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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθε τόυσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
  Αριθμό ς Φόρόλόγικόυ  Μήτρω όυ (Α.Φ.Μ.): 090125604 
   Κωδικό ς ήλεκτρόνική ς τιμόλό γήσής …………………………………..1 

Οδό ς  : ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47 
Ταχ.Κωδ. : 19441 
Τήλ. : 2132000779 
Telefax : 210-6624963 
e-mail : ypostirixi@tykoropi.gr 
Πλήρόφόρι ες:  : κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΚΗ 
URL : www.koropi.gr 

 
1.2 Εργόδό τής ή  Κυ ριός τόυ Έργόυ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
1.3 Φόρε ας κατασκευή ς τόυ ε ργόυ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  
1.4 ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS : EL305 Ανατόλική  Αττική  
1.5 Ει δός Αναθε τόυσας Αρχή ς : Αρχή  τόπική ς αυτόδιόι κήσής (ΔΗΜΟΣ) 
1.6 Κατήγόρι α : Γενική  Κυβε ρνήσή - Υπότόμε ας Οργ. Τόπική ς Αυτόδιόι κήσής 
1.7 Κυ ρια δραστήριό τήτα : Συλλόγή -μεταφόρα  απόρριμμα των, υ δρευσή- 
                  απόχε τευσή, κόινωνικε ς υπήρεσι ες, ήλεκτρόφωτισμό ς Οδω ν και πλατειω ν -   
                  κόινόχρή στων χω ρων 

1.8 Πρόι σταμε νή Αρχή   ει ναι ή  Οικονομική  Επιτροπή   ή   το   ΔΣ  Δήμου  Κρωπίας 
αντι στόιχα βα σει  των  Ν.3852/2010  και  Ν. 4412/2016 πόυ ε χει ε δρα τό  Κόρωπι .   
Διευθυ νόυσα ή  Επιβλε πόυσα Υπήρεσι α : ει ναι   ή  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  
του   Δήμου  Κρωπίας. 

1.9 Αρμό διό Τεχνικό  Συμβόυ λιό : Τ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 

Εφό σόν όι ανωτε ρω υπήρεσι ες μεταστεγασθόυ ν κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής ή  
εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δήλω σόυν α μεσα τα νε α τόυς στόιχει α στόυς πρόσφε ρόντες ή  
στόν ανα δόχό. 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπήρεσι ες ή /και τα απόφαινό μενα ό ργανα τόυ Φόρε α Κατασκευή ς καταργήθόυ ν, 
συγχωνευτόυ ν ή  με όπόιόνδή πότε τρό πό μεταβλήθόυ ν κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής ή  
εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δήλω σόυν α μεσα,  στόυς πρόσφε ρόντες2 ή  στόν ανα δόχό τα 
στόιχει α των υπήρεσιω ν ή  απόφαινό μενων όργα νων, τα όπόι α κατα  τόν νό μό απότελόυ ν καθόλικό  
δια δόχό των εν λό γω όργα νων πόυ υπεισε ρχόνται στα δικαιω ματα και υπόχρεω σεις τόυς. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα ε γγραφα τής συ μβασής κατα  τήν ε ννόια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 2 τόυ ν. 
4412/2016, για τόν παρό ντα ήλεκτρόνικό  διαγωνισμό , ει ναι τα ακό λόυθα : 
α) ή παρόυ σα διακή ρυξή, 
β) τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ)3   
γ) τό ε ντυπό όικόνόμική ς πρόσφόρα ς, ό πως παρα γεται από  τήν ειδική  ήλεκτρόνική  φό ρμα τόυ 
υπόσυστή ματός, 
δ) ό πρόυ πόλόγισμό ς δήμόπρα τήσής,  
ε) τό τιμόλό γιό δήμόπρα τήσής,  
στ) ή ειδική  συγγραφή  υπόχρεω σεων, 
ζ) ή τεχνική  συγγραφή  υπόχρεω σεων  
ή) τό τευ χός συμπλήρωματικω ν τεχνικω ν πρόδιαγραφω ν, 
θ) τό υπό δειγμα ….4 
ι) τό τευ χός τεχνική ς περιγραφή ς, 

http://www.koropi.gr/
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ια) ή τεχνική  μελε τή, 
ιβ)τυχό ν συμπλήρωματικε ς πλήρόφόρι ες και διευκρινι σεις πόυ θα παρασχεθόυ ν από  τήν αναθε τόυσα 
αρχή   επι  ό λων των ανωτε ρω 
ιγ) ............................5 
 
2.2 Πρόσφε ρεται ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή και δωρεα ν ήλεκτρόνική  πρό σβασή στα ε γγραφα τής 
συ μβασής6 στόν ειδικό , δήμό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ήλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” τής πυ λής 
www.promitheus.gov.gr. Στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς (εφό σόν διαθε τει) αναρτα ται σχετική  
ενήμε ρωσή με αναφόρα  στόν συστήμικό  αριθμό  διαγωνισμόυ  και διασυ νδεσή στόν ανωτε ρω ψήφιακό  
χω ρό τόυ «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
Κα θε ει δόυς επικόινωνι α και ανταλλαγή  πλήρόφόριω ν πραγματόπόιει ται με σω τής διαδικτυακή ς 
πυ λής www.promitheus.gov.gr τόυ «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
 
.................................................................................  7  8 
 
2.3 Εφό σόν ε χόυν ζήτήθει  εγκαι ρως, ή τόι ε ως τήν 05/10/20229  ή αναθε τόυσα αρχή  παρε χει σε ό λόυς 
τόυς πρόσφε ρόντες πόυ συμμετε χόυν στή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής συμπλήρωματικε ς 
πλήρόφόρι ες σχετικα  με τα ε γγραφα τής συ μβασής, τό αργό τερό στις 07/10/202210 
 
Απαντή σεις σε τυχό ν διευκρινι σεις πόυ ζήτήθόυ ν, αναρτω νται στόν δήμό σια πρόσβα σιμό ήλεκτρόνικό  
χω ρό τόυ διαγωνισμόυ  στήν πρόαναφερό μενή πυ λή www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ μαζι  με τα υπό λόιπα ε γγραφα τής συ μβασής πρός ενήμε ρωσή των ενδιαφερό μενων όικόνόμικω ν 
φόρε ων, όι όπόι όι ει ναι υπόχρεωμε νόι να ενήμερω νόνται με δική  τόυς ευθυ νή με σα από  τόν υπό ψή 
ήλεκτρόνικό  χω ρό. 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  παρατει νει τήν πρόθεσμι α παραλαβή ς των πρόσφόρω ν, όυ τως ω στε ό λόι όι 
ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς να μπόρόυ ν να λα βόυν γνω σή ό λων των αναγκαι ων πλήρόφόριω ν 
για τήν κατα ρτισή των πρόσφόρω ν στις ακό λόυθες περιπτω σεις: 
 
α) ό ταν, για όπόιόνδή πότε λό γό, πρό σθετες πλήρόφόρι ες, αν και ζήτή θήκαν από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
ε γκαιρα, δεν ε χόυν παρασχεθει  τό αργό τερό τε σσερις (4) ήμε ρες πριν από  τήν πρόθεσμι α πόυ όρι ζεται 
για τήν παραλαβή  των πρόσφόρω ν,  
 
β) ό ταν τα ε γγραφα τής συ μβασής υφι στανται σήμαντικε ς αλλαγε ς.  
 
Η δια ρκεια τής παρα τασής θα ει ναι ανα λόγή με τή σπόυδαιό τήτα των πλήρόφόριω ν πόυ ζήτή θήκαν ή  
των αλλαγω ν. 
 
Όταν όι πρό σθετες πλήρόφόρι ες δεν ε χόυν ζήτήθει  ε γκαιρα ή  δεν ε χόυν σήμασι α για τήν πρόετόιμασι α 
κατα λλήλων πρόσφόρω ν, ή παρα τασή τής πρόθεσμι ας εναπό κειται στή διακριτική  ευχε ρεια τής 
αναθε τόυσας αρχή ς. 
 
2.4 Τρόπόπόίήσή των όρων τής διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεσή τής καταλήκτικής 
ήμερόμήνίας υπόβόλής πρόσφόρών, καθώς και σήμαντικές αλλαγές των εγγράφων τής σύμβασής, 
σύμφωνα με τήν πρόήγόύμενή παράγραφό), δήμόσιεύόνται στό ΚΗΜΔΗΣ11. 
 
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι όικόνόμικόί φόρείς δεσμεύόνται ότι: 
 
α) τήρόύν και θα εξακόλόυθήσόυν να τήρόύν κατά τήν εκτέλεσή τής σύμβασής, εφόσόν επιλεγόύν,  τις 
υπόχρεώσεις τόυς πόυ απόρρέόυν από τις διατάξεις τής περιβαλλόντικής, κόινωνικόασφαλιστικής και 
εργατικής νόμόθεσίας, πόυ έχόυν θεσπιστεί με τό δίκαιό τής Ένωσής, τό εθνικό δίκαιό, συλλόγικές 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλόντικόύ, κόινωνικόύ και εργατικόύ δικαίόυ, όι όπόίες 
απαριθμόύνται στό Παράρτήμα Χ τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016. Η τήρήσή των εν λόγω 
υπόχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα πόυ επιβλέπόυν τήν εκτέλεσή των δήμόσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δήμόσιες αρχές και υπήρεσίες πόυ ενεργόύν εντός των όρίων τής ευθύνής 
και τής αρμόδιότήτάς τόυς 12, 

 

β) δεν θα ενεργήσόυν αθέμιτα, παράνόμα ή καταχρήστικά καθ΄ όλή τή διάρκεια τής διαδικασίας 
ανάθεσής, αλλά και κατά τό στάδιό εκτέλεσής τής σύμβασής, εφόσόν επιλεγόύν και 
 
γ) λαμβάνόυν τα κατάλλήλα μέτρα για να διαφυλάξόυν τήν εμπιστευτικότήτα των πλήρόφόριών πόυ 
έχόυν χαρακτήρισθεί ως τέτόιες από τήν αναθέτόυσα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι πρόσφόρε ς  υπόβα λλόνται από  τόυς ενδιαφερόμε νόυς ήλεκτρόνικα , με σω τής 
διαδικτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α 
και ω ρα πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 18 τής παρόυ σας διακή ρυξής, σε ήλεκτρόνικό  φα κελό τόυ 
υπόσυστή ματός «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπόγρα φόνται, τόυλα χιστόν,  με πρόήγμε νή 
ήλεκτρόνική  υπόγραφή , ή όπόι α υπόστήρι ζεται από  αναγνωρισμε νό (εγκεκριμε νό) 
πιστόπόιήτικό , συ μφωνα με τήν παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 37 τόυ ν. 4412/2016.13   
 
Για τή συμμετόχή  στήν παρόυ σα διαδικασι α όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς ακόλόυθόυ ν  τή  
διαδικασι α εγγραφή ς τόυ α ρθρόυ 5 παρ. 1.2 ε ως 1.4 τής Κόινή ς Υπόυργική ς Από φασής «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην 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.)(εφεξής «ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)». 
 
Η ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων υπόβα λλει κόινή  πρόσφόρα , ή όπόι α υπόχρεωτικα  υπόγρα φεται, 
συ μφωνα με τα ανωτε ρω, ει τε από  ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ απότελόυ ν τήν ε νωσή, 
ει τε από  εκπρό σωπό  τόυς, νόμι μως εξόυσιόδότήμε νό. Στήν πρόσφόρα ,  πρόσδιόρι ζεται ή ε κτασή 
και τό ει δός τής συμμετόχή ς τόυ κα θε με λόυς τής ε νωσής, συμπεριλαμβανόμε νής τής κατανόμή ς 
αμόιβή ς μεταξυ  τόυς,  καθω ς και ό εκπρό σωπός/συντόνιστή ς αυτή ς. Η εν λό γω δή λωσή 
περιλαμβα νεται ει τε στό ΕΕΕΣ (Με ρός ΙΙ. Ενό τήτα Α) ει τε στή συνόδευτική  υπευ θυνή δή λωσή πόυ 
δυ ναται να υπόβα λλόυν τα με λή τής ε νωσής. 
 
3.2 Στόν ήλεκτρόνικό φάκελό πρόσφόράς περιέχόνται: 
 
 (α) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή «Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής». 
 (β)  ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή  «Οικόνόμική Πρόσφόρά». 

 
3.3 Από τόν πρόσφέρόντα σήμαίνόνται, με χρήσή τόυ σχετικόύ πεδίόυ τόυ υπόσυστήματός, κατά τήν 
σύνταξή τής πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόυ έχόυν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
όριζόμενα στό άρθρό 21  τόυ ν. 4412/2016.  
Στήν περίπτωσή αυτή, ό πρόσφέρων υπόβάλει στόν όικείό  (υπό)φάκελό σχετική αιτιόλόγήσή με τή 
μόρφή ψήφιακά υπόγεγραμμένόυ αρχείόυ pdf, αναφέρόντας ρήτά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόυ ή 
διόικήτικές πράξεις πόυ επιβάλλόυν τήν εμπιστευτικότήτα τής συγκεκριμένής πλήρόφόρίας, ως 
συνήμμένό τής ήλεκτρόνικής τόυ πρόσφόράς. Δεν χαρακτήρίζόνται ως εμπιστευτικές πλήρόφόρίες 
σχετικά με τις τιμές μόνάδός, τις πρόσφερόμενες πόσότήτες και τήν όικόνόμική πρόσφόρά.   
 
3.4 Στήν περίπτωσή τής υπόβόλής στόιχείων με χρήσή μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων 
ήλεκτρόνικών αρχείων (π.χ. ήλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ZIP), εκείνα τα όπόία επιθυμεί ό πρόσφέρων 
να χαρακτήρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υπόβάλλει 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ως χωριστά ήλεκτρόνικά αρχεία με μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ήλεκτρόνικό 
αρχείό μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων ήλεκτρόνικών αρχείων πόυ να περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστής – όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλει τόυς ανωτέρω (υπό)φακέλόυς μέσω τόυ 
υπόσυστήματός, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγήτικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με τήν ένδειξή 
«Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής»  είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 24.2 τής παρόύσας, υπόβάλλόνται από 
τόν όικόνόμικό φόρέα ήλεκτρόνικά σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF) και γίνόνται 
απόδεκτά, ανά περίπτωσή, σύμφωνα με τήν παρ. β τόυ άρθρόυ 4.2.τής παρόύσας. 
 
β) Τό αργότερό πριν από τήν ήμερόμήνία και ώρα απόσφράγισής των πρόσφόρών πόυ όρίζεται στό 
άρθρό 18 τής παρόύσας, πρόσκόμίζόνται στήν Αναθέτόυσα Αρχή14, με ευθύνή τόυ όικόνόμικόύ φόρέα 
όι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετόχής, πλήν των εγγυήσεων πόυ εκδίδόνται ήλεκτρόνικά, άλλως ή 
πρόσφόρά απόρρίπτεται ως απαράδεκτή.15 
 
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυήτικές επιστόλές συμμετόχής πρόσκόμίζόνται σε κλειστό φάκελό, στόν 
όπόίό αναγράφεται τόυλάχιστόν ό απόστόλέας, τα στόιχεία τόυ παρόντός διαγωνισμόύ και ως 
παραλήπτής ή Επιτρόπή Διαγωνισμόύ. 
 
Η πρόσκόμισή των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετόχής πραγματόπόιείται είτε με κατάθεσή τόυ ως 
άνω φακέλόυ στήν υπήρεσία πρωτόκόλλόυ τής αναθέτόυσας αρχής είτε με τήν απόστόλή τόυ 
ταχυδρόμικώς, επί απόδείξει. Τό βάρός απόδειξής τής έγκαιρής πρόσκόμισής φέρει ό όικόνόμικός 
φόρέας. Τό εμπρόθεσμό απόδεικνύεται με  τόν αριθμό πρωτόκόλλόυ είτε με τήν επίκλήσή τόυ σχετικόύ 
απόδεικτικόύ απόστόλής, ανά περίπτωσή. 
 
Στήν περίπτωσή πόυ  επιλεγεί ή απόστόλή τόυ φακέλόυ τής εγγύήσής συμμετόχής ταχυδρόμικώς, ό 
όικόνόμικός φόρέας αναρτά, εφόσόν δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρής εισαγωγής τόυ φακέλόυ τόυ στό 
πρωτόκόλλό τής αναθέτόυσας αρχής, τό αργότερό έως τήν ήμερόμήνία και ώρα απόσφράγισής των 
πρόσφόρών, μέσω τής λειτόυργίας «επικόινωνία», τα σχετικό απόδεικτικό στόιχείό πρόσκόμισής 
(απόδεικτικό κατάθεσής σε υπήρεσίες ταχυδρόμείόυ - ταχυμεταφόρών),  πρόκειμένόυ να ενήμερώσει 
τήν αναθέτόυσα αρχή περί τής τήρήσής τής υπόχρέωσής τόυ σχετικά με τήν (εμπρόθεσμή) πρόσκόμισή 
τής εγγύήσής συμμετόχής τόυ στόν παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι πρόσφέρόντες συντάσσόυν τήν όικόνόμική τόυς πρόσφόρά, συμπλήρώνόντας τήν αντίστόιχή 
ειδική ήλεκτρόνική φόρμα τόυ υπόσυστήματός.  
 
δ) Oι πρόσφέρόντες δύνανται να πρόβαίνόυν, μέσω των λειτόυργιών τόυ υπόσυστήματός, σε 
εκτύπωσή ελέγχόυ όμαλότήτας των επιμέρόυς πόσόστών έκπτωσής, ανά όμάδα εργασιών, στήν 
περίπτωσή υπόβόλής πρόσφόράς με επιμέρόυς πόσόστά έκπτωσής, κατ’ εφαρμόγή τής παρ. 2α τόυ 
άρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.16 
 
ε) Στή συνέχεια, όι πρόσφέρόντες παράγόυν από τό υπόσύστήμα τα ήλεκτρόνικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιόλόγήτικών Συμμετόχής και τής Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόυς σε μόρφή 
αρχείόυ Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνόνται απόδεκτά, εφόσόν φέρόυν, 
τόυλάχιστόν πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή, ή όπόία υπόστήρίζεται από αναγνωρισμένό 
(εγκεκριμένό) πιστόπόιήτικό και επισυνάπτόνται στόυς αντίστόιχόυς (υπό)φακέλόυς τής πρόσφόράς. 
Κατά τή συστήμική υπόβόλή τής πρόσφόράς τό υπόσύστήμα πραγματόπόιεί αυτόματόπόιήμένόυς 
ελέγχόυς επιβεβαίωσής τής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς σε σχέσή με τα παραχθέντα ήλεκτρόνικά αρχεία 
(Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι αυτόί  απόβόύν 
επιτυχείς ή πρόσφόρά υπόβάλλεται  στό υπόσύστήμα. Διαφόρετικά, ή πρόσφόρά δεν υπόβάλλεται και 
τό υπόσύστήμα ενήμερώνει τόυς πρόσφέρόντες με σχετικό μήνυμα σφάλματός στή διεπαφή τόυ 
χρήστή των πρόσφερόντων, πρόκειμένόυ όι τελευταίόι να πρόβόύν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσής. 
 





7 

στ) Εφόσόν όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόυν απότυπωθεί στό σύνόλό τόυς στις ειδικές ήλεκτρόνικές 
φόρμες τόυ υπόσυστήματός, όι πρόσφέρόντες επισυνάπτόυν  τα σχετικά ήλεκτρόνικά αρχεία, 
σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στήν  περίπτωσή ε.17 
 
ζ)  Από τό υπόσύστήμα εκδίδεται ήλεκτρόνική απόδειξή υπόβόλής πρόσφόράς, ή όπόία απόστέλλεται 
στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνυμα ήλεκτρόνικόύ ταχυδρόμείόυ. 
 
Στις περιπτω σεις πόυ με τήν πρόσφόρα  υπόβα λλόνται δήμό σια ή /και ιδιωτικα  ε γγραφα, ει τε ε χόυν 
παραχθει  από  τόν ι διό τόν πρόσφε ρόντα ει τε από  τρι τόυς, αυτα  γι νόνται απόδεκτα , ανα  περι πτωσή, 

συ μφωνα με  τήν παρ. β τόυ α ρθρόυ 4.2.τής παρόυ σας18  

η) Έως τήν ήμε ρα και ω ρα απόσφρα γισής των πρόσφόρω ν πρόσκόμι ζόνται, με ευθυ νή τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, στήν αναθε τόυσα αρχή , σε ε ντυπή μόρφή  και σε κλειστό  φα κελό, στόν όπόι ό 
αναγρα φεται ό απόστόλε ας και ως παραλή πτής ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  τόυ παρό ντός διαγωνισμόυ , 
τυχό ν στόιχει α τής ήλεκτρόνική ς πρόσφόρα ς τόυ, ή τόι των υπόφακε λων «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» 
και «Οικόνόμική  Πρόσφόρα », τα όπόι α απαιτει ται να πρόσκόμισθόυ ν σε πρωτό τυπα ή  ακριβή  
αντι γραφα19. 

Τε τόια στόιχει α και δικαιόλόγήτικα  ενδεικτικα  ει ναι : 

i) ή πρωτό τυπή εγγυήτική  επιστόλή  συμμετόχή ς, πλήν των περιπτω σεων πόυ αυτή  εκδι δεται 
ήλεκτρόνικα , α λλως ή πρόσφόρα  απόρρι πτεται ως απαρα δεκτή, συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα 
στό α ρθρό 4.1. γ) τής παρόυ σας, 

ii) αυτα  πόυ δεν υπα γόνται στις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999, (ενδεικτικα  
συμβόλαιόγραφικε ς ε νόρκες βεβαιω σεις ή  λόιπα  συμβόλαιόγραφικα  ε γγραφα), 

iii) ιδιωτικα  ε γγραφα τα όπόι α δεν  ε χόυν επικυρωθει  από  δικήγό ρό ή  δεν φε ρόυν θεω ρήσή από  
υπήρεσι ες και φόρει ς τής περι πτωσής α τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 ή  δεν συνόδευ όνται 
από  υπευ θυνή δή λωσή για τήν ακρι βεια  τόυς, καθω ς και 

iv) αλλόδαπα  δήμό σια ε ντυπα ε γγραφα πόυ φε ρόυν τήν επισήμει ωσή τής Χα γής (Apostille), ή  
πρόξενική  θεω ρήσή και δεν ε χόυν επικυρωθει   από  δικήγό ρό.  

Σε περι πτωσή μή υπόβόλή ς ενό ς ή  περισσό τερων από  τα ως α νω στόιχει α και δικαιόλόγήτικα  πόυ 
υπόβα λλόνται σε ε ντυπή μόρφή , πλήν τής πρωτό τυπής εγγυ ήσής συμμετόχή ς, δυ ναται να 
συμπλήρω νόνται και να υπόβα λλόνται συ μφωνα με τό α ρθρό 102 τόυ ν. 4412/2016. 

 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζήτήσόυν τήν απόσυρσή υπόβλήθείσας πρόσφόράς, πριν τήν 
καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής των πρόσφόρών, με έγγραφό αίτήμα τόυς πρός τήν αναθέτόυσα 

αρχή, σε μόρφή ήλεκτρόνικόύ αρχείόυ Portable Document Format (PDF)20 πόυ υπόβάλλεται σύμφωνα 
με τις περ. ii) ή iv)  τής παρ. β τόυ άρθρόυ 4.2. τής παρόύσας,21  μέσω τής λειτόυργικότήτας 
«Επικόινωνία» τόυ υπόσυστήματός. Πιστόπόιήμένός χρήστής τής αναθέτόυσας αρχής, χωρίς να 
απαιτείται απόφασή τής τελευταίας, πρόβαίνει στήν απόρριψή τής σχετικής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς 
στό υπόσύστήμα πριν τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής τής πρόσφόράς. Κατόπιν, ό όικόνόμικός 
φόρέας δύναται να υπόβάλει εκ νέόυ πρόσφόρά μέσω τόυ υπόσυστήματός έως τήν καταλήκτική 
ήμερόμήνία υπόβόλής  των πρόσφόρών. 
 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 
 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 
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α) Μετα  τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρω ν, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 18 τής 
παρόυ σας, και πριν από  τήν ήλεκτρόνική  απόσφρα γισή, πιστόπόιήμε νός χρή στής τής Αναθε τόυσας 
Αρχή ς μεταβιβα ζει τήν αρμόδιό τήτα διαχει ρισής τόυ ήλεκτρόνικόυ  διαγωνισμόυ  σε πιστόπόιήμε νό 
χρή στή τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ . 
 
