και άνω, για έργα κατηγορίας 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.  

 

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

Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 

και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

  

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος cxv 
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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. cxvi 

 

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

ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, 

ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή 

περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος 

ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών 

ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

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

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

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 

4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 

καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, 

υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  





39 

  

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 cxvii ανάλογα με την 
τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 

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

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

την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από 

τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 

4412/2016.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 
του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα 
ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά 
μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
  
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

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

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για όσο διάστημα είναι σε ισχύ), ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του 

Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής για έργα οδοποίιας, το οποίο θα εκδοθεί 

από φορέα πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Πιστοποίηση-European Co-operation for Accreditation (πχ DAkkS-deutsche 

akkreditierungsstelle, UKAS-UK national accreditation body, Cofrac, ΕΣΥΔ κλπ), 

β) πιστοποιητικό τήρησης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 14001:2004, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο 
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εφαρμογής όπως ζητείται στην §2.2.7, το οποίο θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης που 

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

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

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

έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής για έργα οδοποίιας,, το οποίο 

θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης  που είναι διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση. 

δ) Σύστημα διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

39001:2012, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 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 cxix, εκτός αν 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 

ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα 

του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας. 

 

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. 
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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 κ αταλόγους 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 κ αταλόγους 
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 cxx: 
- 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.cxxi 
- 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).cxxii 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του 
άρθρου 23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται 
το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην  Ενημερότητα Πτυχίου δεν 
αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς 
ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας 
Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων 
φορέων (δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
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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 περιέχειcxxiii τα ακόλουθα: 
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (  ΤΕΥΔ ) 
 
-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
-  γ) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας.    

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.) cxxiv. 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της 

σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 

τους υπεργολάβους που προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από 

υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.3. .................................................................... cxxv 

 

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 αναλαμβάνουνcxxvi 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. 

γ)Βεβαιώση Δημοτικής ενημερότητας. 

 

 Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 
124/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
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...........................................................................................cxxvii 
 
 
 
                                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                        

                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 

 





 

 

 

 

ΕΡΓΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ" .  

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ.   : 173.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

   (140.000 πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

 Κ.Α.E.              :  30-7333.014 

 CPV                  : 50230000-6 

 

 

 

 

ΚΟΡΩΠΙ, 21-04-2021 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης :  ΤΥ/21/2021 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ     :  "Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων"  

ΦΟΡΕΑΣ :  Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ :  173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%) 

ΠΗΓΗ    : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Αντικείμενο  της  εργολαβίας  είναι  η  εκτέλεση  εργασιών προκειμένου να γίνουν 

επισκευές οδοστρωμάτων, αποκατάσταση των λάκκων που δημιουργούνται από φθορά 

λόγω χρήσης των ασφαλτοστρωμένων δρόμων, καθώς και αποκατάσταση των τομών που 

κάνει η υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου κατά την επισκευή βλαβών του Δικτύου Ύδρευσης.  

 Η επισκευή του οδοστρώματος θα γίνεται με φρεζάρισμα του υφιστάμενου 

ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση ειδικών κατάλληλων σκαπτικών μηχανημάτων (φρεζών) 

μέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από την επιφάνεια του οδοστρώματος, 

ώστε οι παρειές των σκαμμάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και ευθύγραμμες κατά την 

έννοια του μήκους του διαδρόμου εκσκαφής, και με αποτέλεσμα η επιφάνεια της σκάφης που 

προκύπτει μετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη με ενιαία κατά μήκος κλίση.  

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συμπληρώνεται με 

υλικό της ΠΤΠ Ο-155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που 

περιγράφεται παραπάνω.  

 Εάν μετά το φρεζάρισμα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την 

περίπτωση γίνεται εκσκαφή σε βάθος 0,10μ, για την δημιουργία στρώσης  βάσης 

οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ, σύμφωνα με την 

ΠΤΠ Ο-155.    

 Ο  Ανάδοχος  θα παραλαμβάνει έντυπο με τα προς αποκατάσταση σημεία από την 

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Τα έντυπα αυτά θα τα καταχωρεί σε ψηφιακή βάση 

δεδομένων και θα παραδίδει σε ψηφιακή μορφή κάθε εβδομάδα αναλυτική λίστα με τις 

λακκούβες που έχει επισκευάσει και με τις εκκρεμότητες που του απομένουν προς επισκευή. 

 Εκτός από τα σημεία που περιλαμβάνονται στο έντυπο με τα προς αποκατάσταση 

σημεία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει και όλα τα σημεία που δεν έχουν 

εντοπιστεί από την Υπηρεσία. Έτσι όταν επισκευάζει μία καταγεγραμμένη βλάβη, είναι 

 

 
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 
 
"Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων" 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 
173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ :  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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υποχρεωμένος να εντοπίζει και να επισκευάζει και όλες τις μη καταγεγραμμένες που 

βρίσκονται πλησίον αυτής. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργάζεται καθημερινά (εκτός αργιών) στον Δήμο 

και να διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και 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 (εκτός αν υπάρχει απεργία).   

 Ακόμη, αν λόγω της επικινδυνότητας για τους πολίτες, δοθεί εντολή από την 

Υπηρεσία για άμεση επισκευή κάποιων επικίνδυνων σημείων, είναι υποχρεωμένος  να 

εργαστεί υπερωριακά ή και αργίες προκειμένου να επισκευάσει τα επικίνδυνα σημεία, και να 

μεριμνήσει για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές για την 

απασχόληση του προσωπικού του σε μη εργάσιμες ημέρες.  

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

85.830,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% από τον προϋπολογισμό του 2021 και 

87.770,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% από τον προϋπολογισμό του 2022, είναι 

μοναδικό για το έτος 2021 με  ΚΑ 30-7333.014 και προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους 

πόρους. 

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

2016) ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης κατά το χρόνο 

εκτέλεσής του και τις εντολές του επιβλέποντος μηχανικού. 

 

 

 

 

 

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί, 21.04.2021 

Η συντάξασα 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί, 21.04.2021 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τ.Υ. 

 

Μιχαλοπούλου Ζαφειρία 
Τεχν/γοςΠολιτικός  

Μηχανικός  ΤΕ 
 

Σπύρος Σιούντρης 
Τοπογράφος Μηχανικός Msc  

 





 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ -  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ     :  "Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων" 

ΦΟΡΕΑΣ :  Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ : 173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%) 

ΠΗΓΗ    :  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
             
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

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

ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019
ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019
ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 173.600,00 ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019
ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 173.600,00 ΕΥΡΩ
ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

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

ΣΗΜΑΝΣΗ 

Μηνιαία χρήση πινακίδων 1

1.1 Τεµ.εργοταξιακής σήµανσης ΟΙΚ 6541:100% 68 8,80  Ν.ΑΤΕΟ ΚΠΤ-Ε-9.6-

Αναλάµπων φανός επισήµανσης 2

1.2 Τεµ.κινδύνου ΗΛΜ 108:100% 6 43,80  Ν.ΑΤΕΟ ΚΠΤ-Ε-16-

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο 1

2.1 Μ2δρόµο. Ο∆Ν 4521Β:100% 10.196,155 10,00  Ν.ΑΤΕΟ ∆-7.Μ-Α-

2.2 Μ2Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) Ο∆Ν 3211Β:100% 100 3,46 2 Ν.ΑΤΕΟ ΚΠΤ-Γ-

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 2019                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ               ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 2019                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ             
                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 2019 
  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 2019                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ             
                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 2019 
                                                               Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.        