 
β) Η αναθε τόυσα αρχή  διαβιβα ζει στόν Πρό εδρό τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ  τόυς κλειστόυ ς φακε λόυς  
με τις πρωτό τυπες εγγυή σεις συμμετόχή ς, πόυ ε χόυν πρόσκόμιστει , πριν από  τήν ήμερόμήνι α και ω ρα 
απόσφρα γισής των πρόσφόρω ν πόυ όρι ζεται, όμόι ως, στό α ρθρό 18 τής παρόυ σας.   
 
Η  Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ 22, κατα  τήν ήμερόμήνι α και ω ρα πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 18, πρόβαι νει σε 
ήλεκτρόνική  απόσφρα γισή τόυ υπόφακε λόυ «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» και τόυ υπόφακε λόυ 
“Οικόνόμική  Πρόσφόρα ”, χωρι ς να παρε χει στόυς πρόσφε ρόντες πρό σβασή στα υπόβλήθε ντα 
δικαιόλόγήτικα  συμμετόχή ς ή  στις υπόβλήθει σες όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς. 
 
γ)  Μετα  τήν ως α νω απόσφρα γισή, και πριν από  τήν ε κδόσή όπόιασδή πότε από φασής σχετικα  με τήν 
αξιόλό γήσή των πρόσφόρω ν τής παρόυ σας, ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , πρόβαι νει στις ακό λόυθες 
ενε ργειες23: 
 
(i) αναρτα  στόν ήλεκτρόνικό  χω ρό «Συνήμμε να Ηλεκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ », τόν σχετικό  κατα λόγό 
πρόσφερό ντων, ό πως αυτό ς παρα γεται από  τό υπόσυ στήμα, με δικαι ωμα πρό σβασής μό νόν στόυς 
πρόσφε ρόντες,  
 
ii) ελε γχει εα ν πρόσκόμι στήκαν όι απαιτόυ μενες πρωτό τυπες εγγυήτικε ς επιστόλε ς συμμετόχή ς 
συ μφωνα με τήν παρ. 3.5 περ. β τόυ α ρθρόυ 3 τής παρόυ σας. Η πρόσφόρα  όικόνόμικόυ  φόρε α πόυ 
παρε λειψε ει τε να πρόσκόμι σει τήν απαιτόυ μενή πρωτό τυπή εγγυ ήσή συμμετόχή ς, σε περι πτωσή 
υπόβόλή ς ε γχαρτής εγγυ ήσής συμμετόχή ς, ει τε να υπόβα λει τήν απαιτόυ μενή εγγυ ήσή ήλεκτρόνική ς 
ε κδόσής στόν όικει ό ήλεκτρόνικό  (υπό )-φα κελό με χρι τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς των 
πρόσφόρω ν, απόρρι πτεται ως απαρα δεκτή, μετα  από  γνω μή τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ , ή όπόι α 
συντα σσει πρακτικό , στό όπόι ό περιλαμβα νόνται τα απότελε σματα τόυ ανωτε ρω ελε γχόυ και 
υπόβα λλει στήν αναθε τόυσα αρχή  τό σχετικό  ήλεκτρόνικό  αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, με σω τής 
λειτόυργι ας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστή ματός, πρός ε γκρισή για τή λή ψή από φασής από ρριψής τής 
πρόσφόρα ς, συ μφωνα με τήν παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016.  
Μετα  τήν ε κδόσή τής από φασής ε γκρισής τόυ ανωτε ρω πρακτικόυ  για τήν από ρριψή τής πρόσφόρα ς, 
ή αναθε τόυσα αρχή  κόινόπόιει  τήν από φασή σε ό λόυς τόυς πρόσφε ρόντες. 
Η από φασή από ρριψής τής πρόσφόρα ς εκδι δεται πριν από  τήν ε κδόσή όπόιασδή πότε α λλής από φασής 
σχετικα  με τήν αξιόλό γήσή των πρόσφόρω ν τής παρόυ σας διαδικασι ας.24  
 
iii) Στή συνε χεια διαβιβα ζει τόν σχετικό  κατα λόγό πρόσφερό ντων, κατα  σειρα  μειόδόσι ας, στήν 
αναθε τόυσα αρχή  και στόυς πρόσφε ρόντες, πρόκειμε νόυ να λα βόυν γνω σή και αναρτα  στόν 
ήλεκτρόνικό  χω ρό «Συνήμμε να Ηλεκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ », τόν ως α νω κατα λόγό, με δικαι ωμα 
πρό σβασής μό νό στόυς πρόσφε ρόντες. 
 
δ) Ακόλόυ θως, ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  πρόβαι νει, κατα  σειρα  μειόδόσι ας, σε ε λεγχό τής όλό γραφής 
και αριθμήτική ς αναγραφή ς τόυ ενιαι όυ πόσόστόυ  ε κπτωσής/ των επιμε ρόυς πόσόστω ν ε κπτωσής 
(συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν έχει επιλεγεί υποβολή προσφοράς με ενιαίο ή με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης) και τής όμαλή ς μεταξυ  τόυς σχε σής, βα σει τής παραγωγή ς σχετικόυ  ψήφιακόυ  αρχει όυ, με σα 
από  τό υπόσυ στήμα.  
Για τήν εφαρμόγή  τόυ ελε γχόυ όμαλό τήτας, χρήσιμόπόιει ται από  τήν Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  ή με σή 
ε κπτωσή πρόσφόρα ς (Εμ), συ μφωνα με τα όριζό μενα στα α ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016  
(ο έλεγχος ομαλότητας αφορά μόνο στην περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, άλλως διαγράφεται η σχετική αναφορά). 
 
ε) Όλες όι όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς, μετα  τις τυχό ν αναγκαι ες διόρθω σεις, καταχωρι ζόνται, κατα  τή 
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σειρα  μειόδόσι ας, στό πρακτικό  τής επιτρόπή ς.  
 
στ) Στή συνε χεια, ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , τήν ι δια ήμε ρα, ελε γχει τα δικαιόλόγήτικα  συμμετόχή ς τόυ 
α ρθρόυ 24.2 τής παρόυ σας, κατα  τή σειρα  τής μειόδόσι ας, αρχι ζόντας από  τόν πρω τό μειόδό τή. Αν ή 
όλόκλή ρωσή τόυ ελε γχόυ αυτόυ  δεν ει ναι δυνατή  τήν ι δια με ρα, λό γω τόυ μεγα λόυ αριθμόυ  των 
πρόσφόρω ν, ελε γχόνται τόυλα χιστόν όι δε κα (10) πρω τες κατα  σειρα  μειόδόσι ας. Στήν περι πτωσή 
αυτή   ή διαδικασι α συνεχι ζεται τις επό μενες εργα σιμες ήμε ρες25. 
 
ζ) Η Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , παρα λλήλα με τις ως α νω ενε ργειες, επικόινωνει  με τόυς εκδό τες πόυ 
αναγρα φόνται στις υπόβλήθει σες εγγυήτικε ς επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ να διαπιστω σει τήν εγκυρό τήτα  
τόυς.26 Αν διαπιστωθει  πλαστό τήτα εγγυήτική ς επιστόλή ς, ό υπόψή φιός απόκλει εται από  τόν 
διαγωνισμό , υπόβα λλεται μήνυτή ρια αναφόρα  στόν αρμό διό εισαγγελε α.  
 
η) Η περιγραφό μενή διαδικασι α καταχωρει ται στό πρακτικό  τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ  ή  σε 
παρα ρτήμα  τόυ, πόυ υπόγρα φεται από  τόν Πρό εδρό και τα με λή τής. 
 
Ως ασυνή θιστα χαμήλε ς πρόσφόρε ς, τεκμαι ρόνται όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς πόυ εμφανι ζόυν από κλισή 
μεγαλυ τερή των δε κα (10) πόσόστιαι ων μόνα δων από  τόν με σό ό ρό τόυ συνό λόυ των εκπτω σεων των 
παραδεκτω ν πρόσφόρω ν πόυ υπόβλή θήκαν.  
 
Η αναθε τόυσα αρχή  δυ ναται να κρι νει ό τι συνιστόυ ν ασυνή θιστα χαμήλε ς πρόσφόρε ς και πρόσφόρε ς 
με μικρό τερή ή  καθό λόυ από κλισή από  τό ως α νω ό ριό.27 
 
Στις παραπα νω περιπτω σεις, ή αναθε τόυσα αρχή  απαιτει  από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς να εξήγή σόυν 
τήν τιμή  ή  τό κό στός πόυ πρότει νόυν στήν πρόσφόρα  τόυς, εντό ς απόκλειστική ς πρόθεσμι ας ει κόσι 
(20) ήμερω ν από  τήν κόινόπόι ήσή τής σχετική ς πρό σκλήσής, ή όπόι α απόστε λλεται με σω τής 
λειτόυργι ας «Επικόινωνι α» τόυ υπόσυστή ματός.  
 
Αν όικόνόμικό ς φόρε ας δεν ανταπόκριθει  στή σχετική  πρό σκλήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς εντό ς τής 
α νω πρόθεσμι ας και δεν υπόβα λλει εξήγή σεις, ή πρόσφόρα  τόυ απόρρι πτεται ως μή κανόνική  και 
καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή εγγυήτική  επιστόλή  συμμετόχή ς. Αν όι εξήγή σεις δεν γι νόυν 
απόδεκτε ς, ή πρόσφόρα  απόρρι πτεται, ωστό σό δεν καταπι πτει ή εγγυήτική  επιστόλή  συμμετόχή ς. 
 
Οι παρεχό μενες εξήγή σεις τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, όι όπόι ες υπόβα λλόνται, όμόι ως, με σω τής 
λειτόυργι ας « Επικόινωνι α», ιδι ως ως πρός τόν πρόσδιόρισμό  όικόνόμικω ν μεγεθω ν, με τις όπόι ες ό 
πρόσφε ρων διαμό ρφωσε τήν πρόσφόρα  τόυ, απότελόυ ν δεσμευτικε ς συμφωνι ες και τμή μα τής 
συ μβασής ανα θεσής πόυ δεν μπόρόυ ν να μεταβλήθόυ ν καθ’ ό λή τή δια ρκεια εκτε λεσής τής συ μβασής. 
 
Κατα  τα λόιπα  εφαρμό ζόνται τα αναλυτικα  αναφερό μενα στα α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016 
 
Η Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  όλόκλήρω νει τή συ νταξή τόυ σχετικόυ  πρακτικόυ  με τό απότε λεσμα τής 
διαδικασι ας, με τό όπόι ό εισήγει ται τήν ανα θεσή τής συ μβασής στόν μειόδό τή (ή  τή μαται ωσή τής 
διαδικασι ας), και υπόβα λλει στήν αναθε τόυσα αρχή  τό σχετικό  ήλεκτρόνικό  αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, 
πρός ε γκρισή, μεταβιβα ζόντας παρα λλήλα ξανα  τήν αρμόδιό τήτα διαχει ρισής τόυ ήλεκτρόνικόυ  
διαγωνισμόυ  στόν αρμό διό πιστόπόιήμε νό χρή στή τής αναθε τόυσας αρχή ς.  
 
Η απόδόχή  ή  από ρριψή των εξήγή σεων των όικόνόμικω ν φόρε ων, κατό πιν γνω μής τής Επιτρόπή ς 
Διαγωνισμόυ 28, ή όπόι α περιλαμβα νεται στό ως α νω πρακτικό , ενσωματω νεται στήν από φασή τής 
επό μενής περι πτωσής (θ). Για τήν εξε τασή των εξήγή σεων δυ ναται να συγκρότόυ νται και ε κτακτες 
επιτρόπε ς ή  όμα δες εργασι ας, κατα  τα όριζό μενα στήν παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 221 ν. 4412/2016. 
 
θ) Στή συνε χεια, ή αναθε τόυσα αρχή  κόινόπόιει  τήν από φασή ε γκρισής τόυ πρακτικόυ  σε ό λόυς τόυς 
πρόσφε ρόντες, εκτό ς από  εκει νόυς, όπόι όι απόκλει στήκαν όριστικα , λό γω μή υπόβόλή ς ή  πρόσκό μισής 
τής πρωτό τυπής εγγυ ήσής συμμετόχή ς, συ μφωνα με τήν περι πτωσή (γ) τής παρόυ σας παραγρα φόυ 
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4.1 και παρε χει πρό σβασή στα υπόβλήθε ντα δικαιόλόγήτικα  συμμετόχή ς και στις όικόνόμικε ς 
πρόσφόρε ς των λόιπω ν πρόσφερό ντων. Κατα  τής από φασής αυτή ς χωρει  πρόδικαστική  πρόσφυγή , 
κατα  τα όριζό μενα στήν παρα γραφό 4.3 τής παρόυ σής. 
 
ι) Επισήμαι νεται, τε λός, ό τι, σε περι πτωσή πόυ όι πρόσφόρε ς ε χόυν τήν ι δια ακριβω ς τιμή  (ισό τιμες), ή 
αναθε τόυσα αρχή  επιλε γει τόν (πρόσωρινό ) ανα δόχό με κλή ρωσή μεταξυ  των όικόνόμικω ν φόρε ων 
πόυ υπε βαλαν ισό τιμες πρόσφόρε ς. Η κλή ρωσή γι νεται ενω πιόν τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ  και 
παρόυσι α των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ υπε βαλαν τις ισό τιμες πρόσφόρε ς, σε ήμε ρα και ω ρα πόυ θα 
τόυς γνωστόπόιήθει   με σω τής λειτόυργικό τήτας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστή ματός. 
Τα απότελε σματα τής ως α νω κλή ρωσής ενσωματω νόνται, όμόι ως, στήν από φασή τής πρόήγόυ μενής 
περι πτωσής (θ). 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετα  από  τήν αξιόλό γήσή των πρόσφόρω ν, ή αναθε τόυσα αρχή  πρόσκαλει , στό πλαι σιό τής 
παρόυ σας ήλεκτρόνική ς διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής και με σω τής λειτόυργικό τήτας τής 
«Επικόινωνι ας», τόν πρόσωρινό  ανα δόχό να υπόβα λει εντό ς πρόθεσμι ας δε κα (10) ήμερω ν 29 από τήν 
κόινόπόίήσή τής σχετικής έγγραφής ειδόπόίήσής σε αυτόν τα πρόβλεπό μενα, στό α ρθρό 23 τής 
παρόυ σας, απόδεικτικα  με σα (δικαιόλόγήτικα  πρόσωρινόυ  αναδό χόυ) και τα απόδεικτικα  ε γγραφα 
νόμιμόπόι ήσής.30 Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός δυ ναται να υπόβα λει, εντό ς τής ως α νω πρόθεσμι ας, αι τήμα, 
πρός τήν αναθε τόυσα αρχή , για παρα τασή  τής, συνόδευό μενό από  απόδεικτικα  ε γγραφα περι  αι τήσής 
χόρή γήσής δικαιόλόγήτικω ν πρόσωρινόυ  αναδό χόυ. Στήν περι πτωσή αυτή  ή αναθε τόυσα αρχή  
παρατει νει τήν πρόθεσμι α υπόβόλή ς αυτω ν, για ό σό χρό νό απαιτήθει  για τή χόρή γήσή  τόυς από  τις 
αρμό διες δήμό σιες αρχε ς.  
 
β) Τα δικαιόλόγήτικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ υπόβα λλόνται από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
ήλεκτρόνικα , με σω τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας» στήν αναθε τόυσα αρχή , δεν απαιτει ται 
να πρόσκόμισθόυ ν και σε ε ντυπή μόρφή  και γι νόνται απόδεκτα , ανα  περι πτωσή, εφό σόν 
υπόβα λλόνται, συ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στις διατα ξεις:  

 
i) ει τε των α ρθρων 13, 14 και 28 τόυ ν. 4727/2020 περι  ήλεκτρόνικω ν δήμόσι ων εγγρα φων πόυ φε ρόυν 
ήλεκτρόνική  υπόγραφή  ή  σφραγι δα, και, εφό σόν πρό κειται για αλλόδαπα  δήμό σια ήλεκτρόνικα  
ε γγραφα, εα ν φε ρόυν επισήμει ωσή e-Apostille  
 
ii) ει τε των α ρθρων 15 και 2731 τόυ ν. 4727/2020 περι  ήλεκτρόνικω ν ιδιωτικω ν εγγρα φων πόυ φε ρόυν 
ήλεκτρόνική  υπόγραφή  ή  σφραγι δα 
 
iii) ει τε τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999, ό πως ισχυ ει περι  βεβαι ωσής τόυ γνήσι όυ τής υπόγραφή ς- 
επικυ ρωσής των αντιγρα φων 
 
iv) ει τε τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 3732 τόυ ν. 4412/2016, περι  χρή σής ήλεκτρόνικω ν υπόγραφω ν σε 
ήλεκτρόνικε ς διαδικασι ες δήμόσι ων συμβα σεων,   
  
v) ει τε τής παρ. 13 τόυ α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, περι  συνυπόβόλή ς υπευ θυνής δή λωσής στήν 
περι πτωσή απλή ς φωτότυπι ας ιδιωτικω ν εγγρα φων33.  
 
Επιπλε όν δεν πρόσκόμι ζόνται σε ε ντυπή μόρφή  τα ΦΕΚ και ενήμερωτικα  και τεχνικα  φυλλα δια και 
α λλα ε ντυπα, εταιρικα  ή  μή, με ειδικό  τεχνικό  περιεχό μενό, δήλαδή  ε ντυπα με αμιγω ς τεχνικα  
χαρακτήριστικα , ό πως αριθμόυ ς, απόδό σεις σε διεθνει ς μόνα δες, μαθήματικόυ ς τυ πόυς και σχε δια. 
 
Τα ως α νω στόιχει α και δικαιόλόγήτικα  καταχωρι ζόνται από  αυτό ν σε μόρφή  ήλεκτρόνικω ν αρχει ων 
με μόρφό τυπό PDF. 





11 

 
[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει 
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη 
αποτύπωση,  αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:  
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX, 
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)34  
 
β.1) Εντό ς τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς των δικαιόλόγήτικω ν κατακυ ρωσής και τό αργό τερό ε ως τήν 
τρι τή εργα σιμή ήμε ρα από  τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α ήλεκτρόνική ς υπόβόλή ς τόυς, πρόσκόμι ζόνται 
με ευθυ νή τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, στήν αναθε τόυσα αρχή , σε ε ντυπή μόρφή  και σε κλειστό  φα κελό, 
στόν όπόι ό αναγρα φεται ό απόστόλε ας, τα στόιχει α τόυ διαγωνισμόυ  και ως παραλή πτής ή Επιτρόπή , 
τα στόιχει α και δικαιόλόγήτικα , τα όπόι α απαιτει ται να πρόσκόμισθόυ ν σε ε ντυπή μόρφή  (ως 
πρωτό τυπα ή  ακριβή  αντι γραφα).35 
 

Τε τόια στόιχει α και δικαιόλόγήτικα  ενδεικτικα  ει ναι : 

i) αυτα  πόυ δεν υπα γόνται στις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999, ό πως ισχυ ει, 
(ενδεικτικα  συμβόλαιόγραφικε ς ε νόρκες βεβαιω σεις ή  λόιπα  συμβόλαιόγραφικα  ε γγραφα)  

ii) ιδιωτικα  ε γγραφα τα όπόι α δεν ε χόυν επικυρωθει  από  δικήγό ρό ή  δεν φε ρόυν θεω ρήσή από  
υπήρεσι ες και φόρει ς τής περι πτωσής α τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 ή  δεν συνόδευ όνται 
από  υπευ θυνή δή λωσή για τήν ακρι βεια  τόυς,  καθω ς και  
 
iii) τα ε ντυπα ε γγραφα πόυ φε ρόυν τή Σφραγι δα τής Χα γής (Apostille) ή  πρόξενική  θεω ρήσή και δεν 
ει ναι επικυρωμε να από  δικήγό ρό. 
 
Σήμειω νεται ό τι στα αλλόδαπα  δήμό σια ε γγραφα και δικαιόλόγήτικα  εφαρμό ζεται ή Συνθή κή τής 
Χα γής τής 5ής.10.1961, πόυ κυρω θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188), εφό σόν συντα σσόνται σε κρα τή 
πόυ ε χόυν πρόσχωρή σει στήν ως α νω Συνθή κή, α λλως φε ρόυν πρόξενική  θεω ρήσή. Απαλλα σσόνται 
από  τήν απαι τήσή επικυ ρωσής (με Apostille ή  Πρόξενική  Θεω ρήσή) αλλόδαπα  δήμό σια ε γγραφα ό ταν 
καλυ πτόνται από  διμερει ς ή  πόλυμερει ς συμφωνι ες πόυ ε χει συνα ψει ή Ελλα δα (ενδεικτικα  «Συ μβασή 
νόμική ς συνεργασι ας μεταξυ  Ελλα δας και Κυ πρόυ – 05.03.1984» (κυρωτικό ς ν.1548/1985, «Συ μβασή 
περι  απαλλαγή ς από τήν επικυ ρωσή όρισμε νων πρα ξεων και εγγρα φων – 15.09.1977» (κυρωτικό ς 
ν.4231/2014)). Επι σής απαλλα σσόνται από  τήν απαι τήσή επικυ ρωσής ή  παρό μόιας διατυ πωσής 
δήμό σια ε γγραφα πόυ εκδι δόνται από  τις αρχε ς κρα τόυς με λόυς πόυ υπα γόνται στόν Καν ΕΕ 
2016/1191 για τήν απλόυ στευσή των απαιτή σεων για τήν υπόβόλή  όρισμε νων δήμόσι ων εγγρα φων 
στήν ΕΕ, ό πως, ενδεικτικα ,  τό λευκό  πόινικό  μήτρω ό, υπό  τόν ό ρό ό τι τα σχετικα  με τό γεγόνό ς αυτό  
δήμό σια ε γγραφα εκδι δόνται για πόλι τή τής Ένωσής από  τις αρχε ς τόυ κρα τόυς με λόυς τής ιθαγε νεια ς 
τόυ. Επι σής, γι νόνται υπόχρεωτικα  απόδεκτα  ευκρινή  φωτόαντι γραφα εγγρα φων πόυ ε χόυν εκδόθει  
από  αλλόδαπε ς αρχε ς και ε χόυν επικυρωθει  από  δικήγό ρό, συ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στήν παρ. 2 
περ. β τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 “Κω δικας Διόικήτική ς Διαδικασι ας”, ό πως αντικαταστα θήκε ως 
α νω με τό α ρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014. 
 