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 2019                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ             
                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 2019 
                                                               Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.        
   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 2019                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ             
                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 2019 
                                                               Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.        
   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 2019                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ             
                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 2019 
                                                               Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.        
   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 2019                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ             
                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 2019 
                                                               Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.        
   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      

                                                                          ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ       

  ΚΟΡΩΠΙ,  -   - 2019                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ             
                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 2019 
                                                               Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.        
   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      

                                                                          ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ       
                                                                        ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ       

Συντάχθηκε
Κορωπί 21 Απρ 2021

Η συντάξασα

Ζαφειρία Μιχαλοπούλου
Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ/Β

Θεωρήθηκε
Κορωπί 21 Απρ 2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α
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Συντήρηση - Επισκευή Οδοστρωμάτων
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ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019
ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019
ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 173.600,00 ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019
ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 173.600,00 ΕΥΡΩ
ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

             

∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

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

 ΣΗΜΑΝΣΗ 

 Μηνιαία χρήση π ινακίδων 1 
 εργοταξιακής σήµανσης (Ο∆Ν  

598,40 1.1 Τεµ. ΚΠΤ-Ε-9.6-Α) ΟΙΚ 6541 68 8,80  
 Αναλάµπων φανός επ ισήµανσης 2 

262,80 1.2 Τεµ. κινδύνου (Ο∆Ν ΚΠΤ-Ε-16-Α) ΗΛΜ 108 6 43,80  
    ΣΥΝΟΛΟ (1) 861,20 861,20  

 Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 Επούλωση λάκκων σε 1 
 ασφαλτοστρωµένο δρόµο. (Ο∆Ν ∆- 

101.961,55 2.1 Μ2 7.Μ-Α-ΛΑΚ-ΦΡΕΖ) Ο∆Ν 4521Β 10.196,155 10,00  
 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) 2 

346,00 2.2 Μ2 (Ο∆Ν ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α) Ο∆Ν 3211Β 100 3,46  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 102.307,55 102.307,55  

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 103.168,75 x18,00% 18.570,38 

103.168,75 Αθροισµα 

 Απ ρόβλεπτα 121.739,13 x15,00% 18.260,87 

121.739,13 Αθροισµα 

 Φ.Π.Α. 140.000,00 x24,00% 33.600,00 

140.000,00 Αθροισµα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 173.600,00 
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                                                                          ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ         
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                                                                   ΚΟΡΩΠΙ,   -   - 2019 

                                                               Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.            

                       

   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      

                                                                          ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ           

                

                                                                        ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ           

               

Συντάχθηκε
Κορωπί 21 Απρ 2021

Η συντάξασα

Ζαφειρία Μιχαλοπούλου
Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ/Β

Θεωρήθηκε
Κορωπί 21 Απρ 2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.1     Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 
υπόψη έργου. Οι τιµές µονάδος  περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα 
αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούµενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
        Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος 
και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος.
        Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι:
1.1.1   Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, 
ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 
του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του 
έργου, τέλη χαρτοσήµου, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.
        Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό 
∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να 
εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους 
δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη 
εξοπλισµού του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση 
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα.
        Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του 
µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα 
εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται 
αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και από τους 
φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 
16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τους 
δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και 
λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 
893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79).
1.1.2   Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών 
ενσωµατωµένων 
και µη, µετά των απαιτούµενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων µεταφορών, χαµένου χρόνου και 
σταλίας µεταφορικών µέσων και κάθε είδους µετακινήσεων µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση, εκτός 
των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύµφωνα µε το αντίστοιχο 
άρθρο του Τιµολογίου. Οµοίως οι δαπάνες για µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαµένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεων και σταλίες µεταφορικών µέσων των περισσευµάτων και των ακατάλληλων 
προϊόντων ορυγµάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που θα ισχύουν, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.3   Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 
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κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, 
νυκτερινών (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται 
ξεχωριστά) κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστηµονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού 
ειδικευµένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των µηχανηµάτων, των συνεργείων 
κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της 
Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου.
1.1.4   Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, 
τη διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, µε όλες τις 
απαιτούµενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου, 
αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.1.5   Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 
δαπάνες αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.6   Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών είτε στο 
εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης.
1.1.7   Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής 
προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των δαπανών 
εξασφάλισης 
του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων 
και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους 
στο 
έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας 
των 
εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε 
τους 
περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας 
του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν 
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας 
σύµβασης).
1.1.8   Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, µεταφορικών 
µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται 
ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου.
1.1.9   Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, 
λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας όλων των όµορων 
κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή 
τρίτων, 
πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, σε ρέµατα-ποτάµια κλπ καθώς 
και η δαπάνη ασφάλισης του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ# όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι την 
οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.10  Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους "δοκιµαστικά 
τµήµατα", που προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)
1.1.11  Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους µηχανήµατος ή άλλου 
εξοπλισµού (π.χ. ικριωµάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, µέσα στις 
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και 
η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση 
(όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του Έργου, η 
αποµάκρυνσή τους µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες 
µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.
        Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα, που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση 
των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για 
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λειτουργία (έστω και αν δε χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε 
περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.12  Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε τις 
τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. 
πλην των περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία 
άρθρα του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για 
την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και 
κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που ισχύουν 
σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.13  Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο του 
έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, 
που 
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι 
για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά 
φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές 
κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο 
των συµβατικών τευχών είτε αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την 
εξασφάλιση 
της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και 
από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).
1.1.14  Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού 
γενικά, όπως π.χ.:
   (1)  Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 3,0 µ, που 
τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, εφόσον δεν 
είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας 
σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης.
   (2)  Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στον ευρύτερο γειτονικό 
χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, 
την καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, , την ενηµέρωση του κοινού, τη σήµανση (πλην εκείνης που 
προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ξεχωριστά), τη σηµατοδότηση και την εξασφάλιση 
κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς 
και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων µετά την περαίωση των 
εργασιών 
και τη διαµόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ..
1.1.15  Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών 
(REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην 
Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών 
συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα 
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών 
Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη 
δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας 
σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 
του 
Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.1.16  Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη 
επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον 
Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρµόδιο 
έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις.
1.1.17  Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού 
(όπου 
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αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία.
1.1.18  Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά 
την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι 
εργασίες, που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.1.19  Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 
εντός κοίτης ποταµών στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) και διευθετήσεων για 
την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων οµβρίων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.1.20  Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού 
και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, 
µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και 
εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.1.21  Οι δαπάνες για χρησιµοποίηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωµένων 
µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών.
1.1.22  Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους 
καθώς 
και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας 
κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους.
1.1.23  Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των 
εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.1.24  Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους 
βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου 
(περιλαµβανοµένης 
της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών 
όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου.
1.1.25  Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύµφωνα 
µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.26  Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήµανσης 
και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή 
εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης 
σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και 
πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και 
οι 
δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.27  Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' 
αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά των 
προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες.
1.1.28  Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, 
φρεατίων 
αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συµβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).
1.1.29  Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες 
εξυγίανσης εδάφους κλπ.
1.1.30  Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες 
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Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.1.31  Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές 
µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ.
1.1.32  Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, συµφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες 
ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους 
δηµοπράτησης του έργου.
1.1.33  Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι αγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης και 
αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα οποία θα επηρεαστούν από την κατασκευή του έργου, και 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που:
   (1)  τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενείς µεταχειρίσεις,
   (2)  θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα 
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες.
1.1.34  Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.2     Στις τιµές µονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι 
δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου, από τις 
περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών µέχρι τη θέση επεξεργασίας της και µέχρι τη θέση ενσωµάτωσής 
της, η σταλία µεταφορικών µέσων και ο χαµένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη 
απαιτούµενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρµανση, παραγωγή διαλυµάτων κλπ).
1.3     Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και 
τα Γενικά #Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή 
υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, 
τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών 
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα 
επισφαλή έξοδα.
        Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε 
ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του 
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου.
1.4     Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο 
του Έργου.
1.5     Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται 
στο παρόν Τιµολόγιο και είναι παρεµφερείς προς εκείνες, που καλύπτονται από αυτό αλλά 
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) ή 
επιµετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε 
αναγωγή των µεγεθών τους ως τα κατωτέρω παραδείγµατα:
   (1)  ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (οµβρίων, ακαθάρτων) από 
τσιµεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αµιαντοτσιµεντοσωλήνες
        Για εσωτερική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία 
αντοχής και µεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του 
χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος συµβατικού σωλήνα της αµέσως µικρότερης υπάρχουσας στο 
παρόν Τιµολόγιο εσωτερικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
        DN / DM
        όπου    DN: Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
                DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 
παρόν Τιµολόγιο.
        Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάµετρος.
   (2)  Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
        Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας 
του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης 
πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:
        DN / 12
        όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
   (3)  Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
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        Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης 
ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:
        ΒN / 240
        όπου  ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης  ταινίας σε mm
        Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ
Ο∆Ν ΚΠΤ-Ε-9.6-Α1.1Αρθρο1

 Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή 
αναγγελίας κινδύνου, µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου II, 
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).
Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου II, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού 
περιεχοµένου (ΠΣΠ)"
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
 . η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξης της,
 . η προσκόµιση της στην θέση τοποθέτησης
 . και η στερέωση της επί του ιστού.
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6541: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Ογδόντα λεπτά € 8,80
 





Σελί δα  8- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ο∆Ν ΚΠΤ-Ε-16-Α1.2Αρθρο2
 ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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 επανατοποθέτηση 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.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 108: 100,00%

Ευρώ : Σαράντα τρία και Ογδόντα λεπτά € 43,80
 





Σελί δα  9- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Ο∆Ν ∆-7.Μ-Α-ΛΑΚ-ΦΡΕΖ2.1Αρθρο1

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)
Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π.Α-265 ορίζεται.

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π.Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π.Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.),

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π.Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.),

µε τη σταλία αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση ενσωµάτωσης 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π.Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.),

µε τη σταλία αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση ενσωµάτωσης 

και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουµένου 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π.Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.),

µε τη σταλία αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση ενσωµάτωσης 

και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουµένου 

µηχανικού εξοπλισµού, (αγορές, µισθώµατα, µεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και κάθε 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π.Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.),

µε τη σταλία αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση ενσωµάτωσης 

και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουµένου 

µηχανικού εξοπλισµού, (αγορές, µισθώµατα, µεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και κάθε 

είδους καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού εκσκαπτικού µηχανήµατος (φρέζας), σύµφωνα µε τους όρους 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π.Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.),

µε τη σταλία αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση ενσωµάτωσης 

και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουµένου 

µηχανικού εξοπλισµού, (αγορές, µισθώµατα, µεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και κάθε 

είδους καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού εκσκαπτικού µηχανήµατος (φρέζας), σύµφωνα µε τους όρους 

δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε θέσεις και διαστάσεις εφαρµογής της απολύτου επιλογής της 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π.Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.),

µε τη σταλία αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση ενσωµάτωσης 

και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουµένου 

µηχανικού εξοπλισµού, (αγορές, µισθώµατα, µεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και κάθε 

είδους καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού εκσκαπτικού µηχανήµατος (φρέζας), σύµφωνα µε τους όρους 

δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε θέσεις και διαστάσεις εφαρµογής της απολύτου επιλογής της 

υπηρεσίας και µόνο µετά από έγκρισή της.

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π.Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.),

µε τη σταλία αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση ενσωµάτωσης 

και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουµένου 

µηχανικού εξοπλισµού, (αγορές, µισθώµατα, µεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και κάθε 

είδους καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού εκσκαπτικού µηχανήµατος (φρέζας), σύµφωνα µε τους όρους 

δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε θέσεις και διαστάσεις εφαρµογής της απολύτου επιλογής της 

υπηρεσίας και µόνο µετά από έγκρισή της.

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π.Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.),

µε τη σταλία αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση ενσωµάτωσης 

και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουµένου 

µηχανικού εξοπλισµού, (αγορές, µισθώµατα, µεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και κάθε 

είδους καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού εκσκαπτικού µηχανήµατος (φρέζας), σύµφωνα µε τους όρους 

δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε θέσεις και διαστάσεις εφαρµογής της απολύτου επιλογής της 

υπηρεσίας και µόνο µετά από έγκρισή της.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους και ΕΝΤΕΧΝΗΣ αποκατάστασης οδοστρώµατος.

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β)

        Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου κατεστραµµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος, 

ήτοι :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση ειδικών 
κατάλληλων σκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) µέχρι βάθους ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε (5) εκατοστών από 
την επιφάνεια του οδοστρώµατος, ώστε οι παρειές των σκαµµάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και 

ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου εκσκαφής, και µε αποτέλεσµα η επιφάνεια της σκάφης 

που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση. 

Εάν η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση, τότε συµπληρώνεται µε υλικό της ΠΤΠ Ο-

155 σε κατάλληλο βάθος ώστε να προκύψει η επίπεδη επιφάνεια που περιγράφεται παραπάνω, το κόστος της 

οποίας περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 

Εάν µετά το φρεζάρισµα βρεθεί υλικό που δεν είναι της ΠΤΠ Ο-155, τότε σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 

εκσκαφή σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε  ξεχωριστό άρθρο. 