 
γ) Αν δεν υπόβλήθόυ ν τα παραπα νω δικαιόλόγήτικα  ή  υπα ρχόυν ελλει ψεις σε αυτα  πόυ υπoβλή θήκαν 
ήλεκτρόνικα  ή  σε ε ντυπή μόρφή , εφό σόν απαιτει ται, συ μφωνα με τα ανωτε ρω ή αναθε τόυσα αρχή  
καλει  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό να πρόσκόμι σει τα ελλει πόντα δικαιόλόγήτικα  ή  να συμπλήρω σει τα ή δή 
υπόβλήθε ντα ή  να παρα σχει διευκρινι σεις, κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 102 ν. 4412/2016, εντό ς 
πρόθεσμι ας δε κα (10) ήμερω ν από  τήν κόινόπόι ήσή τής σχετική ς πρό σκλήσής σε αυτό ν. Αν ό 
πρόσωρινό ς ανα δόχός υπόβα λλει αι τήμα πρός τήν αναθε τόυσα αρχή  για παρα τασή τής ως α νω 
πρόθεσμι ας, τό όπόι ό συνόδευ εται με απόδεικτικα  ε γγραφα από  τα όπόι α να απόδεικνυ εται ό τι ε χει 
αιτήθει  τή χόρή γήσή των δικαιόλόγήτικω ν, ή αναθε τόυσα αρχή  παρατει νει τήν πρόθεσμι α υπόβόλή ς 
των δικαιόλόγήτικω ν για ό σό χρό νό απαιτήθει  για τή χόρή γήσή των δικαιόλόγήτικω ν από  τις αρμό διες 
δήμό σιες αρχε ς. 
Τό παρό ν εφαρμό ζεται αναλό γως και στις περιπτω σεις πόυ ή αναθε τόυσα αρχή  τυχό ν ζήτή σει τήν 
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πρόσκό μισή δικαιόλόγήτικω ν κατα  τή διαδικασι α αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν και πριν από  τό στα διό 
κατακυ ρωσής, κατ’ εφαρμόγή  τής δια ταξής τόυ α ρθρόυ 79 παρα γραφός 5 εδα φιό α΄ ν. 4412/2016, 
τήρόυμε νων των αρχω ν τής ι σής μεταχει ρισής και τής διαφα νειας.36 
 
 
δ) Αν, κατα  τόν ε λεγχό των υπόβλήθε ντων δικαιόλόγήτικω ν, διαπιστωθει  ό τι: 
i) τα στόιχει α πόυ δήλω θήκαν με τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ), ει ναι εκ πρόθε σεως 
απατήλα  ή  ό τι ε χόυν υπόβλήθει  πλαστα  απόδεικτικα  στόιχει α37    ή  
ii) αν δεν υπόβλήθόυ ν στό πρόκαθόρισμε νό χρόνικό  δια στήμα τα απαιτόυ μενα πρωτό τυπα ή  
αντι γραφα, των παραπα νω δικαιόλόγήτικω ν, ή  
iii) αν από  τα δικαιόλόγήτικα  πόυ πρόσκόμι σθήκαν νόμι μως και εμπρόθε σμως, δεν απόδεικνυ όνται όι 
ό ρόι και όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς συ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυ σας, 38  
 
απόρρι πτεται ή πρόσφόρα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή 
εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ και ή κατακυ ρωσή γι νεται στόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε τήν αμε σως 
επό μενή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή πρόσφόρα  βα σει τής τιμή ς, τήρόυμε νής τής 
ανωτε ρω διαδικασι ας. 
 
Σε περι πτωσή ε γκαιρής και πρόσή κόυσας ενήμε ρωσής τής αναθε τόυσας αρχή ς για μεταβόλε ς στις 
πρόυ πόθε σεις τις όπόι ες ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει χε δήλω σει με τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ) ό τι πλήρόι  και όι όπόι ες επή λθαν ή  για τις όπόι ες ε λαβε γνω σή με χρι τή συ ναψή τής 
συ μβασής (όψιγενει ς μεταβόλε ς), δεν καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή πρόσκόμισθει σα, 
συ μφωνα με τό α ρθρό 15 τής παρόυ σας, εγγυ ήσή συμμετόχή ς.39,. 
 
Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν υπε βαλε αλήθή  ή  ακριβή  δή λωσή, ή  αν κανε νας από  τόυς 
πρόσφε ρόντες δεν πρόσκόμι ζει ε να ή  περισσό τερα από  τα απαιτόυ μενα ε γγραφα και δικαιόλόγήτικα , 
ή  αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν απόδει ξει ό τι:  α) δεν βρι σκεται σε μια από  τις καταστα σεις 
πόυ αναφε ρόνται στό α ρθρό 22.Α και β) πλήρόι  τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς των α ρθρων 22.Β ε ως 
22.Ε, ό πως αυτα  ε χόυν καθόριστει  στήν παρόυ σα , ή διαδικασι α συ ναψής τής συ μβασής ματαιω νεται. 
 
Η διαδικασι α ελε γχόυ των ως α νω δικαιόλόγήτικω ν όλόκλήρω νεται με τή συ νταξή πρακτικόυ  από  τήν 
Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , στό όπόι ό αναγρα φεται ή τυχό ν συμπλή ρωσή δικαιόλόγήτικω ν κατα  τα 
όριζό μενα στις παραγρα φόυς (α) και (γ) τόυ παρό ντός α ρθρόυ.40 Η Επιτρόπή , στή συνε χεια,  τό 
κόινόπόιει , με σω τής «λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας», στό απόφαινό μενό ό ργανό τής 
αναθε τόυσας αρχή ς για τή λή ψή από φασής ει τε κατακυ ρωσής τής συ μβασής ει τε μαται ωσής τής 
διαδικασι ας, ανα  περι πτωσή. 
 
Τα απότελε σματα τόυ ελε γχόυ των δικαιόλόγήτικω ν τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ επικυρω νόνται με τήν 
από φασή κατακυ ρωσής τόυ α ρθρόυ 105 ν. 4412/2016,41 ή τόι με τήν από φασή τόυ πρόήγόυ μενόυ 
εδαφι όυ, στήν όπόι α αναφε ρόνται υπόχρεωτικα  όι πρόθεσμι ες για τήν αναστόλή  τής συ ναψής 
συ μβασής, συ μφωνα με τα α ρθρα 360 ε ως 372 τόυ ιδι όυ νό μόυ.42  
 
Η αναθε τόυσα αρχή  κόινόπόιει   τήν  από φασή κατακυ ρωσής, μαζι  με αντι γραφό ό λων των πρακτικω ν 
τής διαδικασι ας ελε γχόυ και αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν σε ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ 
ε λαβαν με ρός στή διαδικασι α ανα θεσής, εκτό ς από  τόυς όριστικω ς απόκλεισθε ντες και ιδι ως ό σόυς 
απόκλει στήκαν όριστικα  δυνα μει τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016 και τής αντι στόιχής περ. 
γ τής παραγρα φόυ 4.1 τής παρόυ σας,43 με σω τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας», και επιπλε όν 
αναρτα  τα δικαιόλόγήτικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ στόν χω ρό «Συνήμμε να Ηλεκτρόνικόυ  
Διαγωνισμόυ ». 
 

ε)   Η από φασή κατακυ ρωσής καθι σταται όριστική , εφό σόν συντρε ξόυν όι ακό λόυθες πρόυ πόθε σεις:44 
 

i. ή από φασή κατακυ ρωσής ε χει κόινόπόιήθει , συ μφωνα με τα ανωτε ρω, 
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ii. παρε λθει α πρακτή ή πρόθεσμι α α σκήσής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ή  σε περι πτωσή α σκήσής, 
παρε λθει α πρακτή ή πρόθεσμι α α σκήσής αι τήσής αναστόλή ς κατα  τής από φασής τής ΑΕΠΠ και 
σε περι πτωσή α σκήσής αι τήσής αναστόλή ς κατα  τής από φασής τής ΑΕΠΠ, εκδόθει  από φασή 
επι  τής αι τήσής, με τήν επιφυ λαξή τής χόρή γήσής πρόσωρινή ς διαταγή ς, συ μφωνα με ό σα 
όρι ζόνται στό τελευται ό εδα φιό τής παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016, 

 
iii. ε χει όλόκλήρωθει  επιτυχω ς ό πρόσυμβατικό ς ε λεγχός από  τό Ελεγκτικό  Συνε δριό, συ μφωνα με 

τα α ρθρα 324 ε ως 327 τόυ ν. 4700/2020, εφό σόν απαιτει ται45, και 
 

iv.  ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ε χει υπόβα λλει, ε πειτα από  σχετική  πρό σκλήσή τής αναθε τόυσας 
αρχή ς, με σω τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός, υπευ θυνή δή λωσή, 
πόυ υπόγρα φεται συ μφωνα με ό σα όρι ζόνται στό α ρθρό 79Α τόυ ν. 4412/2016, στήν όπόι α 
δήλω νεται ό τι, δεν ε χόυν επε λθει στό πρό σωπό  τόυ όψιγενει ς μεταβόλε ς, κατα  τήν ε ννόια τόυ 
α ρθρόυ 104 τόυ ι διόυ νό μόυ, και μό νόν στήν περι πτωσή τόυ πρόσυμβατικόυ  ελε γχόυ ή  τής 
α σκήσής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς κατα  τής από φασής κατακυ ρωσής. 

 
Η υπευ θυνή δή λωσή ελε γχεται από  τήν αναθε τόυσα αρχή  και μνήμόνευ εται στό συμφωνήτικό . Εφό σόν 
δήλωθόυ ν όψιγενει ς μεταβόλε ς, ή δή λωσή ελε γχεται από  τήν Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , ή όπόι α 
εισήγει ται πρός τό αρμό διό απόφαινό μενό ό ργανό. 
 
Μετα  από  τήν όριστικόπόι ήσή τής από φασής κατακυ ρωσής, ή αναθε τόυσα αρχή  πρόσκαλει  τόν 
ανα δόχό, με σω τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός, να πρόσε λθει για τήν 
υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ , θε τόντα ς τόυ πρόθεσμι α δεκαπε ντε (15) ήμερω ν από  τήν κόινόπόι ήσή 
σχετική ς ε γγραφής ειδική ς πρό σκλήσής,46 πρόσκόμι ζόντας και τήν απαιτόυ μενή εγγυήτική  επιστόλή  
καλή ς εκτε λεσής. Η συ μβασή θεωρει ται συναφθει σα με τήν κόινόπόι ήσή τής ως α νω ειδική ς 
πρό σκλήσής.47 

Πριν από τήν υπόγραφή τόυ συμφωνήτικόύ υπόβάλλεται ή υπεύθυνή δήλωσή τής κόινής απόφασής 
των Υπόυργών Ανάπτυξής 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». 

Εα ν ό ανα δόχός δεν πρόσε λθει να υπόγρα ψει τό συμφωνήτικό , με σα στήν πρόθεσμι α πόυ όρι ζεται στήν 
ειδική  πρό κλήσή, και με τήν επιφυ λαξή αντικειμενικω ν λό γων ανωτε ρας βι ας, κήρυ σσεται ε κπτωτός, 
καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ και ακόλόυθει ται ή διαδικασι α 
τόυ παρό ντός α ρθρόυ 4.2 για τόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε τήν αμε σως επό μενή πλε όν συμφε ρόυσα 
από  όικόνόμική  α πόψή πρόσφόρα  βα σει τιμή ς48. Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν πρόσε λθει 
για τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ , ή διαδικασι α ανα θεσής τής συ μβασής ματαιω νεται, συ μφωνα 
με τήν περι πτωσή β τής παραγρα φόυ 1 τόυ α ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016. 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει , στήν περι πτωσή αυτή ν, να αναζήτή σει απόζήμι ωσή, πε ρα από  τήν 
καταπι πτόυσα εγγυήτική  επιστόλή , ιδι ως δυνα μει των α ρθρων 197 και 198 ΑΚ. 49 

 
Εα ν ή αναθε τόυσα αρχή  δεν απευθυ νει στόν ανα δόχό τήν ως α νω ειδική  πρό σκλήσή, εντό ς χρόνικόυ  
διαστή ματός εξή ντα (60) ήμερω ν από  τήν όριστικόπόι ήσή τής από φασής κατακυ ρωσής, και με τήν 
επιφυ λαξή τής υ παρξής επιτακτικόυ  λό γόυ δήμό σιόυ συμφε ρόντός ή  αντικειμενικω ν λό γων ανωτε ρας 
βι ας, ό ανα δόχός δικαιόυ ται να απε χει από  τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ , χωρι ς να εκπε σει ή 
εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ, καθω ς και να αναζήτή σει απόζήμι ωσή ιδι ως δυνα μει των α ρθρων 197 και 
198 ΑΚ.50 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 

Προσωρινή δικαστική προστασία 

 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενός, ό όπόίός έχει ή είχε συμφέρόν να τόυ ανατεθεί ή συγκεκριμένή δήμόσια 
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σύμβασή και έχει υπόστεί ή ενδέχεται να υπόστεί ζήμία από εκτελεστή πράξή ή παράλειψή τής 
αναθέτόυσας αρχής κατά παράβασή τής ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νόμόθεσίας στόν τόμέα 
των δήμόσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να πρόσφύγει στήν Αρχή Εξέτασής Πρόδικαστικών 
Πρόσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενός με πρόδικαστική πρόσφυγή, κατά πράξής ή παράλειψής τής αναθέτόυσας 
αρχής, πρόσδιόρι ζόντας ειδικω ς τις νόμικε ς και πραγματικε ς αιτια σεις πόυ δικαιόλόγόυ ν τό αι τήμα  
τόυ51. 

 
Σε περι πτωσή πρόσφυγή ς κατα  πρα ξής τής αναθε τόυσας αρχή ς, ή πρόθεσμι α για τήν α σκήσή τής 
πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ει ναι: 
(α) δε κα (10) ήμε ρες από  τήν κόινόπόι ήσή τής πρόσβαλλό μενής πρα ξής στόν ενδιαφερό μενό 
όικόνόμικό  φόρε α αν ή πρα ξή κόινόπόιή θήκε με ήλεκτρόνικα  με σα ή  τήλεόμόιότυπι α ή   
(β) δεκαπε ντε (15) ήμε ρες από  τήν κόινόπόι ήσή τής πρόσβαλλό μενής πρα ξής σε αυτό ν αν 
χρήσιμόπόιή θήκαν α λλα με σα επικόινωνι ας, α λλως   
(γ) δε κα (10) ήμε ρες από  τήν πλή ρή, πραγματική  ή  τεκμαιρό μενή, γνω σή τής πρα ξής πόυ βλα πτει τα 
συμφε ρόντα τόυ ενδιαφερό μενόυ όικόνόμικόυ  φόρε α. Ειδικά για τήν άσκήσή πρόσφυγής κατά 
πρόκήρυξής, ή πλήρής γνώσή αυτής τεκμαίρεται μετά τήν πάρόδό δεκαπέντε (15) ήμερών από τή 
δήμόσίευσή στό ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περι πτωσή παρα λειψής πόυ απόδι δεται στήν αναθε τόυσα αρχή , ή πρόθεσμι α για τήν α σκήσή τής 
πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ει ναι δεκαπε ντε (15) ήμε ρες από  τήν επόμε νή τής συντε λεσής τής 
πρόσβαλλό μενής παρα λειψής52. 
 
Η πρόδικαστική  πρόσφυγή , συντα σσεται υπόχρεωτικα  με τή χρή σή τόυ τυπόπόιήμε νόυ εντυ πόυ τόυ 
Παραρτή ματός Ι τόυ π.δ/τός 39/2017 και , κατατι θεται ήλεκτρόνικα  στήν ήλεκτρόνική  περιόχή  τόυ 
συγκεκριμε νόυ διαγωνισμόυ  με σω τής λειτόυργικό τήτας «Επικόινωνι α» τόυ υπόσυστή ματός πρός τήν 
Αναθε τόυσα Αρχή , επιλε γόντας τήν ε νδειξή «Πρόδικαστική  Πρόσφυγή » συ μφωνα με α ρθρό 15 τής ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-Δήμό σια Έργα.  
 
Οι πρόθεσμι ες ως πρός τήν υπόβόλή  των πρόδικαστικω ν πρόσφυγω ν και των παρεμβα σεων αρχι ζόυν 
τήν επόμε νή τής ήμε ρας τής πρόαναφερθει σας κατα  περι πτωσή κόινόπόι ήσής ή  γνω σής και λή γόυν 
ό ταν περα σει όλό κλήρή ή τελευται α ήμε ρα και ω ρα 23:59:59 και, αν αυτή  ει ναι εξαιρετε α ή  Σα ββατό, 
ό ταν περα σει όλό κλήρή ή επόμε νή εργα σιμή ήμε ρα και ω ρα 23:59:5953 
 
Για τό παραδεκτό τής άσκήσής τής πρόδικαστικής πρόσφυγής κατατίθεται παράβόλό από τόν 
πρόσφεύγόντα υπέρ τόυ Ελλήνικόύ Δήμόσίόυ, σύμφωνα με όσα όρίζόνται στό άρθρό 363 Ν. 
4412/201654. Η επιστρόφή τόυ παραβόλόυ στόν πρόσφεύγόντα γίνεται: α) σε περίπτωσή όλικής ή 
μερικής απόδόχής τής πρόσφυγής τόυ, β) όταν ή αναθέτόυσα αρχή ανακαλεί τήν πρόσβαλλόμενή 
πράξή ή πρόβαίνει στήν όφειλόμενή ενέργεια πριν από τήν έκδόσή τής απόφασής τής ΑΕΠΠ επί τής 
πρόσφυγής, γ) σε περίπτωσή παραίτήσής τόυ πρόσφεύγόντα από τήν πρόσφυγή τόυ έως και δέκα (10) 
ήμέρες από τήν κατάθεσή τής πρόσφυγής.  
 
Η πρόθεσμι α για τήν α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς και ή α σκήσή  τής κωλυ όυν τή συ ναψή τής 
συ μβασής επι  πόινή  ακυρό τήτας, ή όπόι α διαπιστω νεται με από φασή τής ΑΕΠΠ μετα  από  α σκήσή 
πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς, συ μφωνα με τό α ρθρό 368 τόυ Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μό νή ή α σκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής δεν κωλύει τήν πρόόδό τής διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό τήν επιφύλαξή χόρήγήσής από τό Κλιμάκιό πρόσωρινής πρόστασίας σύμφωνα με τό άρθρό 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201755.  
 
Η πρόήγόύμενή παράγραφός δεν εφαρμόζεται στήν περίπτωσή πόυ, κατά τή διαδικασία σύναψής τής 
παρόύσας σύμβασής, υπόβλήθεί μόνό μία (1) πρόσφόρά56. 
 
Μετά τήν, κατά τα ως άνω, ήλεκτρόνική κατάθεσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής ή αναθέτόυσα αρχή, 
μέσω τής λειτόυργίας ¨Επικόινωνία»: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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α) Κόινόπόιεί τήν πρόσφυγή τό αργότερό έως τήν επόμένή εργάσιμή ήμέρα από τήν κατάθεσή τής σε 
κάθε ενδιαφερόμενό τρίτό, ό όπόίός μπόρεί να θίγεται από τήν απόδόχή τής πρόσφυγής, πρόκειμένόυ 
να ασκήσει τό, πρόβλεπόμενό από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής τόυ 
στή διαδικασία εξέτασής τής πρόσφυγής, για τή διατήρήσή τής ισχύός τής πρόσβαλλόμενής πράξής, 
πρόσκόμίζόντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα πόυ έχει στή διάθεσή τόυ. 
 
β) Διαβιβάζει στήν ΑΕΠΠ, τό αργότερό εντός δεκαπέντε (15) ήμερών από τήν ήμέρα κατάθεσής, τόν 
πλήρή φάκελό τής υπόθεσής, τα απόδεικτικά κόινόπόίήσής στόυς ενδιαφερόμενόυς τρίτόυς αλλά και 
τήν Έκθεσή Απόψεών τής επί τής πρόσφυγής. Στήν Έκθεσή Απόψεων ή αναθέτόυσα αρχή μπόρεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπλήρωματική αιτιόλόγία για τήν υπόστήριξή τής πρόσβαλλόμενής με τήν 
πρόδικαστική πρόσφυγή πράξής. 
 
γ) Κόινόπόιεί σε όλα τα μέρή τήν έκθεσή απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα πόυ τυχόν 
τή συνόδεύόυν, μέσω τόυ ήλεκτρόνικόύ τόπόυ τόυ διαγωνισμόύ τό αργότερό έως τήν επόμένή 
εργάσιμή ήμέρα από τήν κατάθεσή τόυς. 
 
δ) Συμπλήρωματικά υπόμνήματα κατατίθενται από όπόιόδήπότε από τα μέρή μέσω τής πλατφόρμας 
τόυ ΕΣΗΔΗΣ, τό αργότερό εντός πέντε (5) ήμερών από τήν κόινόπόίήσή των απόψεων τής 
αναθέτόυσας αρχής57. 
 
Η α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς απότελει  πρόυ πό θεσή για τήν α σκήσή των ε νδικων 
βόήθήμα των τής αι τήσής αναστόλή ς και τής αι τήσής ακυ ρωσής τόυ α ρθρόυ 372 Ν. 4412/2016 κατα  
των εκτελεστω ν πρα ξεων ή  παραλει ψεων τής αναθε τόυσας αρχή ς58. 
 

Β. Όπόιός έχει έννόμό συμφέρόν μπόρεί να ζήτήσει, με τό ίδιό δικόγραφό εφαρμόζόμενων αναλόγικά 
των διατάξεων τόυ π.δ. 18/1989, τήν αναστόλή εκτέλεσής τής απόφασής τής ΑΕΠΠ και τήν ακύρωσή 
τής ενώπιόν τόυ Διόικήτικόύ Εφετείόυ τής έδρας τής αναθέτόυσας αρχής59. Τό αυτό ισχύει και σε 
περίπτωσή σιωπήρής απόρριψής τής πρόδικαστικής πρόσφυγής από τήν Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκήσής 
τόυ ως άνω ένδικόυ βόήθήματός έχει και ή αναθέτόυσα αρχή, αν ή Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή τήν 
πρόδικαστική πρόσφυγή, αλλά και αυτός τόυ όπόίόυ έχει γίνει εν μέρει δεκτή ή πρόδικαστική 
πρόσφυγή. 

Με τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ λόγίζόνται ως συμπρόσβαλλόμενες και όλες όι συναφείς πρός τήν ανωτέρω 
απόφασή πράξεις ή παραλείψεις τής αναθέτόυσας αρχής, εφόσόν έχόυν εκδόθεί ή συντελεστεί 
αντιστόίχως έως τή συζήτήσή τής ως άνω αίτήσής στό Δικαστήριό. 