Η δαπάνη όµως της εκσκαφής σε βάθος 0,10µ για την δηµιουργία στρώσης  βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται το φρεζάρισµα, η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση όλων 

των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού, ο επιµελής 

καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να 

αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη 

σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την

εργασία αδαπάνως για την Υπηρεσία.

        Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

1. Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου και µετάβασή του στις τοποθεσίες που υπάρχουν οι προς  επούλωση 

λάκκοι, µε µόνιµη ύπαρξη ενός εργάτη δείκτη µε σηµαία για διευθέτηση της κυκλοφορίας.

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ, 

µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, στα σηµεία που 

η λακκούβα είναι βαθύτερη από την ασφαλτική στρώση.

3. Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π.  ΑΣ-11 

και Α-201 ορίζεται.

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π.Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.),

µε τη σταλία αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση ενσωµάτωσης 

και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουµένου 

µηχανικού εξοπλισµού, (αγορές, µισθώµατα, µεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και κάθε 

είδους καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού εκσκαπτικού µηχανήµατος (φρέζας), σύµφωνα µε τους όρους 

δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε θέσεις και διαστάσεις εφαρµογής της απολύτου επιλογής της 

υπηρεσίας και µόνο µετά από έγκρισή της.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους και ΕΝΤΕΧΝΗΣ αποκατάστασης οδοστρώµατος.
 

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

Ευρώ : ∆έκα € 10,00
 





Σελί δα  10- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ο∆Ν ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α2.2Αρθρο2
 Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ 0-155) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά 
σταθεροποιούµενου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", 
ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
 . η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 . η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική 
επιφάνεια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 3211Β: 100,00%

Ευρώ : Τρία και Σαράντα έξι λεπτά € 3,46
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                                                                          ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ                           
                                                                        ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                          

Συντάχθηκε
Κορωπί 21 Απρ 2021

Η συντάξασα

Ζαφειρία Μιχαλοπούλου
Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ/Β

Θεωρήθηκε
Κορωπί 21 Απρ 2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ     :  "Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων" 

ΦΟΡΕΑΣ :  Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ : 173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%) 

ΠΗΓΗ    : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
             

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

ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019
ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019
ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 173.600,00 ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019
ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 173.600,00 ΕΥΡΩ
ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 

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

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

Προς:

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

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

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

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

Προϋπολογισµού Μελέτης και για κάθε οµάδα αυτού.

Soukosta_Office
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Συντήρηση - Επισκευή Οδοστρωμάτων





Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

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

Ολογράφως Αριθµ.
ΣΗΜΑΝΣΗ  1η

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  2η

 

(Τόπος και ηµεροµηνία)

Ο Προσφέρων 

(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)





B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Εργασίες ∆απάνη οµάδας 

κατά τον 
Προϋπολογισµό 
Μελέτης (Ευρώ)

∆απάνη οµάδας µετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΟΜΑ∆Α Προσφερόµενη 
έκπτωση (%)

861,20 1η ΣΗΜΑΝΣΗ   

102.307,55 2η Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 103.168,75  

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 103.168,75 x18,00% 18.570,38 

103.168,75              

      Μέση έκπτωση Εµ = 121.739,13-(Σ∆Ε=)____________________ / 121.739,13 %= 

Συνολική δαπάνη 
 κατά την 

προσφορά Σ∆Ε=  

Συνολική ∆απάνη Εργου κατά τη µελέτη ΣΣ=  
 

121.739,13 

 Απρόβλεπτα 121.739,13 x15,00% 18.260,87 

121.739,13              

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

(Τόπος και ηµεροµηνία)

Ο Προσφέρων

Κατά τη 
προσφορά Π2= 

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

140.000,00 
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∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019ΕΡΓΟ : Συντήρηση οδών 2019
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ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

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

ΣΗΜΑΝΣΗ 

Μηνιαία χρήση πινακίδων 1

1.1εργοταξιακής σήµανσης ΕΛΟΤ ΚΠΤ-Ε-9.6-Α Ο∆Ν ΚΠΤ-Ε-9.6-Α

Αναλάµπων φανός επισήµανσης 2

1.2κινδύνου Ο∆Ν ΚΠΤ-Ε-16-Α

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Επούλωση λάκκων σε ασφαλτοστρωµένο 1

2.1δρόµο. Ο∆Ν ∆-7.Μ-Α-ΛΑΚ-ΦΡΕΖ

2.2Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-002 Ο∆Ν ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α

ErgoWin
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ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : 

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

και έχει προϋπολογισμό 173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Του Ν. 4412/2016  "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών"  (ΦΕΚ A 147/2016) 

2. Του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ A 36/2021) 

3. Του Π.Δ. 472/1985 «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΕΕΠ ΚΑΙ ΜΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 15, 16 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ Ν. 1418/84» (ΦΕΚ A 168/1985) 

4. Του Π.Δ. 609/85 “Κατασκευή Δημοσίων Έργων” (ΦΕΚ Α 223/1985) 

5. Του Ν. 2229/1994 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ν1418/1984 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 138/1994) και του Π.Δ/τος 368/94 για την κατασκευή δημοσίων έργων καθώς 
και τροποποίηση εγκυκλίου 26/1994 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 29/1996) 

7. Του Ν. 3263/2004 «ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 179/2004) 

8. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.» (ΦΕΚ Α 114/2006). 

9. Του Π.Δ. του 28/80 κατά το μέρος που δεν αναφέρονται στην εκτέλεση των έργων και 
προμηθειών των Ο.Τ.Α όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

10. Το ΦΕΚ 1176/2000 τεύχος Β του Π.Δ. 305/96 και το ΦΕΚ 266/2001. 

11. Του Ν. 2576/98 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑ-ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 25/1998). 

12. Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1418/84. 

13. Κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει κατά την ημέρα της δημοπρασίας 
σχετικά με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

14. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ14/19164/28-3-97 
(ΦΕΚ 315/Β/17-4-97). 

15. Ο Κανονισμός φορτίσεων Δομικών ‘Εργων που ακολουθεί το Β.Δ. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ Ά 117/46). 

16. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα – ΕΚΩΣ 2000. 

17. Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – ΕΑΚ 2000. 

18. Οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) έργων οδοποιϊας.  

19. Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές οδοποιϊας του ΥΠΕΧΩΔΕ, που δεν έχουν 
καταργηθεί (κωδικοποίηση 1964). 

20. Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. 

21. Οι ισχύουσες εγκεκριμένες προδιαγραφές Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.  

22. Ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
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αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

23.  

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 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 

 Αφετηρία μετρήσεως των προθεσμιών είναι αυτή που καθορίζεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 

171/87. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 240 ημερολογιακές ημέρες, και 

συμπληρώνεται με τις τμηματικές προθεσμίες που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. και περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σύμβαση για την κατασκευή του έργου (Ν.3263/04). 

 Ο ανάδοχος υποβάλλει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, του άρθρου 32 του Π.Δ. 