Η αίτήσή αναστόλής και ακύρωσής περιλαμβάνει μόνό αιτιάσεις πόυ είχαν πρόταθεί με τήν 
πρόδικαστική πρόσφυγή ή αφόρόύν στή διαδικασία ενώπιόν τής Α.Ε.Π.Π. ή τό περιεχόμενό των 
απόφάσεών τής. Η αναθέτόυσα αρχή, εφόσόν ασκήσει τήν αίτήσή τής παρ. 1 τόυ άρθρόυ 372 τόυ ν. 
4412/2016, μπόρεί να πρόβάλει και όψιγενείς ισχυρισμόύς αναφόρικά με τόυς επιτακτικόύς λόγόυς 
δήμόσίόυ συμφέρόντός, όι όπόίόι καθιστόύν αναγκαία τήν άμεσή ανάθεσή τής σύμβασής.60 

Η ως άνω αίτήσή κατατίθεται στό ως αρμόδιό δικαστήριό μέσα σε πρόθεσμία δέκα (10) ήμερών από  
κόινόπόίήσή ή τήν πλήρή γνώσή τής απόφασής ή από τήν παρέλευσή τής πρόθεσμίας για τήν έκδόσή 
τής απόφασής επί τής πρόδικαστικής πρόσφυγής, ενώ ή δικάσιμός για τήν εκδίκασή τής αίτήσής 
ακύρωσής δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ήμερών από τήν κατάθεσή τόυ δικόγράφόυ.61 

Αντίγραφό τής αίτήσής με κλήσή κόινόπόιείται με τή φρόντίδα τόυ αιτόύντός πρός τήν Α.Ε.Π.Π., τήν 
αναθέτόυσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή τήν αίτήσή, και πρός κάθε τρίτό ενδιαφερόμενό, τήν 
κλήτευσή τόυ όπόίόυ διατάσσει με πράξή τόυ ό Πρόεδρός ή ό πρόεδρεύων τόυ αρμόδιόυ Δικαστήρίόυ 
ή Τμήματός έως τήν επόμενή ήμέρα από τήν κατάθεσή τής αίτήσής. Ο αιτών υπόχρεόύται επί πόινή 
απαραδέκτόυ τόυ ενδίκόυ βόήθήματός να πρόβεί στις παραπάνω κόινόπόιήσεις εντός απόκλειστικής 
πρόθεσμίας δύό (2) ήμερών από τήν έκδόσή και τήν παραλαβή τής ως άνω πράξής τόυ Δικαστήρίόυ. 
Εντός απόκλειστικής πρόθεσμίας δέκα (10) ήμερών από τήν ως άνω κόινόπόίήσή τής αίτήσής 
κατατίθεται ή παρέμβασή και διαβιβάζόνται ό φάκελός και όι απόψεις των παθήτικώς 
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νόμιμόπόιόύμενων. Εντός τής ίδιας πρόθεσμίας κατατίθενται στό Δικαστήριό και τα στόιχεία πόυ 
υπόστήρίζόυν τόυς ισχυρισμόύς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, ή παρέμβασή κόινόπόιείται με επιμέλεια τόυ παρεμβαίνόντός στα λόιπά μέρή τής δίκής 
εντός δύό (2) ήμερών από τήν κατάθεσή τής, αλλιώς λόγίζεται ως απαράδεκτή. Τό διατακτικό τής 
δικαστικής απόφασής εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ήμερών από τή συζήτήσή τής αίτήσής ή από τήν 
πρόθεσμία για τήν υπόβόλή υπόμνήμάτων. 

Η πρόθεσμία για τήν άσκήσή και ή άσκήσή τής αίτήσής ενώπιόν τόυ αρμόδίόυ δικαστήρίόυ κωλύόυν 
τή σύναψή τής σύμβασής μέχρι τήν έκδόσή τής όριστικής δικαστικής απόφασής, εκτός εάν με 
πρόσωρινή διαταγή ό αρμόδιός δικαστής απόφανθεί διαφόρετικά. Επίσής, ή πρόθεσμία για τήν άσκήσή 
και ή άσκήσή τής αίτήσής κωλύόυν τήν πρόόδό τής διαδικασίας ανάθεσής για χρόνικό διάστήμα 
δεκαπέντε (15) ήμερών από τήν άσκήσή τής αίτήσής, εκτός εάν με τήν πρόσωρινή διαταγή ό αρμόδιός 
δικαστής απόφανθεί διαφόρετικά62. Για τήν άσκήσή τής αιτήσεως κατατίθεται παράβόλό, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 372 παρ. 5 τόυ Ν. 4412/2016.   

Αν ό ενδιαφερόμενός δεν αιτήθήκε ή αιτήθήκε ανεπιτυχώς τήν αναστόλή και ή σύμβασή υπόγράφήκε 
και ή εκτέλεσή τής όλόκλήρώθήκε πριν από τή συζήτήσή τής αίτήσής, εφαρμόζεται αναλόγως ή παρ. 2 
τόυ άρθρόυ 32 τόυ π.δ. 18/1989.  

Αν τό δικαστήριό ακυρώσει πράξή ή παράλειψή τής αναθέτόυσας αρχής μετά τή σύναψή τής σύμβασής, 
τό κύρός τής τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τή σύναψή αυτής είχε ανασταλεί ή διαδικασία 
σύναψής τής σύμβασής. Στήν περίπτωσή πόυ ή σύμβασή δεν είναι άκυρή, ό ενδιαφερόμενός δικαιόύται 
να αξιώσει απόζήμίωσή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στό άρθρό 373 τόυ ν. 4412/2016. 

Με τήν επιφύλαξή των διατάξεων τόυ ν. 4412/2016, για τήν εκδίκασή των διαφόρών τόυ παρόντός 
άρθρόυ εφαρμόζόνται όι διατάξεις τόυ π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικα  με τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ , ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 τόυ 
α ρθρόυ 105 καθω ς και στό α ρθρό 135 τόυ ν. 4412/2016. 
Τα  ε γγραφα τής συ μβασής  με βα σή τα όπόι α θα εκτελεσθει  τό ε ργό ει ναι τα αναφερό μενα 
παρακα τω. Σε περι πτωσή ασυμφωνι ας των περιεχόμε νων σε αυτα  ό ρων, ή σειρα  ισχυ ός 
καθόρι ζεται  ως κατωτε ρω:  
  

1. Τό συμφωνήτικό , συμπεριλαμβανόμε νων των παρασχεθεισω ν εξήγή σεων τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, συ μφωνα με τα α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016, ιδι ως ως πρός τόν 
πρόσδιόρισμό  όικόνόμικω ν μεγεθω ν με τις όπόι ες ό ανα δόχός διαμό ρφωσε τήν πρόσφόρα  
τόυ, 
2. Η παρόυ σα Διακή ρυξή. 
3. Η Οικόνόμική  Πρόσφόρα . 
4. Τό Τιμόλό γιό Δήμόπρα τήσής  
5. Η Ειδική  Συγγραφή  Υπόχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική  Συγγραφή  Υπόχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε ς Πρόδιαγραφε ς και τα  
 Παραρτή ματα τόυς,  
7. Η Τεχνική  Περιγραφή  (Τ.Π.).  
8. Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Δήμόπρα τήσής. 
9. Οι εγκεκριμε νες μελε τες τόυ ε ργόυ.  
10.  Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκευή ς τόυ ε ργόυ.  
 

Τα ανωτε ρω ε γγραφα τής συ μβασής ισχυ όυν, ό πως διαμόρφω θήκαν, με τις συμπλήρωματικε ς 
πλήρόφόρι ες και διευκρινι σεις πόυ παρασχε θήκαν από  τήν αναθε τόυσα αρχή  επι  ό λων των 
ανωτε ρω. 
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα ε γγραφα τής συ μβασής συντα σσόνται υπόχρεωτικα  στήν ελλήνική  γλω σσα και πρόαιρετικα  

και σε α λλες γλω σσες, συνόλικα  ή  μερικα . Σε περι πτωσή ασυμφωνι ας μεταξυ  των τμήμα των 
των εγγρα φων τής συ μβασής πόυ ε χόυν συνταχθει  σε περισσό τερες γλω σσες, επικρατει  ή 
ελλήνική  ε κδόσή63. Τυχό ν πρόδικαστικε ς πρόσφυγε ς υπόβα λλόνται στήν ελλήνική  γλω σσα. 

6.2.  Οι πρόσφόρε ς και τα περιλαμβανό μενα σε αυτε ς στόιχει α, καθω ς και τα απόδεικτικα  ε γγραφα 
συντα σσόνται στήν ελλήνική  γλω σσα ή  συνόδευ όνται από  επι σήμή μετα φρασή  τόυς στήν 
ελλήνική  γλω σσα.  

6.3.  Στα αλλόδαπα  δήμό σια ε γγραφα και δικαιόλόγήτικα  εφαρμό ζεται ή Συνθή κή τής Χα γής τής 
5.10.1961, πόυ κυρω θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188) συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 
4.2.β) τής παρόυ σας. Τα αλλόδαπα  δήμό σια και ιδιωτικα  ε γγραφα  συνόδευ όνται από  
μετα φρασή  τόυς στήν ελλήνική  γλω σσα επικυρωμε νή ει τε από  πρό σωπό αρμό διό κατα  τις 
διατα ξεις τής εθνική ς νόμόθεσι ας ει τε από  πρό σωπό κατα  νό μό αρμό διό τής χω ρας στήν όπόι α 
ε χει συνταχθει  τό ε γγραφό64 και γι νόνται απόδεκτα  συ μφωνα με τα όριζό μενα, όμόι ως, στό 
α ρθρό 4.2.β) τής παρόυ σας.   

6.4.    Ενήμερωτικα  και τεχνικα  φυλλα δια και α λλα ε ντυπα-εταιρικα  ή  μή – με ειδικό  τεχνικό  
περιεχό μενό, δήλαδή  ε ντυπα με αμιγω ς τεχνικα  χαρακτήριστικα , ό πως αριθμόυ ς, απόδό σεις σε 
διεθνει ς μόνα δες, μαθήματικόυ ς τυ πόυς και σχε δια, πόυ ει ναι δυνατό ν να διαβαστόυ ν σε κα θε 
γλω σσα και δεν ει ναι απαραι τήτή ή μετα φρασή  τόυς, 65 μπόρόυ ν να υπόβα λλόνται σε α λλή 
γλω σσα, χωρι ς να συνόδευ όνται από  μετα φρασή στήν ελλήνική . 

 

6.5. Η  επικόινωνι α με τήν αναθε τόυσα αρχή , καθω ς και μεταξυ  αυτή ς και τόυ αναδό χόυ, θα γι νόνται 
υπόχρεωτικα  στήν ελλήνική  γλω σσα. 

 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
7.1 Για τή δήμόπρα τήσή τόυ ε ργόυ, τήν εκτε λεσή τής συ μβασής και τήν κατασκευή  τόυ, 

εφαρμό ζόνται όι διατα ξεις των παρακα τω νόμόθετήμα των, ό πως ισχυ όυν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις»  

4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
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7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
9. 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» 66 

10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
14. 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), όπως μεταβατικά ισχύουν. 

15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

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

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )67 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

26. της υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

27. 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 
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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). 

28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

29. 29. της με αρ 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2813 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν στην 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.) (εφεξής 
ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 

30. 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», 

31. 31. της με αρ. 64233/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2453) ««Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων του ν. 4412/2016», 

34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων». 

35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση 
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, 
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 

   
7.2   Οι σε εκτε λεσή των ανωτε ρω διατα ξεων εκδόθει σες κανόνιστικε ς πρα ξεις68, καθω ς και λόιπε ς 

διατα ξεις πόυ αναφε ρόνται ρήτα  ή  απόρρε όυν από  τα όριζό μενα στα συμβατικα  τευ χή τής 
παρόυ σας καθω ς και τό συ νόλό των διατα ξεων τόυ ασφαλιστικόυ , εργατικόυ , περιβαλλόντικόυ  
και φόρόλόγικόυ  δικαι όυ και γενικό τερα κα θε δια ταξή (Νό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμήνευτική  
εγκυ κλιός πόυ διε πει τήν ανα θεσή και εκτε λεσή τόυ ε ργόυ τής παρόυ σας συ μβασής, ε στω και 
αν δεν αναφε ρόνται ρήτα . 

7.3     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. Τό ε ργό χρήματόδότει ται από  τό ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  69 

 Τό ε ργό υπό κειται στις κρατή σεις70 πόυ πρόβλε πόνται για τα ε ργα αυτα , 
περιλαμβανόμε νής τής κρα τήσής υ ψόυς 0,10 % υπε ρ τής Ενιαι ας Ανεξα ρτήτής Αρχή ς 
Δήμόσι ων Συμβα σεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) συ μφωνα με τό α ρθρ. 7 παρ. 3 Ν. 4912/17-3-2022 
(ΦΕΚ 491/22), τής κρα τήσής 6‰, συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' 
τόυ ν. 4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασής τόυ 
Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (Β' 2235), τής κρα τήσής 2,5‰ υπε ρ τής 
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016 
και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 από φασής τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και 
Μεταφόρω ν (Β' 2780), καθω ς και τής κρα τήσής υ ψόυς 0,02% υπε ρ τής ανα πτυξής και 
συντή ρήσής τόυ Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ μφωνα με τό α ρθρό 36 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016.  
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       (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής 
υπουργικής απόφασης). 

 
8.2. Τα γενικα  ε ξόδα, ό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδό χόυ και όι επιβαρυ νσεις από  φό ρόυς, δασμόυ ς 

κ.λ.π. καθόρι ζόνται στό αντι στόιχό α ρθρό τής Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ νει τόν Κυ ριό τόυ Έργόυ.  
  
8.3. Οι πλήρωμε ς θα γι νόνται συ μφωνα με τό α ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντι στόιχό 

α ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμή  τόυ εργόλαβικόυ  τιμή ματός θα γι νεται σε EURO. 
 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τόυσα αρχή 71 τήρω ντας τις αρχε ς τής ι σής μεταχει ρισής και τής διαφα νειας, ζήτα  από  τόυς 
πρόσφε ρόντες όικόνόμικόυ ς φόρει ς, ό ταν όι πλήρόφόρι ες ή  ή τεκμήρι ωσή πόυ πρε πει να 
υπόβα λλόνται ει ναι ή  εμφανι ζόνται ελλιπει ς ή  λανθασμε νες, συμπεριλαμβανόμε νων εκει νων στό ΕΕΕΣ, 
ή  ό ταν λει πόυν συγκεκριμε να ε γγραφα, να υπόβα λλόυν, να συμπλήρω νόυν, να απόσαφήνι ζόυν ή  να 
όλόκλήρω νόυν τις σχετικε ς πλήρόφόρι ες ή  τεκμήρι ωσή, εντό ς πρόθεσμι ας ό χι μικρό τερής των δε κα 
(10) ήμερω ν και ό χι μεγαλυ τερής των ει κόσι (20) ήμερω ν από  τήν ήμερόμήνι α κόινόπόι ήσής σε αυτόυ ς 
τής σχετική ς πρό σκλήσής, με σω τής λειτόυργικό τήτας « Επικόινωνι α» τόυ υπόσυστή ματός, συ μφωνα 
με τα ειδικό τερα όριζό μενα στις διατα ξεις των α ρθρων  102 και 103  τόυ ν. 4412/2016. 
Η συμπλή ρωσή ή  ή απόσαφή νισή ζήτει ται και γι νεται απόδεκτή  υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό τι δεν 
τρόπόπόιει ται ή πρόσφόρα  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α και ό τι αφόρα  σε στόιχει α ή  δεδόμε να, των όπόι ων 
ει ναι αντικειμενικα  εξακριβω σιμός ό πρόγενε στερός χαρακτή ρας σε σχε σή με τό πε ρας τής 
καταλήκτική ς πρόθεσμι ας παραλαβή ς πρόσφόρω ν. Τα ανωτε ρω ισχυ όυν κατ΄ αναλόγι αν και για τυχό ν 
ελλει πόυσες δήλω σεις, υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό τι βεβαιω νόυν γεγόνό τα αντικειμενικω ς εξακριβω σιμα.72 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για τήν παρόυ σα διαδικασι α ε χει εκδόθει  ή από φασή με αρ.πρωτ.  12139/25.07.2021(ΑΔΑ: 65ΝΩΛ6-
ΟΞΧ)  Από φασή Πόλυετόυ ς Υπόχρε ωσής με αρ. Α-663  για τήν ε γκρισή δε σμευσής πρόυ πόλόγισμόυ  
πόσόυ  845.705,80€ (συμπεριλαμβανόμε νόυ τόυ ΦΠΑ) σε βα ρός τής πι στωσής τόυ Πρόυ πόλόγισμόυ  
Εξό δων τόυ ΚΑ 30-7332.017.73  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τι τλός τόυ ε ργόυ ει ναι:  
 «Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου δικτύου ανάπλασης 

κοινοχρήστων χώρων πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού 
Πτεράρχου Γκιόκα- Οδού Πινδάρου» 

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

Ο πρόυ πόλόγισμό ς δήμόπρα τήσής τόυ ε ργόυ ανε ρχεται σε74  682.020,81 Ευρω  και 
αναλυ εται σε: 
Δαπα νή Εργασιω ν 493.898,90 Ευρω  
Γενικα  ε ξόδα και Όφελός εργόλα βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 88.901,80 Ευρω  
Απρό βλεπτα75 (πόσόστόυ  15% επι  τής δαπα νής εργασιω ν και τόυ κόνδυλι όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
87.420,11 Ευρω , πόυ αναλω νόνται συ μφωνα με τόυς ό ρόυς τόυ α ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ 
ν. 4412/2016.  
Απόλόγιστικα  10.000,00 Ευρω  και Όφελός Απόλόγιστικω ν 1.800,00 Ευρω  
.............................................................76 
 
Στό ανωτε ρω πόσό  πρόβλε πεται αναθεω ρήσή στις τιμε ς πόσόυ ............ συ μφωνα με τό α ρθρό 
153 τόυ ν. 4412/2016. 
 
Ρή τρα πρό σθετής καταβόλή ς (πριμ), (εφό σόν πρόβλε πεται),  συ μφωνα με τό α ρθρό 149 
τόυ ν. 4412/2016 και τό α ρθρό 16 τής παρόυ σας. 
 
Η παρόυ σα συ μβασή δεν υπόδιαιρει ται σε τμή ματα και ανατι θεται ως ενιαι ό συ νόλό.  
 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Εντό ς Ρ.Σ. πό λεως Κόρωπι όυ 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Οι επιμέρόυς δράσεις πόυ περιλαμβάνόνται, απότελόύν μέρός μιας ευρύτερής όλόκλήρωμένής 
αστικής ανάπλασής και επιπλέόν περιλαμβάνόνται συνδυαστικά επιμέρόυς δράσεις βελτίωσής 
τόυ αστικόύ εξόπλισμόύ, πόυ απότελόύν όργανικό μέρός των εργασιών τής ευρύτερής βιώσιμής 
αστικής ανάπλασής. 

 
 Οι περιόχε ς επε μβασής ει ναι όι  κα τωθι κόινό χρήστόι χω ρόι:  

1.α. Πλατεία ιατρού Μερκούρη Η εν λόγω πλατεία περικλείεται από τις όδόύς Καβασαλιώτόυ 

– Πτεράρχόυ Γκιόκα & Ευαγγέλόυ Καβασαλιώτόυ.    Η επιφάνεια τής 2.400 τ.μ. περίπόυ και όι 
επεμβάσεις πόυ θα γίνόυν θα είναι στό σύνόλό τής πλατείας . 

Οι επεμβάσεις πόυ θα εκτελεστόύν είναι  διαμόρφώσεις τυπικόύ χαρακτήρα τόπικής σήμασίας  
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Η λειτόυργία τόυς, ό όγκός και τό μέγεθός τόυς, ή θέσή και τα χαρακτήριστικά τόυς, έχόυν όμως 

όριόθετήμένή τόπική επίδρασή στό δόμήμένό και φυσικό περιβάλλόν, ώστε να 

ενσωματώνόνται αρμόνικά στα χαρακτήριστικά τής συγκεκριμένής περιόχής. Τέλός, 

υλόπόιόύνται με υπάρχόυσες και δόκιμασμένες μεθόδόυς και χρήσή βιόκλιματικών υλικών (cool 

materials).   

1.β. Οδός Πτεράρχου Γκιόκα. Είναι ή όδός  πόυ παρεμβάλλεται μεταξύ τής πλατείας ιατρόύ 

Μερκόύρή και τόυ 1όυ Δήμότικόύ Σχόλείόυ Κόρωπίόυ, πόυ απότελεί ένα εμβλήματικό κτήριό 

για όλόκλήρή τήν περιόχή των Μεσόγείων και έχει κατασκευαστεί στις αρχές τόυ 1900. 

 Η μελέτή πρόβλέπει τήν αισθήτική ενόπόίήσή τόυ  1όυ Δήμότικόύ Σχόλείόυ με τήν απέναντι 

πλατεία, καθώς και τήν ανάδειξή τόυ με ανακαίνισή χρωματισμών και νυχτερινό 

αρχιτεκτόνικό φωτισμό τής κύριας όψής τόυ. Η επιφάνεια τής εν λόγω όδόύ καθώς και μικρών  

τμήμάτων των όδών Καβασαλιώτόυ και Ευ. Καβασαλιώτόυ είναι 1.300,00 τ.μ. και θα γίνει 

επίστρωσή με κυβόλιθόυς με ψυχρές ιδιότήτες. 

1.γ.  Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας- οδός Πινδάρου: Επίσής θα εκτελεστόύν εργασίες 

μετατρόπής τής όδόύ Πινδάρόυ πόυ συνδέει τήν πλατεία ιατρόύ Μερκόύρή με τήν πλατεία 

Οικόνόμόυ σε δρόμό ήπιας κυκλόφόρίας. Η επιφάνεια τής εν λόγω όδόύ είναι 1.700,00 τ.μ.  και 

θα γίνει επίστρωσή με κυβόλιθόυς με ψυχρές ιδιότήτες, σε εφαρμόγή τής εγκεκριμένής 
κυκλόφόριακής μελέτής τόυ Δήμόυ Κρωπίας. 

Α.  Στις περιόχές επέμβασής θα αντικατασταθόύν όι επιστρώσεις με ψυχρά υλικά   

Η χρήσή ψυχρών υλικών συντελεί στή μείωσή των θερμόκρασιών των επιφανειών όπόυ 

εφαρμόζόνται και κατά συνέπεια μικρότερα πόσά θερμότήτας μεταφέρόνται στα 

υπερκείμενα στρώματα τόυ αέρα. Αυτή ή μείωσή στή θερμόκρασία τόυ αέρα συμβάλλει στήν 

αντιμετώπισή τόυ φαινόμένόυ τής "αστικής θερμικής νήσίδας", εξασφαλίζόντας συνθήκες 

θερμικής άνεσής στό εξωτερικό περιβάλλόν. 

Β.  Στις περιόχές επέμβασής πρόστίθεται περισσότερό πράσινό και παρεμβάλλόνται μεγάλες 

λωρίδες πρασίνόυ χαμήλής βλάστήσής ή όπόίες καλύπτόνται με χώμα. Η χαμήλή βλάστήσή 

είναι ή μόναδική ύλή πόυ έχει μικρή ανακλαστικότήτα (τιμές από 0,05 – 0,30) και ταυτόχρόνα 

αναπτύσσει χαμήλότερες επιφανειακές θερμόκρασίες από τα περισσότερα δόμικά υλικά. 

Επιπλέόν βόήθάει και στήν συγκράτήσή τόυ νερόύ τής βρόχής αλλά και στήν βελτίωσή τόυ 

μικρόκλίματός. Συνδυάζόνται έτσι διαφόρετικές κλίμακες πρασίνόυ, συμβάλλόντας στήν 

καλύτερή σκίασή, δρόσισμό αλλά και σε ένα πιό άνετό και όικείό περιβάλλόν για τόν 

επισκέπτή. Γενικά τό αστικό πράσινό βόήθάει στή βελτίωσή τόυ αστικόύ μικρόκλίματός 

καθώς βελτιώνει τό μικρόκλίμα και τό φυσικό αερισμό, Παρέχει σκιασμό και ‘χαμήλώνει’ τή 

θερμόκρασία τό καλόκαίρι, παρέχει πρόστασία από κρύόυς ανέμόυς τό χειμώνα, μειώνει τή 

ρύπανσή τόυ αέρα και τήν ήχόρύπανσή, συγκρατεί και απόρρόφά τα νερά τής βρόχής, άρα 

ελέγχει τις πλήμμύρες και τέλός πρόστατεύει τή φυσική χλωρίδα και πανίδα τής περιόχής. 

Γ.  Τέλός δίνεται μεγάλή σήμασία στό φυσικό αλλά κυρίως στόν τεχνήτό φωτισμό τό βράδυ. 

Συγκεκριμένα για μια πιό φιλική πρός τό περιβάλλόν λύσή  αλλά και πρός τήν αισθήτική και 

όπτική πόιότήτα, πρότείνεται ό φωτισμός με LEDs. πρόσφατή εμπειρία μας από τή 

λειτόυργία των LEDs σε πραγματικές και όχι εργαστήριακές συνθήκες έδειξε ότι ή διάρκεια 

ζωής τόυς πόικίλλει ανάλόγα με τό χρώμα τόυς και ρεαλιστικά είναι γύρω στις 50,000 ώρες). 