609/85 μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα 

αυτό η διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή διορθώσει μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Το χρονοδιάγραμμα αυτό πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη του τις τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες που ορίζονται στη σύμβαση και 

είναι ανέκκλητες. Στο διάστημα αυτό ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει 

έναρξη εργασιών των προκαταρκτικών σταδίων (προετοιμασία, λήψη διατομών, κίνηση διαδικα-

σίας για τη λήψη σχετικών αδειών από ΔΕΗ κ.λ.π, δοκιμαστικές τομές) ή του κυρίου έργου σε 

ότι δεν επηρεάζεται από τα στάδια χρονοδιαγράμματος. Προκειμένου για έργα στις δημοπρα-

σίες 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.  

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου μέσα σε (1) ένα 

μήνα από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π. Δ/τος 368/94. 

 Για τις παρατάσεις των προθεσμιών και την έγκρισή τους εφαρμόζονται οι παράγραφοι 6,7 

του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85, και η παρ. 8 του ίδιου άρθρου όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 19 παρ. 2 του Π.Δ. 171/87 και το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2229/94. 

 Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται ποινικές ρήτρες όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 του 

Ν.3263/04. 

 Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται 

από το άρθρο 5 της Διακήρυξης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 27 του Π.Δ. 609/85. 

 

Άρθρο 6ο : Πρόοδος Εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως 

      Ημερολόγιο έργου 

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

β) Σε περίπτωση, που ανάδοχος δεν προβεί, μέσα σε προθεσμία που ορίζει η παρούσα 

 στην περαίωση των εργασιών μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με την διαδικασία 

 του άρθρου 47 του Π.Δ. 609/1985 και του άρθρου 6 του Ν.3263/04. 

γ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το 

 άρθρο 33 του Π.Δ. 609/85. 

 





 

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 Π.Δ. 609/85. 

 Σε κάθε λογαριασμό ο Ανάδοχος καταβάλλει τις κρατήσεις που ορίζονται από την 

59774/86 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών. Ο φόρος προστιθεμένης αξίας επιβαρύνει τον 

εργοδότη. Προκαταβολή δεν καταβάλλεται όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 171/87. 

 

Αρθρο 11ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

10.1. Όλες οι δοκιμές, με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, μπορεί να 
διενεργούνται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια που θα επιλεγούν με την διαδικασία που 
αναφέρεται παρακάτω. Τον Ανάδοχο βαρύνει η καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη λήψης 
δοκιμίων και εκτέλεσης των ποιοτικών ελέγχων των υλικών της κατασκευής που ορίζουν τα 
συμβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π και οι ισχύουσες διατάξεις. Οι έλεγχοι θα γίνονται με καθολική 
αρμοδιότητα και ευθύνη του. 

10.2. Ο Ανάδοχος στη αρχή εκτέλεσης της Σύμβασης θα προτείνει στην Υπηρεσία:  
• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για κατηγορίες εδαφομηχανικών – βραχομηχανικών 
εργασιών, εκ των οποίων το ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε.  
• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για την κατηγορία εργασιών σκυροδέματος εκ των οποίων το 
ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε. 
• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για την κατηγορία ασφαλτικών εργασιών, εκ των οποίων το 
ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε. 
Από αυτά η Υπηρεσία θα ορίσει ένα ή δύο με τα οποία θα συνεργάζεται για την κατασκευή των 
έργων, από τα οποία θα μπορεί να προσκαλεί τους αρμόδιους επί τόπου του έργου όταν 
αναφύονται σχετικά προβλήματα για την επίλυσή τους. 

 

Άρθρο 12ο : Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

 Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 10, 

περιλαμβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες : 

✓ που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου όπως αναφέρονται στο 

προηγούμενο άρθρο 9. 

✓ δημοσίευσης της διακήρυξης της Δημοπρασίας 

✓ τοπογραφικών εργασιών που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της μελέτης και τις 

πιθανές τροποποιήσεις της και που εκτελούνται μετά από εντολή και έλεγχο της 

Υπηρεσίας. 

✓ εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των 

υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης των 

διατομών των τμημάτων του έργου και της εφαρμογής των Τεχνικών Προδιαγραφών του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ή της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και των Εγκυκλίων και Διατάξεων του Υπουργείου 





Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κάνει 

δειγματοληψίες και να στέλνει τα δείγματα για έλεγχο στο Κεντρικό Εργαστήριο του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή τα Περιφερειακά του Τμήματα και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

μεριμνά για τη λήψη των δοκιμίων, τη μεταφορά τους στο Εργαστήριο ή τη μεταφορά του 

εργαστηρίου επί τόπου του έργου κ.λπ. με δική του δαπάνη. 

✓ για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση και 

συντήρηση των απαιτουμένων αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων, φανών κλπ, 

όπως ορίζεται στα άρθρα 9 & 10 του Κ.Ο.Κ. και στις Π.Τ.Π. σήμανσης εκτελουμένων 

έργων εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με τις ΒΜ5/30058/1983 και 

ΒΜ5/30428/1980 αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ121Β/83 & 589Β/80), όπως αυτές 

ισχύουν σήμερα. 

✓ για την έκδοση άδειας εκσκαφών και τη σύνταξη και έγκριση κυκλοφοριακής 

μελέτης από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Δημόσιες αρχές. 

 

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. 1418/84 και του Π.Δ. 

609/85, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, 

μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την 

Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη διευθύνουσα Υπηρεσία για τα 

σφάλματα ή παραλείψεις της μελέτης ή τις λανθασμένες εκτιμήσεις στις παραδοχές με τα οποίες 

συντάχθηκε αυτή και που επηρεάζουν την αντοχή ή τη θέση του έργου να προτείνει τις 

απαραίτητες κατά τη γνώμη του τροποποιήσεις και να περιμένει τις έγγραφες εντολές της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Χωρίς τις έγγραφες αυτές εντολές έχει ακέραιη την ευθύνη για 

ότι συμβεί στο έργο. 

 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 

 Αυτή γίνεται με απόφαση του Προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας εφόσον κρίνεται 

δυνατή η χρήση, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 56 του Π.Δ. 609/1985. 

 

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 53, 54 και 55 του Π.Δ. 609/1985. 

 





Άρθρο 17ο : Προτελικός λογαριασμός – Τελικός λογαριασμός  

 Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής και τη σχετική εγκριτική απόφαση της 

Νομαρχίας ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασμό», με βάση τις 

ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής 

παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό 

λογαριασμό». 

 Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 40 

του Π.Δ. 609/1985. 

 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 7 του Π.Δ/τος 368/94. 

 

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 4 του Ν. 

2372/96. Επιτρέπεται η ανάλωση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας 

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί, 21.04.2021 

Η συντάξασα 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί, 21.04.2021 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τ.Υ. 

 

Μιχαλοπούλου Ζαφειρία 
Τεχν/γος 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. 4412/2016  "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών"  (ΦΕΚ A 

147/2016) 

2. Του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 
(ΦΕΚ A 36/2021) 

3. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων 
έργων» (ΦΕΚ A 116/2008) 

4. Του Ν.Δ. 1418/84 “περί Δημοσίων έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”, του εις 
εκτέλεση αυτού εκδοθέντων Π.Δ. 609/85 «περί κατασκευής των Δημοσίων Έργων» και Π.Δ. 
171/87. (ΦΕΚ Α 84/1987) 

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

168/1985) 

6. Του Π.Δ. 609/85 “Κατασκευή Δημοσίων Έργων” (ΦΕΚ Α 223/1985) 

7. Του Ν. 2229/1994 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ν1418/1984 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 138/1994) και του Π.Δ/τος 368/94 για την κατασκευή δημοσίων έργων 
καθώς και τροποποίηση εγκυκλίου 26/1994 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 29/1996) 

9. Του Ν. 3263/2004 «ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 179/2004) 

10. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.» (ΦΕΚ Α 114/2006). 

11. Του Π.Δ. του 28/80 κατά το μέρος που δεν αναφέρονται στην εκτέλεση των έργων και 
προμηθειών των Ο.Τ.Α όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

12. Το ΦΕΚ 1176/2000 τεύχος Β του Π.Δ. 305/96 και το ΦΕΚ 266/2001. 

13. Του Ν. 2576/98 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑ-ΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α 25/1998). 

14. Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1418/84. 

15. Κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει κατά την ημέρα της 
δημοπρασίας σχετικά με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

16. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ14/19164/28-3-
97 (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97). 

17. Ο Κανονισμός φορτίσεων Δομικών ‘Εργων που ακολουθεί το Β.Δ. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ Ά 

117/46). 

18. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα – ΕΚΩΣ 2000. 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 
 
"Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων" 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 
173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ :  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 





19. Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – ΕΑΚ 2000. 

20. Οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) έργων οδοποιϊας.  

21. Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές οδοποιϊας του ΥΠΕΧΩΔΕ, που δεν έχουν 
καταργηθεί (κωδικοποίηση 1964). 

22. Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. 

23. Οι ισχύουσες εγκεκριμένες προδιαγραφές Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.  

 

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν 

 Η τεχνική μελέτη του έργου, που αποτελείται από την τεχνική περιγραφή και τα 

κατασκευαστικά σχέδια, συμπληρώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να 

γνωρίζει και να τηρεί ο εργολάβος, κατά την εκτέλεση των εργασιών μιας από τις παρακάτω 

κατηγορίες, δηλαδή Οικοδομικά – Υδραυλικά – Ηλεκτρομηχανολογικά – Οδοποιία. 

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

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

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

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

 

Άρθρο 5ο : Προϋπολογισμός του έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24% και αναλύεται όπως παρακάτω : 

➢ Εργασίες – προμήθειες  
o για δημοπράτηση :       (πλέον ΦΠΑ 24%) 
o για ανάθεση :   
o για αυτεπιστασία : 

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

 Σύνολο : 173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

 
Άρθρο 6ο : Εγγυήσεις  

i. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72i του ν.4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.800 ευρώ. 

ii. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

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

iv. Τυχόν συμπληρωματικές εγγυήσεις του άρθρου 35 του Ν. 3669/08. 

 
 
 





Άρθρο 7ο : Προθεσμία εκτέλεσης του έργου – Ποινικές ρήτρες 

 Το έργο αυτής της εργολαβίας θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα ίσο με: 240 

ημερολογιακές ημέρες. Η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται από το Π.Δ. 

171/77 (άρθρο 7 § 2). 

Η ποινική ρήτρα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3263/2004. 

 Εάν ο εργολάβος δεν εκτελέσει το έργο μέσα στην συμβατική προθεσμία ή τις επί 

μέρους τμηματικές προθεσμίες που αναφέρονται παραπάνω, ακολουθείται η διαδικασία του 

άρθρου 6 του Ν. 3263/04 και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Άρθρο 8ο : Θέση λήψης υλικών – Ποιότητα υλικών 

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

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

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

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

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

Άρθρο 9ο : Έντεχνη κατασκευή – Ασφάλεια έργου και προσωπικού 

 Ο Επιβλέπων του έργου έχει το δικαίωμα : 

i. Να απαγορεύσει την χρήση κάθε εργαλείου ή μηχανήματος που κρίνεται ακατάλληλο για την 

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

προσωπικό. 

ii. Να δώσει εντολή στον εργολάβο να απομακρύνει από το έργο εργατοτεχνικό προσωπικό 

που δεν είναι έμπειρο για την εκτέλεση κάποιας εργασίας.  

 

 

Άρθρο 10ο : Τρόπος επιμέτρησης 

 Ο τρόπος επιμέτρησης καθορίζεται από τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης (είδος 

μονάδας) ή από τον προϋπολογισμό εάν σε άρθρο του τιμολογίου δεν αναφέρεται μονάδα 

εργασίας. 

 Επιμετρώνται και πληρώνονται ποσότητες για τις οποίες έχουν δοθεί εντολές 

(κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης ή πίνακες εργασιών).  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 (15) μήνες και μετράται σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ. 

609/85. 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 την νομοθεσία που διέπει το έργο. 

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

ισχύουσα νομοθεσία. 

  

Άρθρο 12ο : Μέτρα ασφαλείας – Αποφυγή ατυχημάτων 

  Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος, έστω και εάν δεν του δοθούν γραπτές εντολές να παίρνει 

τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ούτως ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα, είτε στο 

εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε στους διερχόμενους πολίτες και οχήματα. 

 Ο εργολάβος επίσης ευθύνεται για κάθε ζημιά σε έργα κοινής ωφελείας είτε σε ιδιωτικές 

κατασκευές, που προκαλούνται κατά την εκτέλεση του.  

 Για τις ζημιές αυτές οφείλει να αποζημιώνει ή να αναλαμβάνει την αποκατάστασή τους. 

 Ο εργολάβος στο οργανόγραμμα που θα υποβάλλει για έγκριση στην υπηρεσία πρέπει να 

ορίζει και συντονιστεί για θέματα ασφαλείας και υγείας με καθήκοντα και προσόντα σύμφωνα με 

τα άρθρα 3 και 6 του Π.Δ. 305/96. 

 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου για θέματα ασφάλειας και υγιεινής είναι αυτές που 

προκύπτουν από το Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. και πάντως σαν ελάχιστες υποχρεώσεις είναι αυτές που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 305/96. 

 
 

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί, 21.04.2021 

Η συντάξασα 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί, 21.04.2021 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τ.Υ. 