Τα κύρια πλεόνεκτήματα των LEDs είναι ή Μεγάλή διάρκεια ζωής – τό Χαμήλό κόστός 
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συντήρήσής - Τό Μικρό μέγεθός (μικρότερό από 5 χιλιόστά) - Η Εξαιρετικά χαμήλή 

κατανάλωσή ενέργειας - Η Σταθερότήτα χρώματός καθ’ όλή τή διάρκεια ζωής τόυ 

ήλεκτρόνικόύ συστήματός - Η Δυνατότήτα κατεύθυνσής τής φωτεινής δέσμής, χωρίς τή 

χρήσή ανακλαστήρων, κάτι πόυ διευκόλύνει τή χρήσή τόυς για φωτισμό ανάδειξής - Η 

Παραγωγή φωτός χωρίς υπεριώδή (UV) ή υπέρυθρή (IR) ακτινόβόλία  και τέλός - Η Ευκόλία 
φωτόρύθμισής και έλεγχόυ. 

Παράλλήλα τόπόθετόύνται και υψήλά φωτιστικά καθώς λόγω τής ανακλαστικής και 

σκιαστικής διάταξής, θεωρόύμε ότι δεν θα διαχέεται ακτινόβόλία πρός τόν όυρανό και τα 

ψήλότερα κλαδιά πόυ φιλόξενόύν πόυλιά. Τό διάγραμμα πόυ πρότείνεται  δήμιόυργεί 

περιόχές καλά φωτισμένες ειδικά στις όδόύς κυκλόφόρίας όχήμάτων και επιλεκτικά 
λιγότερό ή περισσότερό φωτισμένες περιόχές στις ζώνες πεζών αλλά και στις ζώνες στάσεων. 

 
  
Επισημαίνεται ό τι, τό φυσικό  και όικόνόμικό  αντικει μενό των δήμόπρατόυ μενων ε ργων  δεν πρε πει 
να μεταβα λλεται όυσιωδω ς κατα  τή δια ρκεια εκτε λεσής τής συ μβασής, κατα  τα όριζό μενα στήν παρ. 4 
τόυ α ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατό τήτα μεταβόλή ς υφι σταται, μό νό υπό  τις πρόυ πόθε σεις των 
α ρθρων 13277 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρε πεται ή χρή σή των «επι  ε λασσόν» δαπανω ν με τόυς ακό λόυθόυς ό ρόυς και περιόρισμόυ ς: 

• Δεν τρόπόπόιει ται τό «βασικό  σχε διό» τής πρόκή ρυξής, όυ τε όι πρόδιαγραφε ς τόυ ε ργόυ, ό πως 
περιγρα φόνται στα συμβατικα  τευ χή, όυ τε καταργει ται όμα δα εργασιω ν τής αρχική ς συ μβασής.  

• Δεν θι γεται ή πλήρό τήτα, πόιό τήτα και λειτόυργικό τήτα τόυ ε ργόυ.  

• Δεν χρήσιμόπόιει ται για τήν πλήρωμή  νε ων εργασιω ν πόυ δεν υπή ρχαν στήν αρχική  συ μβασή.  

- Δεν υπερβαι νει ή δαπα νή αυτή , κατα  τόν τελικό  εγκεκριμε νό Ανακεφαλαιωτικό  Πι νακα Εργασιω ν 
τόυ ε ργόυ, πόσόστό  ει κόσι τόις εκατό  (20%) τής συμβατική ς δαπα νής όμα δας εργασιω ν τόυ ε ργόυ 
όυ τε, αθρόιστικα , πόσόστό  δε κα τόις εκατό  (10%) τής δαπα νής τής αρχική ς αξι ας συ μβασής χωρι ς 
Φ.Π.Α., αναθεω ρήσή τιμω ν και απρό βλεπτες δαπα νες. Στήν αθρόιστική  αυτή  ανακεφαλαι ωσή 
λαμβα νόνται υπό ψή μό νό όι μεταφόρε ς δαπα νής από  μι α όμα δα εργασιω ν σε α λλή. 
Τα πόσα  πόυ εξόικόνόμόυ νται, εφό σόν υπερβαι νόυν τα ανωτε ρω ό ρια (20% ή  και 10%), μειω νόυν 
ισό πόσα τή δαπα νή τής αξι ας συ μβασής χωρι ς Φ.Π.Α., αναθεωρή σεις και απρό βλεπτες δαπα νες. 
Για τή χρή σή των «επι  ε λασσόν δαπανω ν» απαιτει ται σε κα θε περι πτωσή ή συ μφωνή γνω μή τόυ 
Τεχνικόυ  Συμβόυλι όυ, υ στερα από  εισή γήσή τόυ φόρε α υλόπόι ήσής. 
Ο πρόυ πόλόγισμό ς των ε ργων στα όπόι α εφαρμό ζεται ή παρα γραφός αυτή  αναλυ εται σε όμα δες 
εργασιω ν, όι όπόι ες συντι θενται από  εργασι ες πόυ υπα γόνται σε ενιαι α υπόσυ νόλα τόυ τεχνικόυ  
αντικειμε νόυ των ε ργων, ε χόυν παρό μόιό τρό πό κατασκευή ς και επιδε χόνται τό ι διό πόσόστό  
ε κπτωσής στις τιμε ς μόνα δας τόυς. Με τήν με αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.38107/ΦΝ 466/2017 Από φασή τόυ 
Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία 
έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», ή όπόι α ε χει εφαρμόγή  σε ό λα τα ως 
α νω ε ργα, πρόσδιόρι ζόνται όι όμα δες εργασιω ν ανα  κατήγόρι α ε ργων. 

 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνόλική  πρόθεσμι α εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, όρι ζεται σε 210 ημέρες από  τήν ήμε ρα υπόγραφή ς 
τής συ μβασής78 
Αναλυτικό τερα στόιχει α για τις πρόθεσμι ες  τόυ ε ργόυ αναφε ρόνται στήν Ε.Σ.Υ. 
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Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλόγή  τόυ Αναδό χόυ, θα γι νει συ μφωνα με τήν «ανόικτή  διαδικασι α» τόυ α ρθρόυ 

27 τόυ ν. 4412/2016 και υπό  τις πρόυ πόθε σεις τόυ νό μόυ αυτόυ .  
  
13.2 Η όικόνόμική  πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων, θα συνταχθει  και υπόβλήθει  συ μφωνα 

με τα όριζό μενα στό α ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016, καθω ς και στήν παρ. 3.5 
περ. γ ε ως στ τής παρόυ σας.  

  
13.3  Κα θε πρόσφε ρων μπόρει  να υπόβα λει μό νό μι α πρόσφόρα . 79 
  
13.4  Δεν επιτρε πεται ή υπόβόλή  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν.80 
 
13.5 Δε γι νόνται δεκτε ς πρόσφόρε ς για με ρός τόυ αντικειμε νόυ τής συ μβασής.  
 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτή ριό για τήν ανα θεσή τής συ μβασής ει ναι ή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή 
πρόσφόρα  μό νό βα σει τιμή ς (χαμήλό τερή τιμή ). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για τήν συμμετόχή  στόν διαγωνισμό  απαιτει ται ή κατα θεσή από  τόυς συμμετε χόντες 

όικόνόμικόυ ς φόρει ς, κατα  τόυς ό ρόυς τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 72  τόυ ν. 4412/2016, 
εγγυήτική ς επιστόλή ς συμμετόχή ς, πόυ ανε ρχεται στό πόσό  των δεκατριών χιλιάδων 
εξακοσίων σαράντα και σαράντα δυο λεπτά (13.640,42€) ευρώ81. 
(συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως)  

 
 Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ή εγγυ ήσή συμμετόχή ς περιλαμβα νει 

και τόν ό ρό ό τι ή εγγυ ήσή καλυ πτει τις υπόχρεω σεις ό λων των όικόνόμικω ν φόρε ων 
πόυ συμμετε χόυν στήν ε νωσή. 

  
15.2 Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς συμμετόχή ς περιλαμβα νόυν, συ μφωνα με τό α ρθρό 72 παρ. 

12 τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστόν τα ακό λόυθα στόιχει α: 
 α) τήν ήμερόμήνι α ε κδόσής, 
 β) τόν εκδό τή, 
 γ) τήν αναθε τόυσα αρχή  ή  τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ ή  τό φόρε α κατασκευή ς τόυ ε ργόυ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ,  πρός τόν όπόι ό απευθυ νόνται, 
 δ) τόν αριθμό  τής εγγυ ήσής, 
 ε) τό πόσό  πόυ καλυ πτει ή εγγυ ήσή, 
 στ) τήν πλή ρή επωνυμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευ θυνσή τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α υπε ρ 

τόυ όπόι όυ εκδι δεται ή εγγυ ήσή (στήν περι πτωσή ε νωσής αναγρα φόνται ό λα τα 
παραπα νω για κα θε με λός τής ε νωσής), 
ζ) τόυς ό ρόυς ό τι: αα) ή εγγυ ήσή παρε χεται ανε κκλήτα και ανεπιφυ λακτα, ό δε 
εκδό τής παραιτει ται τόυ δικαιω ματός τής διαιρε σεως και τής διζή σεως, και ββ) ό τι σε 
περι πτωσή κατα πτωσής αυτή ς, τό πόσό  τής κατα πτωσής υπό κειται στό εκα στότε 
ισχυ όν τε λός χαρτόσή μόυ. (Η υπόπερ. αα΄ δεν εφαρμό ζεται για τις εγγυή σεις πόυ 
παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθήκω ν και Δανει ων).  

 ή) τα στόιχει α τής διακή ρυξής ( αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόυ ) και τήν  καταλήκτική  
ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρω ν, 
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 θ) τήν ήμερόμήνι α λή ξής ή  τόν χρό νό ισχυ ός τής εγγυ ήσής,  
 ι) τήν ανα λήψή υπόχρε ωσής από  τόν εκδό τή τής εγγυ ήσής να καταβα λει τό πόσό  τής 

εγγυ ήσής όλικα  ή  μερικα  εντό ς πε ντε (5) ήμερω ν μετα  από  απλή  ε γγραφή ειδόπόι ήσή 
εκει νόυ πρός τόν όπόι ό απευθυ νεται. 

                   (Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν). 
 
15.3 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς πρε πει να ισχυ ει τόυλα χιστόν για τρια ντα (30) ήμε ρες μετα  τή 

λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 19 τής παρόυ σας, ή τόι με χρι 
10/02/2024, α λλως ή πρόσφόρα  απόρρι πτεται. Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει , πριν τή 
λή ξή τής πρόσφόρα ς, να ζήτα  από  τόυς πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν, πριν τή λή ξή 
τόυς, τή δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς και τής εγγυ ήσής συμμετόχή ς.  

 
 
15.4 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς καταπι πτει, αν ό πρόσφε ρων: 

• απόσυ ρει τήν πρόσφόρα  τόυ κατα  τή δια ρκεια ισχυ ός αυτή ς,  
• παρε χει, εν γνω σει τόυ, ψευδή  στόιχει α ή  πλήρόφόρι ες πόυ αναφε ρόνται στό 

α ρθρό 22  
• δεν πρόσκόμι σει εγκαι ρως τα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας 

δικαιόλόγήτικα  

• στις περιπτω σεις των παρ. 3, 4 και 5 τόυ α ρθρόυ 103 τόυ ν. 4412/2016, περι  
πρό σκλήσής για υπόβόλή  δικαιόλόγήτικω ν από  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό, αν, 
κατα  τόν ε λεγχό των παραπα νω δικαιόλόγήτικω ν, συ μφωνα με τα α ρθρό 4.2 τής 
παρόυ σας, διαπιστωθει  ό τι τα στόιχει α πόυ δήλω θήκαν στό ΕΕΕΣ ει ναι εκ 
πρόθε σεως απατήλα , ή  ό τι ε χόυν υπόβλήθει  πλαστα  απόδεικτικα  στόιχει α, ή  αν, 
από  τα παραπα νω δικαιόλόγήτικα  πόυ πρόσκόμι σθήκαν νόμι μως και 
εμπρόθε σμως, δεν απόδεικνυ εται ή μή συνδρόμή  των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ 
α ρθρόυ 18 ή  ή πλή ρωσή μιας ή  περισσό τερων από  τις απαιτή σεις των,  

• δεν πρόσε λθει εγκαι ρως για υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ . 
• υπόβα λει μή κατα λλήλή πρόσφόρα  με τήν ε ννόια τής περ. 46 τής παρ. 1 τόυ 

α ρθρόυ2 τόυ ν. 4412/2016 
• δεν ανταπόκριθει  στή σχετική  πρό σκλήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς εντό ς τής 

πρόβλεπό μενής, στό α ρθρό 4.1 (ή) πρόθεσμι ας και δεν υπόβα λλει εξήγή σεις, σε 
περι πτωσή ασυνή θιστα χαμήλή ς πρόσφόρα ς,82 
 

  
15.5  Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόν ανα δόχό με τήν πρόσκό μισή τής εγγυ ήσής  
 καλή ς εκτε λεσής. 
 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόυς λόιπόυ ς πρόσφε ρόντες, συ μφωνα με τα 

ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 72 τόυ ν. 4412/201683. 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ) 
 

16.1 Δεν πρόβλε πεται ή χόρή γήσή πρόκαταβόλή ς στόν Ανα δόχό 84 
 
 
16.2  Δεν πρόβλε πεται ή χόρή γήσή πρό σθετής καταβόλή ς (πριμ) στόν Ανα δόχό.   
 
16.3  Στήν περι πτωσή αυτή ν, για τήν πλήρωμή  τής πρό σθετής καταβόλή ς απαιτει ται ή πρόήγόυ μενή 
ε κδόσή από φασής τόυ αρμό διόυ απόφαινόμε νόυ όργα νόυ, μετα  από  γνω μή τόυ αρμό διόυ τεχνικόυ  
συμβόυλι όυ, ή τόι τής αναθε τόυσας αρχή ς και, σε περι πτωσή πόυ δεν υπα ρχει, τόυ τεχνικόυ  συμβόυλι όυ 
τής Γενική ς Γραμματει ας Υπόδόμω ν.  
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16.4 Η πρό σθετή καταβόλή  καταβα λλεται με τήν εμπρό θεσμή όλόκλή ρωσή τόυ συμβατικόυ  
αντικειμε νόυ. Η πρό σθετή καταβόλή  θεωρει ται συμπλήρωματικό  εργόλαβικό  αντα λλαγμα, εγκρι νεται 
αναλό γως, ως τρόπόπόι ήσή τής συ μβασής, βα σει τής περ. α’ τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 132 τόυ ν. 
4412/2016 και περιλαμβα νεται σε ειδικό  λόγαριασμό , πόυ υπόβα λλει ό ανα δόχός μετα  τήν ε κδόσή 
βεβαι ωσής περα τωσής εργασιω ν και τήν αναγραφή  σε αυτή  τής ταχυ τερής εκτε λεσής τόυ ε ργόυ 
συ μφωνα με τόυς ειδικό τερόυς ό ρόυς των εγγρα φων τής συ μβασής. 

 
16.5 Οι απόφα σεις για παρατα σεις πρόθεσμιω ν ρυθμι ζόυν κα θε θε μα, πόυ σχετι ζεται με τήν πρό σθετή 
αυτή  καταβόλή  και ιδιαι τερα, αν μετατι θεται, μερικα  ή  όλικα , ό κρι σιμός, για τήν πρό σθετή καταβόλή , 
χρό νός, με σαφή  και εμπεριστατωμε νή αιτιόλόγι α, πρόκειμε νόυ να δικαιόυ ται ό ανα δόχός πρό σθετή 
αμόιβή , κατα  τα όριζό μενα ανωτε ρω,, υπό  τόν ό ρό ό ανα δόχός να ει ναι πλή ρως ανυπαι τιός για τις 
χόρήγήθει σες παρατα σεις. 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για τήν υπόγραφή  τής συ μβασής απαιτει ται ή παρόχή  εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής, συ μφωνα 
με τό α ρθρό 72 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό υ ψός τής όπόι ας καθόρι ζεται σε πόσόστό   5%  επι  τής 
εκτιμω μενής αξι ας τής συ μβασής (ή  τόυ τμή ματός τής συ μβασής, σε περι πτωσή υπόδιαι ρεσής σε 
τμή ματα), χωρι ς να συμπεριλαμβα νόνται τα δικαιω ματα πρόαι ρεσής, χωρι ς Φ.Π.Α. και 
κατατι θεται με χρι και τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ 85 . 

Σε περι πτωσή τρόπόπόι ήσής τής συ μβασής κατα  τό α ρθρό 132 ν. 4412/2016, ή όπόι α 
συνεπα γεται αυ ξήσή τής συμβατική ς αξι ας, ή αναθε τόυσα αρχή  όφει λει να απαιτει  από  τόν 
ανα δόχό να καταθε σει, με χρι και τήν υπόγραφή  τής τρόπόπόιήμε νής συ μβασής, συμπλήρωματική  
εγγυ ήσή τό υ ψός τής όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό  5% επι  τόυ πόσόυ  τής αυ ξήσής τής αξι ας τής 
συ μβασής, χωρι ς ΦΠΑ. 

Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς καλή ς εκτε λεσής περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στήν 
παρα γραφό 15.2 τής παρόυ σας, πλήν τής περ. (ή), και επιπρό σθετα, τόν αριθμό  και τόν τι τλό τής 
σχετική ς συ μβασής . 
 
Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής συ μβασής καλυ πτει συνόλικα  και χωρι ς διακρι σεις τήν εφαρμόγή  
ό λων των ό ρων τής συ μβασής και κα θε απαι τήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς ή  τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ 
ε ναντι τόυ αναδό χόυ. 

Ο χρό νός ισχυ ός τής εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής πρε πει να ει ναι μεγαλυ τερός κατα  τρεις (3) 
τόυλα χιστόν μή νες από  τό α θρόισμα τής συμβατική ς πρόθεσμι ας, τής όριακή ς πρόθεσμι ας και τόυ 
χρό νόυ υπόχρεωτική ς συντή ρήσής τόυ ε ργόυ, συ μφωνα με τό α ρθρό 171 τόυ ν. 4412 και τα 
ε γγραφα τής παρόυ σας συ μβασής. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς, στήν περι πτωσή 
παρα βασής από  τόν ανα δόχό των ό ρων τής συ μβασής, ό πως αυτή  ειδικό τερα όρι ζει.  

Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς καλή ς εκτε λεσής, καταπι πτόυν με αιτιόλόγήμε νή από φασή τής 
αναθε τόυσας αρχή ς, ή όπόι α εκδι δεται μετα  από  πρόήγόυ μενή εισή γήσή τής Διευθυ νόυσας 
Υπήρεσι ας.86 

Ειδικα , σε περι πτωσή όριστικόπόι ήσής τής από φασής ε κπτωσής τόυ αναδό χόυ, τό συ νόλό των 
εγγυή σεων για τήν καλή  εκτε λεσή τόυ ε ργόυ, καταπι πτει υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, ως ειδική  
πόινική  ρή τρα, και κατα  με γιστό με χρι τό υπόλειπό μενό πρός κατασκευή  πόσό  τής συ μβασής και 
εφό σόν λήφθει  υπό ψή πρός επιστρόφή  αρνήτικό ς λόγαριασμό ς.87 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής, ό πως αυτή  διαμόρφω θήκε κατό πιν τρόπόπόιή σεων τής συ μβασής, 
κατα  τό α ρθρό 132 τόυ ν. 4412/2016, μειω νεται αμε σως μετα  από  τήν ε γκρισή τής τελική ς 
επιμε τρήσής από  τή διευθυ νόυσα υπήρεσι α, κατα  πόσόστό  εβδόμή ντα τόις εκατό  (70%) τής 
συνόλική ς αξι ας.88  

Τό συ νόλό των εγγυή σεων καλή ς εκτε λεσής επιστρε φεται χωρι ς καθυστε ρήσή, αμε σως μετα  από  
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τήν ε γκρισή τόυ πρωτόκό λλόυ παραλαβή ς και τήν ε γκρισή τόυ τελικόυ  λόγαριασμόυ  τόυ ε ργόυ.  

 

17.2 Εγγυ ήσή καλή ς λειτόυργι ας 

..........................................89 

 

17. 3 Οι κρατή σεις τής παρ. 12 τόυ α ρθρόυ 152 τόυ ν. 4412/2016, περι  λόγαριασμω ν και 
πιστόπόιή σεων, μπόρει  να αντικατασταθόυ ν όπότεδή πότε από  τόν ανα δόχό, μερικα  ή  όλικα , με 
ισό πόσή εγγυήτική  επιστόλή . Οι εγγυή σεις αυτε ς περιόρι ζόνται κατα  πόσόστό  πε ντε τόις εκατό  
(5%) επι  τής αξι ας των εργασιω ν πόυ περιλαμβα νόνται στις υπόβεβλήμε νες στήν υπήρεσι α 
επιμετρή σεις. Η μει ωσή απόφασι ζεται από  τή διευθυ νόυσα υπήρεσι α, υ στερα από  αι τήσή τόυ 
αναδό χόυ, ή όπόι α συνόδευ εται από  ειδικό  απόλόγισμό  των εργασιω ν των όπόι ων ε χόυν 
υπόβλήθει  όι επιμετρή σεις.90 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δόνται από  πιστωτικα  ή  
χρήματόδότικα  ιδρυ ματα ή  ασφαλιστικε ς επιχειρή σεις κατα  τήν ε ννόια των περιπτω σεων β΄ και 
γ΄ τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυ ν νό μιμα στα κρα τή- με λή 
τής Ένωσής ή  τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ ή  στα κρα τή-με ρή τής ΣΔΣ και ε χόυν, 
συ μφωνα με τις ισχυ όυσες διατα ξεις, τό δικαι ωμα αυτό . Μπόρόυ ν, επι σής, να εκδι δόνται από  τό 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  να παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθήκω ν και Δανει ων με 

παρακατα θεσή σε αυτό  τόυ αντι στόιχόυ χρήματικόυ  πόσόυ .91 Αν συσταθει  παρακαταθή κή με 
γραμμα τιό παρακατα θεσής χρεόγρα φων στό Ταμει ό Παρακαταθήκω ν και Δανει ων, τα 
τόκόμερι δια ή  μερι σματα πόυ λή γόυν κατα  τή δια ρκεια τής εγγυ ήσής επιστρε φόνται μετα  τή λή ξή 
τόυς στόν υπε ρ όυ ή εγγυ ήσή όικόνόμικό  φόρε α.  
 
 
17.Α.2 Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγή  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α/αναδό χόυ από  
ε να ή  περισσό τερόυς εκδό τες τής παραπα νω παραγρα φόυ, ανεξαρτή τως τόυ υ ψόυς των.   
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους92.  
 