 

Μιχαλοπούλου Ζαφειρία 
Τεχν/γος  Πολιτικός  

Μηχανικός  ΤΕ 
 

Σπύρος Σιούντρης 
Τοπογράφος Μηχανικός Msc  

 

 





 

 

Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ     :  "Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων" 

ΦΟΡΕΑΣ :  Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ : 173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%) 

ΠΗΓΗ    : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

ΕΡΓΟ : 
 
"Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων" 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 
173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ :  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΕΡΓΟ : Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων 

ΘΕΣΗ : Κορωπί 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :  
Μιχαλοπούλου Ζαφειρία Τεχν/γος Πολιτικός  

Μηχανικός ΤΕ 





 

 

 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ          

 Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εκτέλεση  εργασιών προκειμένου να γίνει Συντήρηση 

οδών (επούλωση λάκκων και αποκατάσταση τομών ύδρευσης) του Δήμου για τα έτη 2021, 

2022. 

 

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 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ.      

 Επίχωση του ορύγματος 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. 

  

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).   
 

 

Γ. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Για την εκσκαφή ορυγμάτων την επίχωση ορυγμάτων 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, ημερήσια και νυχτερινή κατάλληλη σήμανση και χρησιμοποίηση εργατών – δεικτών 

για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, όταν αυτό χρειάζεται. 

 





 

 

 
 
Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή που παραβαίνει το Π.Δ. 305/96 επιβάλλονται κυρώσεις του 

άρθρου 25 του Ν. 2229/94. 

 

 
 

Συντάχθηκε 

Κορωπί, 21.04.2021 

H συντάξασα 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί, 21.04.2021 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τ.Υ. 

 

Μιχαλοπούλου Ζαφειρία 
Τεχν/γος Πολιτικός       

Μηχανικός  ΤΕ 
 

Σπύρος Σιούντρης 
Τοπογράφος Μηχανικός Msc  

 





 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 
 
"Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων" 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 
173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ :  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΕΡΓΟ : Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων 

ΘΕΣΗ : Κορωπί 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :  
Μιχαλοπούλου Ζαφειρία Τεχν/γος Πολιτικός  

Μηχανικός ΤΕ 





 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

7 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ          

 Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά εκτέλεση  εργασιών προκειμένου να γίνει συντήρηση 

των οδών (επούλωση λάκκων και αποκατάσταση τομών ύδρευσης) του Δήμου για τα έτη 

2021, 2022. 

 
8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ :   

 

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ          

 Η διαδικασία εκτέλεσης του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της 

παρούσας μελέτης  

10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κορωπί 

11 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κρωπίας 

Β. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Δεν υπάρχουν 

 
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ : 

Δεν απαιτούνται.  
 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ : 
Δεν υπάρχουν  
ΔΙΚΤΥΑ : 

Δεν επηρεάζονται από τις εργασίες του παρόντος έργου  
 

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οι εργασίες στα ικριώματα ή σε άλλα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή γίνεται 
εφόσον παρέχεται ο αναγκαίος εξοπλισμός για την ασφαλή εκτέλεση του έργου δηλαδή 
κράνη ασφαλείας για τους εργαζομένους και διάδρομος επάνω στα ικριώματα πλάτους 
τουλάχιστον 50 εκ. με χειρολισθήρα στο ύψος του χεριού και προστατευτικά χιαστί 
σχοινιά.  

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Μελλοντικές εργασίες στον χώρο προβλέπονται για επισκευές – συντηρήσεις. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή που παραβαίνει το Π.Δ. 305/96 επιβάλλονται 
κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν. 2229/94. 

Συντάχθηκε 

Κορωπί, 21.04.2021 

Η συντάξασα 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί, 21.04.2021 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τ.Υ. 

 

Μιχαλοπούλου Ζαφειρία 
Τεχν/γος Πολιτικός  

Μηχανικός  ΤΕ 
 

Σπύρος Σιούντρης 
Τοπογράφος Μηχανικός Msc  

 





 

 

 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 3 άρθρου 16 της 

Κοινής Υπουργ. Απόφασης Φ. 69269/5387/90) 

 

 

 

 

Ι. 

- Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας : 

Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων 

 

- Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας : 

Δήμος Κρωπίας 

 

 

- Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου : 

Δήμος Κρωπίας,  Βασ. Κων/νου 47 – 19441 Κορωπί 

 

 

- Σύντομη περιγραφή του έργου  

Αντικείμενο  της  εργολαβίας  είναι  η  εκτέλεση  εργασιών 

συντήρηση οδών του Δήμου για τα έτη 2021, 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 
 
"Συντήρηση - Επισκευή 
οδοστρωμάτων" 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 
173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ :  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, 21.04.2021 

H συντάξασα 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί, 21.04.2021 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τ.Υ. 

 

Μιχαλοπούλου Ζαφειρία 
Τεχν/γος Πολιτικός       

Μηχανικός  ΤΕ 
 

Σπύρος Σιούντρης 
Τοπογράφος Μηχανικός Msc  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Το παρόν έντυπο είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες του 
Δ. Κρωπίας όπως προβλέπεται στην κατευθυντήρια οδηγία 15-
Απόφαση 161/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΦΕΚ Β΄3698/2016) 
(άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016) 

 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία:  ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής 
ΚΗΜΔΗΣ : 

6160 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / 
Ταχ. Κωδικός:  

Βασ. Κωνσταντίνου 47 
Κορωπί, 19400 

Αρμόδιος για πληροφορίες:  Μιχαλοπούλου Ζαφειρία  

Τηλέφωνο:  210 6622379 (εσωτ. 101) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  tykoropi@gmail.com 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Συντήρηση-Επισκευή οδοστρωμάτων 

Κωδικός CPV 50230000-6 

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:   

Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, 
προμήθειες, ή υπηρεσίες :  

ΕΡΓΑ 

Αριθμός τμημάτων 
(εάν υπάρχουν) 

- 

Αριθμός αναφοράς που αποδί-
δεται στον φάκελο από την ανα-
θέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

Αρ. Μελέτης :  ΤΥ/21/2021 

 

http://www.opengov.gr/aads/?cat=27
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία 

 

 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  

Ταχ. Διεύθυνση Έδρας  

Αρμόδιος  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) 
 (εάν υπάρχει) 

 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

1 Ο οικονομικός φορέας είναι  

   

<10 εργαζομένους 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού < 2.000.000,00 € 

  πολύ μικρή επιχείρηση 

   

   

<50 εργαζομένους και >10 εργαζομένους 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού < 10.000.000,00 € 

  μικρή επιχείρηση 
   

   

<250 εργαζομένους και >50 εργαζομένους 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού < 43.000.000,00 € 
 

  μεσαία επιχείρηση 
   

2 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 
φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 
επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών 
φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

   

 

  ΝΑΙ 
   

   

  ΟΧΙ 
   

   

  Άνευ αντικειμένου 
   

Εάν η απάντηση στο 2 είναι ΝΑΙ τότε 

3 

α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και 
τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή 
η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο 

 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση 
καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής; 

   

 

  ΝΑΙ 
   

   

  ΟΧΙ 
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Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Εάν η απάντηση στο 2 είναι ΟΧΙ τότε 

4 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 
αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 

 

5 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι 
σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παρά-
σχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 
τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

   
 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Τρόπος συμμετοχής Απάντηση 

6 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει 
στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλους 

   

Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ τότε πρέπει να υποβληθούν χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ 
από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς (Ειδικότερα ως μέλος 
ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.) 

  ΝΑΙ 
   

   

  ΟΧΙ 
   

Εάν η απάντηση στο 6 είναι ΝΑΙ τότε 

7 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικο-
νομικού φορέα στην ένωση ή 
κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος 
για συγκεκριμένα καθήκοντα …) 

 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οι-
κονομικούς φορείς που συμμετέ-
χουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης 

 

γ) Ενδεχομένως, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης  ή 
κοινοπραξίας. 

 

Τμήματα Απάντηση 

8 

Κατά περίπτωση, αναφορά του 
τμήματος  ή των τμημάτων για τα 
οποία ο οικονομικός φορέας επι-
θυμεί να υποβάλει προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει Απάντηση 

Ονοματεπώνυμο 

 

 

Ημερομηνία γέννησης  

Τόπος γέννησης  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  

Ταχυδρομική διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώ-
πηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 
…) 

 

 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων οικονομικών 
φορέων  προκειμένου να ανταπο-
κριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

   
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαι-
τούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμ-
φωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό 
ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας 
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 
τους οικονομικούς φορείς. 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
 
 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

Υπεργολαβική ανάθεση Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

   
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαι-
τούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων) 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  

2. δωροδοκία  

3. απάτη  

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςhttp://www.opengov.gr/aads/?p=5440 - _ftn6#_ftn6  

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

   
 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ αναφέρετε 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο 
ή τους λόγους της καταδίκης, 

 Ημερομηνία, σημείο-(-α), λόγος(-οι) 

Εάν η σχετική 
τεκμηρίωση 
διατίθεται 
ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
(διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων): 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί. 

 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση 

Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)  

   
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη 
συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε 
μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 §7 τελευταίο 
εδάφιο) 
 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν 

 
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά …), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

 

http://www.opengov.gr/aads/?p=5440#_ftn6#_ftn6
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την ΚΑΤΑΒΟΛΗ φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 

Απάντηση 

1 

Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

   

 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
Εάν η απάντηση είναι ΟΧΙ αναφέρετε ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται 

  

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;   

γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων  

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;  

 

Η εν λόγω απόφαση είναι 
τελεσίδικη και δεσμευτική; 

          

  ΝΑΙ  ΟΧΙ   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
          

Αναφέρατε την ημερομηνία 
καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 

  

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, αναφέρετε 
τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού 

  

2) Με άλλα μέσα;  Διευκρινίστε:   

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις του είτε κατα-
βάλλοντας τους φόρους ή τις εισφο-
ρές κοινωνικής ασφάλισης που οφεί-
λει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περί-
πτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους 

          

  ΝΑΙ  ΟΧΙ   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
          

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον 
αφορά την καταβολή των φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυό-
τητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελμα-
τικό παράπτωμα 

Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετή-
σει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλ-
λοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

     

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
 το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  

 συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
 προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
 προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

     
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

     
Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ 

Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία  

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστό-
σο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέ-
σει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρ-
μοστέας  εθνική εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματι-
κής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
«αυτοκάθαρσης»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
«αυτοκάθαρσης»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

Έχει παράσχει  ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτου-
σα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικα-
σίας σύναψης της σύμβασης; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 
Εάν ναι, έχει λάβει μέτρα ο οικονομικός φορέας 
«αυτοκάθαρσης»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:  

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώ-

 σεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

 απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

 των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

 κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

 τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

 αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

 τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

 αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

 αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέ-

 χεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

 στη διαδικασία ανάθεσης  ή να παράσχει εξ αμε-

 λείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχε-

 ται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

 αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

 ανάθεση; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 §4 Ν. 3310/2005 

Απάντηση 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της §4 του 

άρθρου 8 του ν. 3310/2005 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 
Εάν ναι, έχει λάβει μέτρα ο οικονομικός φορέας 
«αυτοκάθαρσης»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 

 
 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατά-

στασής του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:  

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομι-

κός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για 

να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

 
Εάν ναι, δηλώστε αν τη διαθέτει ο 
οικονομικός φορέας. 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικο-

νομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης ή στην πρόσκληση είναι ο εξής:  

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονο-

μικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβα-

σης είναι ο εξής: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

Αριθμός Ετών Μέσος κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 

 
  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 





 10 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικο-

νομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύ-

πτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμ-

βασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτού-

νται είναι ο εξής:  

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομι-

κού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική γνωστοποίηση ή στα  έγ-

γραφα της σύμβασης  είναι ο εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

Αριθμός Ετών Μέσος κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες 

για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 

του ο οικονομικός φορέας: 

 

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες που 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x  και y -και η αντίστοιχη αξία) 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη 

επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα 

είναι το εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(ΠΟΣΟ  -  ΝΟΜΙΣΜΑ) 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες 

για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 

του ο οικονομικός φορέας: 

 

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες που 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x  και y -και η αντίστοιχη αξία) 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικο-

νομικές απαιτήσεις,  οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν 

προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκλη-

ση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομι-

κός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του εί-

δους που έχει προσδιοριστεί: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  εκτέ-
λεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών1
  

Έργα  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομι-

κός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιορι-

στεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα 
ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή 
ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών2
 

 

 

Περιγραφή Ποσά Ημερομηνίες Παραλήπτης 

    

    

    

    
    

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνι-
κές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο 
της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονο-
μικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο 
τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 
για την εκτέλεση του έργου: 

 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο 

τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα 

για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέ-

της και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα 

ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφο-

διασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμ-

βασης: 

 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:  

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγ-

χων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχ-

νικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και 

έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

 
1 (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη και είναι έως πέντε (5) έτη) 
2 (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη και είναι έως τρία (3) έτη) 
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών 

προσόντων διατίθενται από: 
 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
 

και/ή3 
 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

(α) 

(β) 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 

ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης: 
 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 

οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών 

στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

ΕΤΟΣ Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό 

  

  

  

ΕΤΟΣ αριθμός διευθυντικών στελεχών 

  

  

  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 

εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης 
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης 
 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :  

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:  

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται 

η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 

 
3 (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη. 
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης Απάντηση 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 
 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
 

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

αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση 

 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορ-

ισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθέ-

να από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 
 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάhttp://www.opengov.gr/aads/?p=543
8 - _ftn1#_ftn1, αναφέρετε για το καθένα: 

 

 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 

http://www.opengov.gr/aads/?p=5438#_ftn1#_ftn1
http://www.opengov.gr/aads/?p=5438#_ftn1#_ftn1
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – 
IV 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. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Δήμο Κρωπίας, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ… [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης] για τους σκοπούς τ… 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και 
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 

 
 