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των πρόσφόρω ν93 όρι ζεται ή 
11/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
17/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 

 

Αν, για λό γόυς ανωτε ρας βι ας ή  για τεχνικόυ ς λό γόυς δεν διενεργήθει  ή απόσφρα γισή κατα  τήν 
όρισθει σα ήμε ρα ή  αν με χρι τή με ρα αυτή  δεν ε χει υπόβλήθει  καμι α πρόσφόρα , ή απόσφρα γισή και ή 
καταλήκτική  ήμερόμήνι α αντι στόιχα μετατι θενται σε όπόιαδή πότε α λλή ήμε ρα, με από φασή τής 
αναθε τόυσας αρχή ς. Η από φασή αυτή  κόινόπόιει ται  στόυς πρόσφε ρόντες, με σω τής 
λειτόυργικό τήτας “Επικόινωνι α”,  πε ντε (5) τόυλα χιστόν εργα σιμες ήμε ρες πριν τή νε α ήμερόμήνι α,  
και αναρτα ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς, εφό σόν διαθε τει, καθω ς και 
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στόν ειδικό , δήμό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ήλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” τής πυ λής 
www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νε α αυτή  ήμερόμήνι α δεν καταστει  δυνατή  ή 
απόσφρα γισή των πρόσφόρω ν ή  δεν υπόβλήθόυ ν πρόσφόρε ς, μπόρει  να όρισθει  και νε α ήμερόμήνι α, 
εφαρμόζόμε νων κατα  τα λόιπα  των διατα ξεων των δυ ό πρόήγόυ μενων εδαφι ων. Σε περι πτωσή πόυ 
και στή νε α αυτή  ήμερόμήνι α δεν καταστει  δυνατή  ή απόσφρα γισή των πρόσφόρω ν ή  δεν 
υπόβλήθόυ ν πρόσφόρε ς, διεξα γεται νε α διαδικασι α συ ναψής δήμό σιας συ μβασής για τό εν λό γω 
ε ργό με τήν εκ νε όυ τή ρήσή ό λων των διατυπω σεων δήμόσιό τήτας πόυ πρόβλε πόνται στις 
διατα ξεις τόυ παρό ντός (επαναλήπτικό ς διαγωνισμό ς, συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 98 
παρ. 1 περ. α τόυ ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Κα θε υπόβαλλό μενή πρόσφόρα  δεσμευ ει τόν συμμετε χόντα στόν διαγωνισμό  κατα  τή δια ταξή τόυ 
α ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για δια στήμα 15 μήνω ν94, από  τήν ήμερόμήνι α λή ξής τής πρόθεσμι ας 
υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν. 

19.2 Πρόσφόρα  πόυ όρι ζει χρό νό ισχυ ός μικρό τερό από  αυτό ν πόυ πρόβλε πεται στό παρό ν 
απόρρι πτεται ως μή κανόνική 95. 
 

19.3 Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει , πριν τή λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς, να ζήτα  από  
τόυς πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν τή δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυς και τής εγγυ ήσής 
συμμετόχή ς. κατ’ ανω τατό ό ριό για χρόνικό  δια στήμα ι σό με τό πρόβλεπό μενό στήν παρ. 19.1 .  
Μετα  από  τή λή ξή και τόυ παραπα νω ανω τατόυ χρόνικόυ  όρι όυ παρα τασής ισχυ ός τής 
πρόσφόρα ς, τα απότελε σματα τής παρόυ σας διαδικασι ας ανα θεσής ματαιω νόνται, εκτό ς αν ή 
αναθε τόυσα αρχή  κρι νει, κατα  περι πτωσή, αιτιόλόγήμε να, ό τι ή συνε χισή τής διαδικασι ας 
εξυπήρετει  τό δήμό σιό συμφε ρόν, όπό τε όι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ συμμετε χόυν στή διαδικασι α 
μπόρόυ ν να επιλε ξόυν να παρατει νόυν τήν πρόσφόρα  τόυς, εφό σόν τόυς ζήτήθει  πριν από  τήν 
πα ρόδό τόυ ανωτε ρω ανω τατόυ όρι όυ παρα τασής τής πρόσφόρα ς τόυς. Η διαδικασι α ανα θεσής 
συνεχι ζεται με ό σόυς παρε τειναν τις πρόσφόρε ς τόυς και απόκλει όνται όι λόιπόι  όικόνόμικόι  
φόρει ς. 
 
19.4 Αν λή ξει ό χρό νός ισχυ ός των πρόσφόρω ν και δεν ζήτήθει  παρα τασή τής πρόσφόρα ς, ή 
αναθε τόυσα αρχή  δυ ναται, με αιτιόλόγήμε νή από φασή  τής, εφό σόν ή εκτε λεσή τής συ μβασής 
εξυπήρετει  τό δήμό σιό συμφε ρόν, να ζήτή σει, εκ των υστε ρων, από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ 
συμμετε χόυν στή διαδικασι α να παρατει νόυν τόν χρό νό ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυς,  καθω ς και 
τής εγγυ ήσής συμμετόχή ς, όπό τε ή διαδικασι α συνεχι ζεται με τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς, όι όπόι όι 
πρόε βήσαν στις ανωτε ρω ενε ργειες. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η παρόυ σα Διακή ρυξή αναρτή θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα τής παρόύσας διαδικασίας δήμόσιας σύμβασής καταχωρήθήκαν στό σχετικό 
ήλεκτρόνικό χώρό τόυ ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόσια Έργα με Συστήμικό Αύξόντα Αριθμό:  … [εφόσον είναι 
γνωστός], και αναρτήθήκαν στή Διαδικτυακή Πύλή (www.promitheus.gov.gr) τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  
 
3. Στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς (www.koropi.gr), (εφό σόν  διαθε τει), αναρτα ται 
σχετική  ενήμε ρωσή, συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 2 τής παρόυ σας .  

 
4. Περι λήψή τής παρόυ σας Διακή ρυξής δήμόσιευ εται στόν Ελλήνικό  Τυ πό96, συ μφωνα με τό 
α ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στό πρό γραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα ε ξόδα των εκ τής κει μενής νόμόθεσι ας απαραι τήτων δήμόσιευ σεων τής περι λήψής τής δήμόπρασι ας 

http://www.promitheus.gov.gr/
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στήν όπόι α αναδει χθήκε ανα δόχός, βαρυ νόυν τόν ι διό και εισπρα ττόνται με τόν πρω τό λόγαριασμό  
πλήρωμή ς τόυ ε ργόυ.  Τα ε ξόδα δήμόσιευ σεων των τυχό ν πρόήγόυ μενων διαγωνισμω ν για τήν ανα θεσή 
τόυ ι διόυ ε ργόυ, καθω ς και τα ε ξόδα των μή απαραι τήτων εκ τόυ νό μόυ δήμόσιευ σεων βαρυ νόυν τήν 
αναθε τόυσα αρχή  και καταβα λλόνται από  τις πιστω σεις τόυ ε ργόυ. 

 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης97 
 
(Το  άρθρο 20Α προστίθεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής) 
 
1. Πρόσκαλόυ νται όι, κατα  τα ε γγραφα τής παρόυ σας συ μβασής, δυνα μενόι να λα βόυν με ρός στή 
διαδικασι α συ ναψής συ μβασής όικόνόμικόι  φόρει ς, πρόκειμε νόυ ή αναθε τόυσα αρχή  να πρόβει  σε 
παρόυσι ασή τόυ πρός ανα θεσή ε ργόυ και σε σχετική  διαβόυ λευσή στ.................................. (τό πός), 
στις ......................................(ήμερόμήνι α και ω ρα)   
 
2. Εντό ς δε κα (10) ήμερω ν από  τήν ως α νω παρόυσι ασή, κα θε ενδιαφερό μενός, μπόρει  να υπόβα λει 
τευ χός παρατήρή σεων για τό ε ργό, τήν τεχνική  μελε τή και τα τευ χή δήμόπρα τήσής, όικόνόμικα  και 
συμβατικα . Με τό τευ χός παρατήρή σεων θα σχόλια ζεται ή όρθό τήτα τής λυ σής, τό εφικτό  τής 
κατασκευή ς και θα επισήμαι νόνται σφα λματα των ό ρων των εγγρα φων τής συ μβασής. Η συμμετόχή  
των ενδιαφερόμε νων στήν ως α νω παρόυσι ασή και ή υπόβόλή  τόυ τευ χόυς παρατήρή σεων ει ναι 
πρόαιρετικε ς, δεν συνεπα γόνται τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς πρόσφόρα ς και δεν συνιστόυ ν κω λυμα για 
τή συμμετόχή  τόυς στή διαδικασι α.  
 
3. Η αναθε τόυσα αρχή  αξιόλόγει  τα συμπερα σματα τής διαβόυ λευσής και τα τευ χή παρατήρή σεων πόυ 
υπόβλή θήκαν και πρόβαι νει στις ακό λόυθες ενε ργειες:  
α) εφό σόν διαπιστωθει  ή ε λλειψή παρατήρή σεων ή  εκτιμήθόυ ν ως μή όρθε ς όι υπόβλήθει σες 
παρατήρή σεις, συνεχι ζει τή διαδικασι α, συ μφωνα με τα όριζό μενα στα ε γγραφα τής συ μβασής ή   
β) εφό σόν διαπιστωθει  ή υ παρξή επόυσιωδω ν σφαλμα των ή  ελλει ψεων στα ε γγραφα τής συ μβασής 
εκδι δει τευ χός τρόπόπόιή σεων/διόρθω σεων τής διακή ρυξής ή  και των λόιπω ν εγγρα φων τής 
συ μβασής, εντό ς πε ντε (5) ήμερω ν από  τή λή ξή τής ήμερόμήνι ας υπόβόλή ς των τευχω ν παρατήρή σεων 
από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς. Στό τευ χός αυτό  περιλαμβα νόνται όι απαιτόυ μενες επόυσιω δεις 
τρόπόπόιή σεις/διόρθω σεις. Τό τευ χός κόινόπόιει ται, με από δειξή, σε ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς 
πόυ ε λαβαν τα ε γγραφα τής συ μβασής, και αναρτα ται στό ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και στήν ιστόσελι δα τής 
αναθε τόυσας αρχή ς, εφό σόν διαθε τει. Στό ως α νω τευ χός μπόρει  να πρόβλε πεται ή διεξαγωγή  τής 
δήμόπρασι ας σε μεταγενε στερή ήμερόμήνι α με τή ρήσή των διατυπω σεων δήμόσιό τήτας  συ μφωνα με 
τό α ρθρό 20 τής παρόυ σας , όι πρόθεσμι ες των όπόι ων ανε ρχόνται κατ’ ελα χιστόν στό ε να τρι τό (1/3) 
ή   
γ) εφό σόν διαπιστωθει  ή υ παρξή όυσιωδω ν σφαλμα των ή  ελλει ψεων σε όπόιόδή πότε στόιχει ό των 
εγγρα φων τής συ μβασής, ανακαλει  τή διακή ρυξή τόυ διαγωνισμόυ . Στή συνε χεια, πρόβαι νει σε νε α 
διαδικασι α συ ναψής τής συ μβασής ε ργόυ, διόρθω νόντας τα σχετικα  σφα λματα και ελλει ψεις.  
 
4. Τό τευ χός τρόπόπόιή σεων συγκαταλε γεται στα ε γγραφα τής συ μβασής και απότελει  αναπό σπαστό 
με ρός τής συ μβασής μετα  τήν υπόγραφή  τής. Αντι θετα, τα υπόβλήθε ντα από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς 
τευ χή παρατήρή σεων δεν απότελόυ ν συμβατικα  στόιχει α και δεν χρήσιμόπόιόυ νται για ερμήνει α τής 
συ μβασής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η συ μβασή ανατι θεται βα σει τόυ κριτήρι όυ τόυ α ρθρόυ 14 τής παρόυ σας, σε πρόσφε ρόντα ό όπόι ός 
δεν απόκλει εται από  τή συμμετόχή  βα σει τής παρ. Α τόυ α ρθρόυ 22 τής παρόυ σας και πλήρόι  τα 
κριτή ρια επιλόγή ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ α ρθρόυ 22 τής παρόυ σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δικαι ωμα συμμετόχή ς ε χόυν φυσικα  ή  νόμικα  πρό σωπα, ή  ενω σεις αυτω ν 98   πόυ 
δραστήριόπόιόυ νται στις κατήγόρι ες ε ργόυ 1ης Τάξης στήν κατήγόρι α  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 Τάξης 
στήν κατήγόρι α  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  99 και πόυ ει ναι εγκατεστήμε να σε100: 
α) σε κρα τός-με λός τής Ένωσής, 
β) σε κρα τός-με λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χω ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρω σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ ή υπό  ανα θεσή δήμό σια 
συ μβασή καλυ πτεται από  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7101 και τις γενικε ς σήμειω σεις τόυ σχετικόυ  
με τήν Ένωσή Πρόσαρτή ματός I τής ως α νω Συμφωνι ας, καθω ς και 
δ) σε τρι τες χω ρες πόυ δεν εμπι πτόυν στήν περι πτωσή γ΄ τής παρόυ σας παραγρα φόυ και ε χόυν 
συνα ψει διμερει ς ή  πόλυμερει ς συμφωνι ες με τήν Ένωσή σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσής δήμόσι ων 
συμβα σεων. 
 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα 
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει 
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, 
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης102. 
 
21.2 Οικόνόμικό ς φόρε ας συμμετε χει ει τε μεμόνωμε να ει τε ως με λός ε νωσής103, 
 
21.3 Οι ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων συμμετε χόυν υπό  τόυς ό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ α ρθρόυ 19 
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  τόυ α ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτει ται από  τις εν λό γω ενω σεις να περιβλήθόυ ν συγκεκριμε νή νόμική  μόρφή  για τήν υπόβόλή  
πρόσφόρα ς. Σε περι πτωσή πόυ ή ε νωσή αναδειχθει  ανα δόχός ή νόμική  τής μόρφή  πρε πει να ει ναι 
τε τόια πόυ να εξασφαλι ζεται ή υ παρξή ενό ς και μόναδικόυ  φόρόλόγικόυ  μήτρω όυ για τήν ε νωσή (πχ 
κόινόπραξι α). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμόνωμε νόι πρόσφε ρόντες πρε πει να ικανόπόιόυ ν ό λα τα κριτή ρια πόιότική ς επιλόγή ς.  

Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ισχυ όυν τα εξή ς : 

- αναφόρικα  με τις απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας, αυτε ς θα πρε πει να ικανόπόιόυ νται από  
κα θε με λός τής ε νωσής  

- αναφόρικα  με τις απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Β τής παρόυ σας, κα θε με λός τής ε νωσής θα πρε πει να 
ει ναι εγγεγραμμε νό στό σχετικό  επαγγελματικό  μήτρω ό, συ μφωνα με τα ειδικό τερα στό ως α νω α ρθρό, 
τόυλα χιστόν σε μια από  τις κατήγόρι ες πόυ αφόρα  στό υπό  ανα θεσή ε ργό. Περαιτε ρω, αθρόιστικα  
πρε πει να καλυ πτόνται ό λες όι κατήγόρι ες τόυ ε ργόυ.  

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θε πρόσφε ρων αποκλείεται από  τή συμμετόχή  στήν παρόυ σα διαδικασι α συ ναψής συ μβασής, 
εφό σόν συντρε χει στό πρό σωπό  τόυ (αν πρό κειται για μεμόνωμε νό φυσικό  ή  νόμικό  πρό σωπό) ή  σε 
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ε να από  τα με λή τόυ (αν πρό κειται περι  ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων) ε νας από  τόυς λό γόυς των 
παρακα τω περιπτω σεων: 

22.A.1. Όταν υπα ρχει εις βα ρός τόυ αμετα κλήτή104 καταδικαστική  από φασή για ε να από  τα ακό λόυθα  
εγκλή ματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πως αυτή  όρι ζεται στό α ρθρό 2 τής από φασής-πλαι σιό 
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ τής 24ής Οκτωβρι όυ 2008, για τήν καταπόλε μήσή τόυ όργανωμε νόυ 
εγκλή ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλή ματα τόυ α ρθρόυ 187 τόυ Πόινικόυ  Κω δικα 
(εγκλήματική  όργα νωσή), 

β) ενεργητική δωροδοκία, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 3 τής συ μβασής περι  τής καταπόλε μήσής τής 
δωρόδόκι ας, στήν όπόι α ενε χόνται υπα λλήλόι των Ευρωπαι κω ν Κόινότή των ή  των κρατω ν-μελω ν τής 
Ένωσής (ΕΕ C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 2 τής από φασής-πλαι σιό 
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ τής 22ας Ιόυλι όυ 2003, για τήν καταπόλε μήσή τής δωρόδόκι ας στόν 
ιδιωτικό  τόμε α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ό πως όρι ζεται στό εθνικό  δι καιό τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, και τα εγκλή ματα των α ρθρων 159Α (δωρόδόκι α πόλιτικω ν πρόσω πων), 236 
(δωρόδόκι α υπαλλή λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκι α δικαστικω ν λειτόυργω ν), 237Α παρ. 2 (εμπόρι α 
επιρρόή ς – μεσα ζόντες), 396 παρ. 2 (δωρόδόκι α στόν ιδιωτικό  τόμε α) τόυ Πόινικόυ  Κω δικα, 

γ) απάτη, εις βα ρός των όικόνόμικω ν συμφερό ντων τής Ένωσής κατα  τήν ε ννόια των α ρθρων 3 και 4 
τής Οδήγι ας (ΕΕ) 2017/1371 τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ τής 5ής Ιόυλι όυ 2017 
σχετικα  με τήν καταπόλε μήσή, με σω τόυ πόινικόυ  δικαι όυ, τής απα τής εις βα ρός των όικόνόμικω ν 
συμφερό ντων τής Ένωσής (L 198/28.07.2017) και τα εγκλή ματα των α ρθρων 159Α (δωρόδόκι α 
πόλιτικω ν πρόσω πων), 216 (πλαστόγραφι α), 236 (δωρόδόκι α υπαλλή λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκι α 
δικαστικω ν λειτόυργω ν), 242 (ψευδή ς βεβαι ωσή, νό θευσή κ.λπ.) 374 (διακεκριμε νή κλόπή ), 375 
(υπεξαι ρεσή), 386 (απα τή), 386Α (απα τή με υπόλόγιστή ), 386Β (απα τή σχετική  με τις επιχόρήγή σεις), 
390 (απιστι α) τόυ Πόινικόυ  Κω δικα και των α ρθρων 155 επ. τόυ Εθνικόυ  Τελωνειακόυ  Κω δικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), ό ταν αυτα  στρε φόνται κατα  των όικόνόμικω ν συμφερό ντων τής Ευρωπαι κή ς 
Ένωσής ή  συνδε όνται με τήν πρόσβόλή  αυτω ν των συμφερό ντων, καθω ς και τα εγκλή ματα των 
α ρθρων 23 (διασυνόριακή  απα τή σχετικα  με τόν ΦΠΑ) και 24 (επικόυρικε ς διατα ξεις για τήν πόινική  
πρόστασι α των όικόνόμικω ν συμφερό ντων τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής) τόυ ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικε ς δραστήριό τήτες, ό πως 
όρι ζόνται, αντιστόι χως, στα α ρθρα 3-4 και 5-12 τής Οδήγι ας (ΕΕ) 2017/541 τόυ Ευρωπαι κόυ  
Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ τής 15ής Μαρτι όυ 2017, για τήν καταπόλε μήσή τής τρόμόκρατι ας και 
τήν αντικατα στασή τής από φασής-πλαισι όυ 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ και για τήν τρόπόπόι ήσή 
τής από φασής 2005/671/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή  ήθική  αυτόυργι α ή  συνε ργεια 
ή  από πειρα δια πραξής εγκλή ματός, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 14 αυτή ς, και τα εγκλή ματα των α ρθρων 
187Α και 187Β τόυ Πόινικόυ  Κω δικα, καθω ς και τα εγκλή ματα των α ρθρων 32-35 τόυ ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή  χρήματόδό τήσή τής τρόμόκρατι ας, 
ό πως αυτε ς όρι ζόνται στό α ρθρό 1 τής Οδήγι ας (ΕΕ) 2015/849 τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ 
Συμβόυλι όυ τής 20ής Μαι όυ  2015, σχετικα  με τήν πρό λήψή τής χρήσιμόπόι ήσής τόυ 
χρήματόπιστωτικόυ  συστή ματός για τή νόμιμόπόι ήσή εσό δων από  παρα νόμες δραστήριό τήτες ή  για 
τή χρήματόδό τήσή τής τρόμόκρατι ας, τήν τρόπόπόι ήσή τόυ κανόνισμόυ  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 τόυ 
Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ, και τήν κατα ργήσή τής όδήγι ας 2005/60/ΕΚ τόυ 
Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ και τής όδήγι ας 2006/70/ΕΚ τής Επιτρόπή ς (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλή ματα των α ρθρων 2 και 39 τόυ ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 2 τής 
Οδήγι ας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ τής 5ής Απριλι όυ 2011, για 
τήν πρό λήψή και τήν καταπόλε μήσή τής εμπόρι ας ανθρω πων και για τήν πρόστασι α των θυμα των τής, 
καθω ς και για τήν αντικατα στασή τής από φασής-πλαι σιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ (ΕΕ L 101 
τής 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλή ματα τόυ α ρθρόυ 323Α τόυ Πόινικόυ  Κω δικα (εμπόρι α ανθρω πων). Ο 
όικόνόμικό ς φόρε ας απόκλει εται επι σής ό ταν τό πρό σωπό εις βα ρός τόυ όπόι όυ εκδό θήκε αμετα κλήτή 
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καταδικαστική  από φασή ει ναι με λός τόυ διόικήτικόυ , διευθυντικόυ  ή  επόπτικόυ  όργα νόυ τόυ εν λό γω 
όικόνόμικόυ  φόρε α ή  ε χει εξόυσι α εκπρόσω πήσής, λή ψής απόφα σεων ή  ελε γχόυ σε αυτό . 

Η υπόχρε ωσή τόυ πρόήγόυ μενόυ εδαφι όυ αφόρα : 

α) Στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιόρισμε νής ευθυ νής (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικω ν εταιρειω ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικω ν Κεφαλαιόυχικω ν Εταιρειω ν ( Ι.Κ.Ε ), τόυς διαχειριστε ς. 

β) Στις περιπτω σεις ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.) τόν Διευθυ νόντα Συ μβόυλό, τα με λή τόυ Διόικήτικόυ  
Συμβόυλι όυ, καθω ς και τα πρό σωπα στα όπόι α με από φασή τόυ Διόικήτικόυ  Συμβόυλι όυ ε χει ανατεθει  
τό συ νόλό τής διαχει ρισής και εκπρόσω πήσής τής εταιρει ας. 
 
γ) Στις περιπτω σεις των συνεταιρισμω ν, τα με λή τόυ Διόικήτικόυ  Συμβόυλι όυ, ή  

δ) στις υπό λόιπες περιπτω σεις νόμικω ν πρόσω πων, τόν, κατα  περι πτωσή, νό μιμό  εκπρό σωπό105. 

 

22.A.2 

α) Όταν ό  πρόσφε ρων ε χει αθετή σει τις υπόχρεω σεις τόυ ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων ή  
εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής και αυτό  ε χει διαπιστωθει  από  δικαστική  ή  διόικήτική  από φασή με 
τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ , συ μφωνα με διατα ξεις τής χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστήμε νός ή  τήν 
εθνική  νόμόθεσι α  ή /και  

β) ή αναθε τόυσα αρχή  μπόρει  να απόδει ξει με τα κατα λλήλα με σα ό τι ό πρόσφε ρων ε χει αθετή σει τις 
υπόχρεω σεις τόυ ό σόν αφόρα  τήν καταβόλή  φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής. 

Αν ό πρόσφε ρων ει ναι Έλλήνας πόλι τής ή  ε χει τήν εγκατα στασή  τόυ στήν Ελλα δα, όι υπόχρεω σεις τόυ 
πόυ αφόρόυ ν τις εισφόρε ς κόινωνική ς ασφα λισής καλυ πτόυν, τό σό τήν κυ ρια, ό σό και τήν επικόυρική  
ασφα λισή. 

Οι υπόχρεω σεις των περ. α’ και β’ θεωρει ται ό τι δεν ε χόυν αθετήθει  εφό σόν δεν ε χόυν καταστει  
λήξιπρό θεσμες ή  εφό σόν αυτε ς ε χόυν υπαχθει  σε δεσμευτικό  διακανόνισμό  πόυ τήρει ται. 

Δεν απόκλει εται ό πρόσφε ρων, ό ταν ε χει εκπλήρω σει τις υπόχρεω σεις τόυ, ει τε καταβα λλόντας τόυς 
φό ρόυς ή  τις εισφόρε ς κόινωνική ς ασφα λισής πόυ όφει λει, συμπεριλαμβανόμε νων, κατα  περι πτωσή, 
των δεδόυλευμε νων τό κων ή  των πρόστι μων, ει τε υπαγό μενός σε δεσμευτικό  διακανόνισμό  για τήν 
καταβόλή  τόυς, στό με τρό πόυ τήρει  τόυς ό ρόυς τόυ δεσμευτικόυ  κανόνισμόυ 106 

 

22.A.3  α) Κατ’ εξαι ρεσή, για τόυς πιό κα τω επιτακτικόυ ς λό γόυς δήμό σιόυ συμφε ρόντός............107 
(ό πως δήμό σιας υγει ας ή  πρόστασι ας τόυ περιβα λλόντός, όι όπόι όι συμπλήρω νόνται από  τήν 
αναθε τόυσα αρχή  ) δεν εφαρμό ζόνται όι παρα γραφόι  22.A.1 και 22.A.2. 

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση α].  

β) Κατ’ εξαι ρεσή, ό ταν ό απόκλεισμό ς ει ναι σαφω ς δυσανα λόγός, ιδι ως ό ταν μό νό μικρα  πόσα  των 
φό ρων ή  των εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής δεν ε χόυν καταβλήθει  ή  ό ταν ό πρόσφε ρων 
ενήμερω θήκε σχετικα  με τό ακριβε ς πόσό  πόυ όφει λεται λό γω αθε τήσής των υπόχρεω σεω ν τόυ ό σόν 
αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής σε χρό νό κατα  τόν όπόι ό δεν ει χε τή 
δυνατό τήτα να λα βει με τρα, συ μφωνα με τό τελευται ό εδα φιό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 73 ν. 
4412/2016, πριν από  τήν εκπνόή  τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 18 τής παρόυ σας, 
δεν εφαρμό ζεται 108ή παρα γραφός 22.Α.2. 

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση β. Εάν παραμείνει 
προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των εισφορών 
μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση].  
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22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης   
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:109 

(α) ε χει αθετή σει τις υπόχρεω σεις πόυ πρόβλε πόνται στήν παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016, 
περι  αρχω ν πόυ εφαρμό ζόνται στις διαδικασι ες συ ναψής δήμόσι ων συμβα σεων,                    

(β) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας τελει  υπό  πτω χευσή ή  ε χει υπαχθει  σε διαδικασι α  ειδική ς εκκαθα ρισής 
ή  τελει  υπό  αναγκαστική  διαχει ρισή από  εκκαθαριστή  ή  από  τό δικαστή ριό ή  ε χει υπαχθει  σε 
διαδικασι α πτωχευτικόυ  συμβιβασμόυ  ή  ε χει αναστει λει τις επιχειρήματικε ς τόυ δραστήριό τήτες ή  ε χει 
υπαχθει  σε διαδικασι α εξυγι ανσής και δεν τήρει  τόυς ό ρόυς αυτή ς ή  εα ν βρι σκεται σε όπόιαδή πότε 
ανα λόγή κατα στασή πρόκυ πτόυσα από  παρό μόια διαδικασι α, πρόβλεπό μενή σε εθνικε ς διατα ξεις 
νό μόυ.  

Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει  να μήν απόκλει ει ε ναν όικόνόμικό  φόρε α, ό όπόι ός βρι σκεται σε μια εκ των 
καταστα σεων πόυ αναφε ρόνται στήν παρόυ σα περι πτωσή, υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό τι ή αναθε τόυσα 
αρχή  ε χει απόδει ξει ό τι ό εν λό γω φόρε ας ει ναι σε θε σή να εκτελε σει τή συ μβασή, λαμβα νόντας υπό ψή 
τις ισχυ όυσες διατα ξεις και τα με τρα για τή συνε χισή τής επιχειρήματική ς τόυ λειτόυργι ας (παρ. 5 
α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), 110 

(γ) εα ν, με τήν επιφυ λαξή τής παραγρα φόυ 3β τόυ α ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011(Α΄93), περι  πόινικω ν 
κυρω σεων και α λλων διόικήτικω ν συνεπειω ν, ή αναθε τόυσα αρχή  διαθε τει επαρκω ς ευ λόγες ενδει ξεις 
πόυ όδήγόυ ν στό συμπε ρασμα ό τι ό όικόνόμικό ς φόρε ας συνή ψε συμφωνι ες με α λλόυς όικόνόμικόυ ς 
φόρει ς με στό χό τή στρε βλωσή τόυ ανταγωνισμόυ , 

(δ) εα ν μι α κατα στασή συ γκρόυσής συμφερό ντων κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016 
δεν μπόρει  να θεραπευθει  απότελεσματικα  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(ε) εα ν μι α κατα στασή στρε βλωσής τόυ ανταγωνισμόυ  από  τήν πρό τερή συμμετόχή  των όικόνόμικω ν 
φόρε ων κατα  τήν πρόετόιμασι α τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής, συ μφωνα με ό σα όρι ζόνται στό 
α ρθρό 48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρει  να θεραπευθει  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(στ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει επιδει ξει σόβαρή  ή  επαναλαμβανό μενή πλήμμε λεια κατα  τήν 
εκτε λεσή όυσιω δόυς απαι τήσής στό πλαι σιό πρόήγόυ μενής δήμό σιας συ μβασής, πρόήγόυ μενής 
συ μβασής με αναθε τόντα φόρε α ή  πρόήγόυ μενής συ μβασής παραχω ρήσής πόυ ει χε ως απότε λεσμα 
τήν πρό ωρή καταγγελι α τής πρόήγόυ μενής συ μβασής, απόζήμιω σεις ή  α λλες παρό μόιες κυρω σεις, 

(ζ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει κριθει  ε νόχός εκ πρόθε σεως σόβαρω ν  απατήλω ν δήλω σεων, κατα  
τήν παρόχή  των πλήρόφόριω ν πόυ απαιτόυ νται για τήν εξακρι βωσή τής απόυσι ας των λό γων 
απόκλεισμόυ  ή  τήν πλή ρωσή των κριτήρι ων επιλόγή ς, ε χει απόκρυ ψει τις πλήρόφόρι ες αυτε ς ή  δεν 
ει ναι σε θε σή να πρόσκόμι σει τα δικαιόλόγήτικα  πόυ απαιτόυ νται κατ’ εφαρμόγή  τόυ α ρθρόυ 79 τόυ ν. 
4412/2016, περι  Ευρωπαι κόυ  Ενιαι όυ Εγγρα φόυ Συ μβασής, καθω ς και τόυ α ρθρόυ 23 τής παρόυ σας, 

(η) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας επιχει ρήσε να επήρεα σει με αθε μιτό τρό πό τή διαδικασι α λή ψής 
απόφα σεων τής αναθε τόυσας αρχή ς, να απόκτή σει εμπιστευτικε ς πλήρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να τόυ 
απόφε ρόυν αθε μιτό πλεόνε κτήμα στή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής ή  να παρα σχει με απατήλό  τρό πό 
παραπλανήτικε ς πλήρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να επήρεα σόυν όυσιωδω ς τις απόφα σεις πόυ αφόρόυ ν 
τόν απόκλεισμό , τήν επιλόγή  ή  τήν ανα θεσή, 

(θ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτωμα, τό όπόι ό θε τει σε 
αμφιβόλι α τήν ακεραιό τήτα  τόυ. 

(ι) επειδή  τό ε ργό εξελι σσεται στή πλε όν νευραλγική  περιόχή  - στό κε ντρό - τής πό λής, για να 
απόκτή σόυν  όι διαγωνιζό μενόι ιδι α αντι λήψή των δυσκόλιω ν τόυ  και να υπόβα λόυν με ασφα λεια τήν 
πρόσφόρα  τόυς, Θα όργανωθόυ ν από  τή Δ/νσή Τεχνικω ν Υπήρεσιω ν, δυ ό (2) επισκε ψεις-ενήμερω σεις 
στήν περιόχή  εκτε λεσής τόυ ε ργόυ τήν 29/09/2022 ήμε ρα Πε μπτή και ω ρα 12:00, καθω ς και τήν 
04/10/2022 ήμε ρα Τρι τή και ω ρα 12:00. Η συμμετόχή  των διαγωνιζόμε νων στήν εν λό γω διαδικασι α 
ει ναι υπόχρεωτική , πρόκειμε νόυ απόδεδειγμε να να ε χόυν λα βει γνω σή των ιδιαιτερότή των τόυ τό πόυ 
εκτε λεσής τόυ εν λό γω ε ργόυ. Οι διαγωνιζό μενόι όφει λόυν να γνωστόπόιή σόυν τό ενδιαφε ρόν τόυς για 
συμμετόχή  με σχετικό  αι τήμα με σω τής ενό τήτας επικόινωνι α τής πλατφό ρμας τόυ διαγωνισμόυ  τόυ 
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συστή ματός ΕΣΗΔΗΣ τόυλα χιστόν δυ ό (2) ήμερόλόγιακε ς με ρες πριν τήν κα θε επι σκεψή – ενήμε ρωσή, 
στό όπόι ό θα αναφε ρεται τό σχή μα (εταιρει α, ε νωσή εταιρειω ν ή  κόινόπραξι α) τό όπόι ό θα μετε χει στή 
διαδικασι α καθω ς επι σής και ό εξόυσιόδότήμε νός από  τό σχή μα εκπρό σωπός  πόυ θα ακόλόυθή σει τήν 
επι σκεψή-ενήμε ρωσή ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. Για τή συμμετόχή  των διαγωνιζόμε νων στήν 
παραπα νω διαδικασι α θα δόθει  βεβαι ωσή συμμετόχή ς αντι γραφό τόυ όπόι όυ θα υπόβλήθει  με τήν 
πρόσφόρα  τόυ συμμετε χόντα. Εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας δεν υπόβα λει με τήν πρόσφόρα  τόυ τό 
αντι γραφό τής βεβαι ωσής συμμετόχή ς τό τε απόκλει εται από  τή συμμετόχή  στήν παρόυ σα διαδικασι α 
συ ναψής δήμό σιας συ μβασής. 

 

22.Α.5.  Απόκλει εται από  τή συμμετόχή  στή διαδικασι α συ ναψής δήμό σιας συ μβασής (διαγωνισμό ), 
όικόνόμικό ς φόρε ας εα ν συντρε χόυν όι πρόυ πόθε σεις εφαρμόγή ς τής παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 8 τόυ ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 111 

Οι υπόχρεώσεις τής παρόύσής αφόρόύν στις ανώνυμες εταιρείες πόυ υπόβάλλόυν πρόσφόρά 
αυτότελώς ή ως μέλή ένωσής ή πόυ συμμετέχόυν στό μετόχικό κεφάλαιό άλλόυ νόμικόύ πρόσώπόυ 
πόυ υπόβάλλει πρόσφόρά ή σε νόμικά πρόσωπα τής αλλόδαπής  πόυ αντιστόιχόύν σε ανώνυμή 
εταιρεία. 
 
Εξαιρόύνται τής υπόχρέωσής αυτής:  

α) όι εισήγμένες στα χρήματιστήρια κρατών-μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσής ή τόυ Οργανισμόύ 
Οικόνόμικής Συνεργασίας και Ανάπτυξής (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  

β) όι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφόυ των όπόίων ελέγχόνται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισής κεφαλαίων/ενεργήτικόύ (asset/fund managers) 
ή εταιρείες διαχείρισής κεφαλαίων επιχειρήματικών συμμετόχών (private equity firms), υπό τήν 
πρόϋπόθεσή ότι όι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχόυν, συνόλικά πόσόστό πόυ υπερβαίνει τό 
εβδόμήντα πέντε τόις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι επόπτευόμενες από Επιτρόπές 
Κεφαλαιαγόράς ή άλλες αρμόδιες χρήματόόικόνόμικές αρχές κρατών μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσής 
ή τόυ Ο.Ο.Σ.Α.112 

 

22.Α.6. Η αναθε τόυσα αρχή  απόκλει ει όικόνόμικό  φόρε α σε όπόιόδή πότε χρόνικό  σήμει ό κατα  τή 
δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής, ό ταν απόδεικνυ εται ό τι αυτό ς βρι σκεται λό γω πρα ξεων 
ή  παραλει ψεων αυτόυ  ει τε πριν ει τε κατα  τή διαδικασι α, σε μι α από  τις περιπτω σεις των 
πρόήγόυ μενων παραγρα φων. 113  

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 έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.114 

 

22.Α.7. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ εμπι πτει σε μια από  τις καταστα σεις πόυ αναφε ρόνται στις 
παραγρα φόυς 22.Α.1 και 22.Α.4115, εκτό ς από  τήν περι πτωσή β, μπόρει  να πρόσκόμι ζει στόιχει α116 
πρόκειμε νόυ να απόδει ξει ό τι τα με τρα πόυ ε λαβε επαρκόυ ν για να απόδει ξόυν τήν αξιόπιστι α τόυ, 
παρό τι συντρε χει ό σχετικό ς λό γός απόκλεισμόυ . Για τόν σκόπό  αυτό ν, ό όικόνόμικό ς φόρε ας 
απόδεικνυ ει ό τι ε χει καταβα λει ή  ε χει δεσμευθει  να καταβα λει απόζήμι ωσή για ζήμι ες πόυ 
πρόκλή θήκαν από  τό πόινικό  αδι κήμα ή  τό παρα πτωμα, ό τι ε χει διευκρινι σει τα γεγόνό τα και τις 
περιστα σεις με όλόκλήρωμε νό τρό πό, με σω ενεργόυ  συνεργασι ας με τις ερευνήτικε ς αρχε ς, και ε χει 
λα βει συγκεκριμε να τεχνικα  και όργανωτικα  με τρα, καθω ς και με τρα σε επι πεδό πρόσωπικόυ  

κατα λλήλα για τήν απόφυγή  περαιτε ρω πόινικω ν αδικήμα των ή  παραπτωμα των. 117 Τα με τρα πόυ 
λαμβα νόνται από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς αξιόλόγόυ νται σε συνα ρτήσή με τή σόβαρό τήτα και τις 
ιδιαι τερες περιστα σεις τόυ πόινικόυ  αδική ματός ή  τόυ παραπτω ματός. Εα ν τα στόιχει α κριθόυ ν 
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επαρκή , ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας δεν απόκλει εται από  τή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής. Αν τα 
με τρα κριθόυ ν ανεπαρκή , γνωστόπόιει ται στόν όικόνόμικό  φόρε α τό σκεπτικό  τής από φασής αυτή ς. 
Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ ε χει απόκλειστει , συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, με τελεσι δική από φασή, 
από  τή συμμετόχή  σε διαδικασι ες συ ναψής συ μβασής ή  ανα θεσής παραχω ρήσής δεν μπόρει  να κα νει 
χρή σή τής ανωτε ρω δυνατό τήτας κατα  τήν περι όδό τόυ απόκλεισμόυ  πόυ όρι ζεται στήν εν λό γω 
από φασή 

22.Α.8. Η από φασή για τήν διαπι στωσή τής επα ρκειας ή  μή των επανόρθωτικω ν με τρων κατα  τήν 
πρόήγόυ μενή παρα γραφό εκδι δεται συ μφωνα με τα όριζό μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ α ρθρόυ 73 τόυ ν. 
4412/2016. 118 

 
22.Α.9. Οικόνόμικός φόρέας, σε βάρός τόυ όπόίόυ έχει επιβλήθεί ή κύρωσή τόυ όριζόντιόυ 
απόκλεισμόύ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για τό χρόνικό διάστήμα πόυ αυτή όρίζει 
απόκλείεται από τήν παρόύσα διαδικασία σύναψής τής σύμβασής. 
 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 119 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσόν αφόρα  τήν καταλλήλό τήτα για τήν α σκήσή τής επαγγελματική ς δραστήριό τήτας, απαιτει ται  όι 
όικόνόμικόι  φόρει ς να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό σχετικό  επαγγελματικό  μήτρω ό πόυ τήρει ται στό 
κρα τός εγκατα στασή ς τόυς. Ειδικα  όι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα απαιτει ται 
να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μήτρω ό Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για τό χρόνικό  δια στήμα 
πόυ εξακόλόυθόυ ν να ισχυ όυν όι μεταβατικε ς διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 ή  στό Μήτρω ό 
Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμό σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από  τήν ε ναρξή ισχυ ός τόυ τελευται όυ ή  
στα Μήτρω α Περιφερειακω ν Ενότή των120, ανα  περι πτωσή, στήν κατήγόρι α/-ιες ε ργόυ τόυ α ρθρόυ 21 
τής παρόυ σας121. Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι σε κρα τός με λός τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής 
απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νόι στα Μήτρω α τόυ παραρτή ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 
4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια122 

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

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

Σε περίπτωσή ένωσής όικόνόμικών φόρέων, όι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτόνται 
αθρόιστικά από τα μέλή τής ένωσής.  

[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ήτοι από ένα 
τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή 
οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και 
είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας123.] 
 

Ειδικα  όι εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ, για τό χρόνικό  δια στήμα πόυ 
εξακόλόυθόυ ν να ισχυ όυν όι μεταβατικε ς διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019, δεν θα πρε πει να 
υπερβαι νόυν τα ανω τατα επιτρεπτα  ό ρια ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν συμβα σεων, 
συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, ό πως ισχυ ει. 

Μετα  από  τή λή ξή των ως α νω μεταβατικω ν διατα ξεων και τήν πλή ρή ε ναρξή ισχυ ός τόυ π.δ 71/2019, 
όι εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρε πει να υπερβαι νόυν 
τα ανω τατα επιτρεπτα  ό ρια ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν συμβα σεων, συ μφωνα με τα 
ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 64 αυτόυ . 
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22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα124 

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

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

Σε περίπτωσή ένωσής όικόνόμικών φόρέων, όι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτόνται 
αθρόιστικά από τα μέλή τής ένωσής.  

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης125 

α) πιστόπόιήτικό  διασφα λισής πόιό τήτας, συ μφωνα με τό πρό τυπό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή  ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 9001:2008 για ό σό δια στήμα ει ναι σε ισχυ ), ή  α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ Άρθρόυ 82 
τόυ Ν.4412/2016, με πεδι ό εφαρμόγή ς για ε ργα όικόδόμικω ν και ήλεκτρόμήχανόλόγικω ν τό όπόι ό θα 
ε χει εκδόθει  από  φόρε α πιστόπόι ήσής πόυ ει ναι διαπιστευμε νός σε φόρε α-με λός τής Ευρωπαι κή ς 
Συνεργασι ας για τήν Πιστόπόι ήσή-European Co-operation for Accreditation (πχ DAkkS-deutsche 
akkreditierungsstelle, UKAS-UK national accreditation body, Cofrac, ΕΣΥΔ κλπ), 

β) πιστόπόιήτικό  τή ρήσής συστή ματός περιβαλλόντική ς διαχει ρισής συ μφωνα με τό πρό τυπό ISO 
14001:2015, ή  α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ Άρθρόυ 82 τόυ Ν.4412/2016, με πεδι ό εφαρμόγή ς 
για ε ργα όικόδόμικω ν και ήλεκτρόμήχανόλόγικω ν τό όπόι ό θα ε χει εκδόθει  από  φόρε α πιστόπόι ήσής 
πόυ ει ναι διαπιστευμε νός σε φόρε α-με λός τής Ευρωπαι κή ς Συνεργασι ας για τήν Πιστόπόι ήσή. 

γ) πιστόπόιήτικό  τή ρήσής συστή ματός διαχει ρισής τής ασφα λειας και τής υγιεινή ς στήν εργασι α 
συ μφωνα με τό πρό τυπό OHSAS 18001 ή  ΕΛΟΤ 1801 , ή  α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ Άρθρόυ 
82 τόυ Ν.4412/2016, με πεδι ό εφαρμόγή ς για ε ργα όικόδόμικω ν και ήλεκτρόμήχανόλόγικω ν τό όπόι ό 
θα ε χει εκδόθει  από  φόρε α πιστόπόι ήσής πόυ ει ναι διαπιστευμε νός σε φόρε α-με λός τής Ευρωπαι κή ς 
Συνεργασι ας για τήν Πιστόπόι ήσή. 

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

Όσόν αφόρα  τα κριτή ρια τής όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας και τα κριτή ρια σχετικα  
με τήν τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα, ε νας όικόνόμικό ς φόρε ας μπόρει , να στήρι ζεται στις 
ικανό τήτες α λλων φόρε ων, ασχε τως τής νόμική ς φυ σής των δεσμω ν τόυ με αυτόυ ς. Στήν περίπτωσή 
αυτή, απόδεικνύόυν ότι θα έχόυν στή διάθεσή τόυς τόυς αναγκαίόυς πόρόυς, με τήν πρόσκόμισή τής 
σχετικής δέσμευσής των φόρέων στήν ικανότήτα των όπόίων στήρίζόνται. 

Όσόν αφόρα  τα κριτή ρια πόυ σχετι ζόνται με τόυς τι τλόυς σπόυδω ν και τα επαγγελματικα  πρόσό ντα 
πόυ όρι ζόνται στήν περι πτωσή στ τόυ Με ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτή ματός Α ν. 
4412/2016 ή  με τήν σχετική  επαγγελματική  εμπειρι α, όι όικόνόμικόι  φόρει ς, μπόρόυ ν να βασι ζόνται 
στις ικανό τήτες α λλων φόρε ων μό νό εα ν όι τελευται όι θα εκτελε σόυν τις εργασι ες ή  τις υπήρεσι ες για 
τις όπόι ες απαιτόυ νται όι συγκεκριμε νες ικανό τήτες. 

Όταν ό όικόνόμικό ς φόρε ας στήρι ζεται στις ικανό τήτες α λλων φόρε ων ό σόν αφόρα  τα κριτή ρια πόυ 
σχετι ζόνται με τήν όικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια, ό όικόνόμικό ς φόρε ας και αυτόι  όι 
φόρει ς ει ναι από  κόινόυ  υπευ θυνόι126 για τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. 

Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ή ε νωσή μπόρει  να στήρι ζεται στις ικανό τήτες των 
συμμετεχό ντων στήν ε νωσή ή  α λλων φόρε ων (για τα κριτή ρια τής όικόνόμική ς και 
χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας και τα κριτή ρια σχετικα  με τήν τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα). 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  ελε γχει, συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας, εα ν όι φόρει ς, στις 
ικανό τήτες των όπόι ων πρότι θεται να στήριχθει  ό πρόσφε ρων, πλήρόυ ν τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς 
και, εα ν συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  κατα  τα όριζό μενα στήν παρόυ σα διακή ρυξή.  
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Η αναθέτόυσα αρχή απαιτεί από τόν όικόνόμικό φόρέα να αντικαταστήσει έναν φόρέα πόυ δεν πλήρόί 
σχετικό κριτήριό επιλόγής ή για τόν όπόίό συντρέχόυν όι λόγόι απόκλεισμόύ τόυ άρθρόυ 22.Α τής 
παρόύσας. 
 
Η αντικατα στασή τόυ φόρε α, στις ικανό τήτες τόυ όπόι όυ στήρι ζεται ό όικόνόμικό ς φόρε ας πόυ δεν 
πλήρόι  σχετικό  κριτή ριό επιλόγή ς  ή  για τόν όπόι όν συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  τής παρόυ σας, 
γι νεται κατό πιν πρό σκλήσής πρός τόν όικόνόμικό  φόρε α, εντό ς τρια ντα (30) ήμερω ν από  τήν 
ήμερόμήνι α κόινόπόι ήσής τής πρό σκλήσής στόν όικόνόμικό  φόρε α, για κα θε τρι τό στις ικανό τήτες τόυ 
όπόι όυ στήρι ζεται, στό πλαι σιό τής παρόυ σας διαδικασι ας ανα θεσής συ μβασής. Ο φόρε ας με τόν όπόι ό 
αντικαθι σταται ό φόρε ας τόυ πρόήγόυ μενόυ εδαφι όυ δεν επιτρε πεται να αντικατασταθει  εκ νε όυ. 
 

Η εκτε λεσή των ......127 γι νεται υπόχρεωτικα  από  τόν πρόσφε ρόντα ή , αν ή πρόσφόρα  υπόβα λλεται από  
ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων, από  ε ναν από  τόυς συμμετε χόντες στήν ε νωσή αυτή . 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής128 
 

23.1 Κατα  τήν υπόβόλή  πρόσφόρω ν όι όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ), συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 79  παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόι ό 
ισόδυναμει  με  ενήμερωμε νή υπευ θυνή δή λωσή, με τις συνε πειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικατα στασή των πιστόπόιήτικω ν πόυ εκδι δόυν δήμό σιες αρχε ς ή  
τρι τα με ρή, επιβεβαιω νόντας ό τι ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας πλήρόι  τις ακό λόυθες πρόυ πόθε σεις: 
α) δεν βρι σκεται σε μι α από  τις καταστα σεις τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας, 
β) πλήρόι  τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς τα όπόι α ε χόυν καθόρισθει , συ μφωνα με τό α ρθρό 22 Β-Ε τής 
παρόυ σας. 
 
Σε όπόιόδή πότε χρόνικό  σήμει ό κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας, μπόρει  να ζήτήθει  από  τόυς 
πρόσφε ρόντες να υπόβα λλόυν ό λα ή  όρισμε να δικαιόλόγήτικα  τής επό μενής παραγρα φόυ, ό ταν αυτό  
απαιτει ται για τήν όρθή  διεξαγωγή  τής διαδικασι ας. 
 
Τό ΕΕΕΣ φε ρει υπόγραφή  με ήμερόμήνι α εντό ς τόυ χρόνικόυ  διαστή ματός, κατα  τό όπόι ό μπόρόυ ν να 
υπόβα λόνται πρόσφόρε ς.  
 
Αν στό δια στήμα πόυ μεσόλαβει  μεταξυ  τής ήμερόμήνι ας υπόγραφή ς τόυ ΕΕΕΣ και τής καταλήκτική ς 
ήμερόμήνι ας υπόβόλή ς πρόσφόρω ν ε χόυν επε λθει μεταβόλε ς στα δήλωθε ντα στόιχει α, εκ με ρόυς τόυ, 
στό ΕΕΕΣ, ό όικόνόμικό ς φόρε ας απόσυ ρει τήν πρόσφόρα  τόυ, χωρι ς να απαιτει ται από φασή τής 
αναθε τόυσας αρχή ς. Στή συνε χεια μπόρει  να τήν υπόβα λει εκ νε όυ με επι καιρό ΕΕΕΣ.129. 
 
Ο όικόνόμικό ς φόρε ας δυ ναται να διευκρινι ζει τις δήλω σεις και πλήρόφόρι ες πόυ παρε χει στό ΕΕΕΣ με 
συνόδευτική  υπευ θυνή δή λωσή, τήν όπόι α υπόβα λλει μαζι  με τό ΕΕΕΣ.  
 
Κατα  τήν υπόβόλή  τόυ ΕΕΕΣ, καθω ς και τής συνόδευτική ς υπευ θυνής δή λωσής, ει ναι δυνατή , με μό νή 
τήν υπόγραφή  τόυ κατα  περι πτωσή εκπρόσω πόυ τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, ή πρόκαταρκτική  από δειξή 
των λό γων απόκλεισμόυ  πόυ αναφε ρόνται στό α ρθρό 22.Α.1 τής παρόυ σας, για τό συ νόλό των 
φυσικω ν πρόσω πων πόυ ει ναι με λή τόυ διόικήτικόυ , διευθυντικόυ  ή  επόπτικόυ  όργα νόυ τόυ ή  ε χόυν 
εξόυσι α εκπρόσω πήσής, λή ψής απόφα σεων ή  ελε γχόυ σε αυτό ν 130. 
 
Ως εκπρό σωπός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, για τήν εφαρμόγή  τόυ παρό ντός, νόει ται ό νό μιμός 
εκπρό σωπός αυτόυ , ό πως πρόκυ πτει από  τό ισχυ όν καταστατικό  ή  τό πρακτικό  εκπρόσω πήσή ς τόυ 
κατα  τό χρό νό υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς ή  τό αρμόδι ως εξόυσιόδότήμε νό φυσικό  πρό σωπό να 
εκπρόσωπει  τόν όικόνόμικό  φόρε α για διαδικασι ες συ ναψής συμβα σεων ή  για τή συγκεκριμε νή 
διαδικασι α συ ναψής συ μβασής131. 
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Ο όικόνόμικός φόρέας φέρει τήν υπόχρέωσή, να δήλώσει, μέσω τόυ ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στήν 
αναθέτόυσα αρχή, ως έχόυσα τήν απόκλειστική αρμόδιότήτα ελέγχόυ για τήν τυχόν συνδρόμή λόγων 
απόκλεισμόύ132, τήν κατάστασή τόυ σε σχέσή με τόυς λόγόυς πόυ πρόβλέπόνται στό άρθρό 73 τόυ ν. 
4412/2016 και στό άρθρό 22.Α  τής παρόύσής133 και ταυτόχρόνα να επικαλεσθεί και τυχόν λήφθέντα 
μέτρα πρός απόκατάστασή τής αξιόπιστίας τόυ. 

Επισήμαι νεται ό τι, κατα  τήν απα ντήσή όικόνόμικόυ  φόρε α στό ερω τήμα τόυ ΕΕΕΣ ή  α λλόυ αντι στόιχόυ 
εντυ πόυ ή  δή λωσής για συ ναψή συμφωνιω ν με α λλόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς με στό χό τή στρε βλωσή 
τόυ ανταγωνισμόυ , ή συνδρόμή  περιστα σεων, ό πως ή τριετή ς παραγραφή  τής παρ. 10 τόυ α ρθρόυ 73, 
περι  λό γων απόκλεισμόυ , ή  ή εφαρμόγή  τής παρ. 3β τόυ α ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλυ εται 
στό σχετικό  πεδι ό πόυ πρόβα λλει κατό πιν θετική ς απα ντήσής. 
 
Οι πρόήγόυ μενες αρνήτικε ς απαντή σεις στό ανωτε ρω ερω τήμα τόυ ΕΕΕΣ ή  α λλόυ αντι στόιχόυ εντυ πόυ 
ή  δή λωσής, από  όικόνόμικόυ ς φόρει ς όι όπόι όι εμπι πτόυν στό πεδι ό εφαρμόγή ς τής παρ. 3β τόυ α ρθρόυ 
44 τόυ ν. 3959/2011, δεν στόιχειόθετόυ ν τόν λό γό απόκλεισμόυ  των περ. ζ’ ή / και θ’ τής παρ. 4 τόυ 
α ρθρόυ 73 τόυ παρό ντός και δεν απαιτει ται να δήλωθόυ ν κατα  τή συμπλή ρωσή τόυ ΕΕΕΣ και κα θε 
αντι στόιχόυ εντυ πόυ. 
 
Όσόν αφόρα  τις υπόχρεω σεις  για τήν καταβόλή  φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής (περ. α’ και 
β’ τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016) αυτε ς θεωρει ται ό τι δεν ε χόυν αθετήθει  εφό σόν δεν 
ε χόυν καταστει  λήξιπρό θεσμες ή  εφό σόν ε χόυν υπαχθει  σε δεσμευτικό  διακανόνισμό  πόυ τήρει ται. 
Στήν περι πτωσή αυτή , ό όικόνόμικό ς φόρε ας δεν υπόχρεόυ ται να απαντή σει καταφατικα  στό σχετικό  
πεδι ό τόυ ΕΕΕΣ, με τό όπόι ό ερωτα ται εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει ανεκπλή ρωτες υπόχρεω σεις ό σόν 
αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής ή , κατα  περι πτωσή, εα ν ε χει 
αθετή σει τις παραπα νω υπόχρεω σεις τόυ. 134 
 
Στήν περι πτωσή υπόβόλή ς πρόσφόρα ς από  ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων, τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό 
Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ), υπόβα λλεται χωριστα  από  κα θε με λός τής ε νωσής. 
 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας δήλω νει στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ) τήν πρό θεσή  τόυ για ανα θεσή υπεργόλαβι ας, υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ ΕΕΕΣ και 
τό ΕΕΕΣ  τόυ υπεργόλα βόυ. 

 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας στήρι ζεται στις ικανό τήτες ενό ς ή  περισσό τερων 
φόρε ων υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ κα θε φόρε α, στις ικανό τήτες τόυ όπόι όυ 
στήρι ζεται. 
 
Τε λός, επισήμαι νεται ό τι όι πρόσφε ρόντες δήλω νόυν τό ανεκτε λεστό υπό λόιπό εργόλαβικω ν 
συμβα σεων στό Με ρός IV τόυ ΕΕΕΣ, Ενό τήτα Β («Οικόνόμική  και Χρήματόόικόνόμική  Επα ρκεια»), στό 
πεδι ό «Λόιπε ς όικόνόμικε ς ή  χρήματόόικόνόμικε ς απαιτή σεις». 
 
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Τό δικαι ωμα συμμετόχή ς και όι ό ρόι και πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς, ό πως όρι στήκαν στα α ρθρα 21 και 
22 τής παρόυ σας, κρι νόνται: 
α) κατα  τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς, με τήν υπόβόλή  τόυ ΕΕΕΣ,  
β) κατα  τήν υπόβόλή  των δικαιόλόγήτικω ν κατακυ ρωσής, συ μφωνα με τό α ρθρό 4.2 (α  ε ως δ) και  
γ)κατα  τήν εξε τασή τής υπευ θυνής δή λωσής, συ μφωνα με  τήν περ. γ’ τής παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 105 τόυ 
ν.4412/16, και στό α ρθρό 4.2  (ε) τής παρόυ σας. 
 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας ή  ε νωσή αυτω ν στήρι ζεται στις ικανό τήτες 
α λλων φόρε ων, συ μφωνα με τό α ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυ σας, όι φόρει ς στήν ικανό τήτα των όπόι ων 
στήρι ζεται ό πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας ή  ε νωσή αυτω ν, υπόχρεόυ νται στήν υπόβόλή  των 
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δικαιόλόγήτικω ν πόυ απόδεικνυ όυν ό τι δεν συντρε χόυν όι λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α τής 
παρόυ σας και ό τι πλήρόυ ν τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς κατα  περι πτωσή (α ρθρόυ 22 Β – Ε). 
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λλόυν δικαιόλόγήτικα  ή  α λλα απόδεικτικα  στόιχει α, 
αν και στό με τρό πόυ ή αναθε τόυσα αρχή  ε χει τή δυνατό τήτα να λαμβα νει τα πιστόπόιήτικα  ή  τις 
συναφει ς πλήρόφόρι ες απευθει ας με σω πρό σβασής σε εθνική  βα σή δεδόμε νων σε όπόιόδή πότε κρα τός 
- με λός τής Ένωσής, ή όπόι α διατι θεται δωρεα ν, ό πως εθνικό  μήτρω ό συμβα σεων, εικόνικό  φα κελό 
επιχει ρήσής, ήλεκτρόνικό  συ στήμα απόθή κευσής εγγρα φων ή  συ στήμα πρόεπιλόγή ς. Η δή λωσή για τήν 
πρό σβασή σε εθνική  βα σή δεδόμε νων εμπεριε χεται στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ). 
Η δή λωσή για τήν πρό σβασή σε εθνική  βα σή δεδόμε νων εμπεριε χεται  στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ), στό όπόι ό περιε χόνται επι σής όι πλήρόφόρι ες πόυ απαιτόυ νται για τόν 
συγκεκριμε νό σκόπό , ό πως ή ήλεκτρόνική  διευ θυνσή τής βα σής δεδόμε νων, τυχό ν δεδόμε να 
αναγνω ρισής και, κατα  περι πτωσή, ή απαραι τήτή δή λωσή συναι νεσής.  
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λόυν δικαιόλόγήτικα , ό ταν ή αναθε τόυσα αρχή  πόυ 
ε χει αναθε σει τή συ μβασή διαθε τει ή δή τα δικαιόλόγήτικα  αυτα . 
 
Όλα τα απόδεικτικα  ε γγραφα τόυ α ρθρόυ 23.3 ε ως 23.10 τής παρόυ σας, υπόβα λλόνται και γι νόνται 
απόδεκτα , συ μφωνα με τα αναλυτικα  όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 (β) τής παρόυ σας. Τα απόδεικτικά 
έγγραφα συντάσσόνται στήν ελλήνική γλώσσα ή συνόδεύόνται από επίσήμή μετάφρασή τόυς στήν 
ελλήνική γλώσσα σύμφωνα με τό άρθρό 6 τής παρόύσας. Η αναθέτόυσα αρχή μπόρεί να ζήτεί από 
πρόσφέρόντες, σε όπόιόδήπότε χρόνικό σήμείό κατά τή διάρκεια τής διαδικασίας, να υπόβάλλόυν όλα 
ή όρισμένα δικαιόλόγήτικά, όταν αυτό απαιτείται για τήν όρθή διεξαγωγή τής διαδικασίας. 
 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 
Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός, κατό πιν σχετική ς ήλεκτρόνική ς πρό σκλήσής από  τήν αναθε τόυσα αρχή , 
υπόβα λλει τα ακό λόυθα δικαιόλόγήτικα , κατα  τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 τής παρόυ σας135: 

Για τήν από δειξή τής μή συνδρόμή ς των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ άρθρου 22Α, ό πρόσωρινό ς ανα δόχός 
υπόβα λλει  αντι στόιχα τα παρακα τω δικαιόλόγήτικα : 

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή , ελλει ψει αυτόυ , ισόδυ ναμόυ εγγρα φόυ πόυ εκδι δεται από  
αρμό δια δικαστική  ή  διόικήτική  αρχή  τόυ κρα τόυς-με λόυς ή  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ό πόυ 
ει ναι εγκατεστήμε νός ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας, από  τό όπόι ό πρόκυ πτει ό τι πλήρόυ νται αυτε ς όι 

πρόυ πόθε σεις, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυ136. Η υπόχρε ωσή 
πρόσκό μισής τόυ ως α νω απόσπα σματός αφόρα  και τα πρό σωπα των τελευται ων  τεσσα ρων εδαφι ων  
τής παραγρα φόυ Α.1 τόυ α ρθρόυ 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τήν αρμό δια αρχή  τόυ 
όικει όυ κρα τόυς - με λόυς ή  χω ρας, περι  τόυ ό τι ε χόυν εκπλήρωθει  όι υπόχρεω σεις τόυ όικόνόμικόυ  
φόρε α, ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων (φορολογική ενημερότητα) και στήν καταβόλή  των 
εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής (ασφαλιστική ενημερότητα)137, συ μφωνα με τήν ισχυ όυσα 
νόμόθεσι α τόυ κρα τόυς εγκατα στασής ή  τήν ελλήνική  νόμόθεσι α αντι στόιχα, πόυ να είναι εν ισχύ κατά 
τό χρόνό υπόβόλής τόυ, άλλως, στήν περίπτωσή πόυ δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνός ισχύός, πόυ να 
έχει εκδόθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυ138. 

Για τόυς πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι ή  εκτελόυ ν ε ργα στήν Ελλα δα τα σχετικα  
δικαιόλόγήτικα  πόυ υπόβα λλόνται ει ναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πόυ εκδι δεται από  τήν Ανεξα ρτήτή Αρχή  Δήμόσι ων 
Εσό δων (Α.Α.Δ.Ε.), για τόν όικόνόμικό  φόρε α και για τις κόινόπραξι ες στις όπόι ες συμμετε χει για τα 
δήμό σια ε ργα πόυ ει ναι σε εξε λιξή. Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες θα υπόβα λλόυν υπευ θυνή δή λωσή139 
περι  τόυ ό τι δεν ε χόυν υπόχρε ωσή καταβόλή ς φό ρων στήν Ελλα δα. Σε περι πτωσή πόυ ε χόυν τε τόια 
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υπόχρε ωσή θα υπόβα λλόυν σχετικό  απόδεικτικό  τής  Α.Α.Δ.Ε. 

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με 
το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 
του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α. 
αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]140 

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν 
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό 
φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.   

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας πόυ εκδι δεται από  τόν  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική  
ενήμερό τήτα καλυ πτει τις ασφαλιστικε ς υπόχρεω σεις τόυ πρόσφε ρόντός όικόνόμικόυ  φόρε α α) ως 
φυσικό  ή  νόμικό  πρό σωπό για τό πρόσωπικό  τόυς με σχε σή εξαρτήμε νής εργασι ας, β) για ε ργα πόυ 
εκτελει  μό νός τόυ ή  σε κόινόπραξι α καθω ς και γ)  για τα στελε χή-μήχανικόυ ς τόυ πόυ στελεχω νόυν τό 
πτυχι ό τής εργόλήπτική ς επιχει ρήσής και πόυ ε χόυν υπόχρε ωσή ασφα λισής στόν eΕΦΚΑ (τόμε ας 
πρω ήν ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν απόδεικτικό  
ασφαλιστική ς ενήμερό τήτας (κυ ριας και επικόυρική ς ασφα λισής) για τό πρόσωπικό  τόυς με σχε σή 
εξαρτήμε νής εργασι ας. Δεν απότελόυ ν από δειξή ενήμερό τήτας τής πρόσφε ρόυσας εταιρι ας, 
απόδεικτικα  ασφαλιστική ς ενήμερό τήτας  των φυσικω ν πρόσω πων πόυ στελεχω νόυν τό πτυχι ό τής 
εταιρι ας ως εται ρόι. Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες (φυσικα  και νόμικα  πρό σωπα), πόυ δεν υπόβα λόυν 
τα α νω απόδεικτικα , υπόβα λλόυν υπευ θυνή δή λωσή περι  τόυ ό τι δεν απασχόλόυ ν πρόσωπικό , για τό 
όπόι ό υπα ρχει υπόχρε ωσή ασφα λισής σε ήμεδαπόυ ς ασφαλιστικόυ ς όργανισμόυ ς. Αν απασχόλόυ ν 
τε τόιό πρόσωπικό , πρε πει να υπόβα λλόυν σχετικό  απόδεικτικό  ασφαλιστική ς ενήμερό τήτας 
εκδιδό μενό από  τόν eΕΦΚΑ.  

(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 
17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την 
οριζόμενη διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητα. 
Σε αυτήν την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως).  

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών 
δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ.. 

 

β3) υπεύθυνη δήλωση τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  δικαστική  ή  διόικήτική  από φασή με 
τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ  για τήν αθε τήσή των υπόχρεω σεω ν τόυ ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  
φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής.  

 
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22141: πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τήν αρμό δια 
δικαστική  ή  διόικήτική  αρχή  τόυ όικει όυ κρα τόυς - με λόυς ή  χω ρας, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) 
μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυ142.  
 
Για τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ ει ναι εγκαταστήμε νόι ή  εκτελόυ ν ε ργα στήν Ελλα δα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»143, με τό όπόι ό βεβαιω νεται ό τι δεν 
τελόυ ν υπό  πτω χευσή, πτωχευτικό  συμβιβασμό , αναγκαστική  διαχει ρισή, δεν ε χόυν υπαχθει  σε 
διαδικασι α εξυγι ανσής  καθω ς και  ό τι τό νόμικό  πρό σωπό δεν ε χει τεθει  υπό  εκκαθα ρισή με δικαστική  
από φασή. Τό εν λό γω πιστόπόιήτικό  εκδι δεται από  τό αρμό διό πρωτόδικει ό τής ε δρας τόυ όικόνόμικόυ  
φόρε α.  
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γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, ως κα θε 
φόρα  ισχυ όυν.  Τα φυσικα  πρό σωπα δεν υπόβα λλόυν πιστόπόιήτικό  περι  μή θε σής σε εκκαθα ρισή.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζόνται στό taxisnet,  
από τήν όπόία να πρόκύπτει ή μή αναστόλή τής επιχειρήματικής δραστήριότήτάς τόυς. 

 
Πρόκειμένόυ για τα σωματεία και τόυς συνεταιρισμόύς, τό Ενιαίό Πιστόπόιήτικό Δικαστικής 
Φερεγγυότήτας εκδίδεται για τα σωματεία από τό αρμόδιό Πρωτόδικείό, και για τόυς συνεταιρισμόύς 
για τό χρόνικό διάστήμα έως τις 31.12.2019 από τό Ειρήνόδικείό και μετά τήν παραπάνω ήμερόμήνία 
από τό Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν τό κρα τός-με λός ή  χω ρα δεν εκδι δει τα υπό  των περ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιήτικα  ή  ό πόυ τα 
πιστόπόιήτικα  αυτα  δεν καλυ πτόυν ό λες τις περιπτω σεις υπό   1 και 2 και 4 (β) τόυ α ρθρόυ 22 Α, τό 
ε γγραφό ή  τό πιστόπόιήτικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκή βεβαι ωσή ή , στα κρα τή - με λή ή  
στις χω ρες ό πόυ δεν πρόβλε πεται ε νόρκή βεβαι ωσή, από  υπευ θυνή δή λωσή τόυ ενδιαφερόμε νόυ 
ενω πιόν αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς, συμβόλαιόγρα φόυ ή  αρμό διόυ επαγγελματικόυ  ή  
εμπόρικόυ  όργανισμόυ  τόυ κρα τόυς με λόυς ή  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ό πόυ ει ναι 
εγκατεστήμε νός ό όικόνόμικό ς φόρε ας. 

Στήν περι πτωσή αυτή  όι αρμό διες δήμό σιες αρχε ς παρε χόυν επι σήμή δή λωσή στήν όπόι α αναφε ρεται 
ό τι δεν εκδι δόνται τα ε γγραφα ή  τα  πιστόπόιήτικα  τής παρόυ σας παραγρα φόυ ή  ό τι τα ε γγραφα ή  τα  
πιστόπόιήτικα  αυτα  δεν καλυ πτόυν ό λες τις περιπτω σεις πόυ αναφε ρόνται στα υπό   1 και 2 και 4 (β) 
τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας  

Οι επι σήμες δήλω σεις καθι στανται διαθε σιμες με σω τόυ επιγραμμικόυ  απόθετήρι όυ πιστόπόιήτικω ν 
(e-Certis) 144 τόυ α ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016. 

(ε) Για τις λόιπε ς περιπτω σεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22145, υπόβα λλεται υπευ θυνή 
δή λωσή τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν συντρε χόυν στό πρό σωπό  τόυ όι όριζό μενόι λό γόι απόκλεισμόυ 146. 

Ειδικα  για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22147, για τις εργόλήπτικε ς 
επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβα λλόνται πιστόπόιήτικα  χόρήγόυ μενα από  τα 
αρμό δια επιμελήτή ρια και φόρει ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), ό πως πρόβλε πεται στή με αριθ. 
Δ15/όικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) από φασή, περι  ενήμερό τήτας πτυχι όυ, ό πως ισχυ ει, από  τα 
όπόι α απόδεικνυ εται ό τι τα πρό σωπα με βεβαι ωσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχω νόυν τήν εργόλήπτική  
επιχει ρήσή, δεν ε χόυν διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτωμα. 

Μετα  τή λή ξή ισχυ ός των μεταβατικω ν διατα ξεων τόυ α ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 και τήν πλή ρή 
ε ναρξή ισχυ ός των διατα ξεω ν τόυ τελευται όυ, για τις εγγεγραμμε νες στό Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργόλήπτικε ς 
επιχειρή σεις, ή μή συνδρόμή  τόυ ως α νω λό γόυ απόκλεισμόυ  περι  σόβαρόυ  επαγγελματικόυ  
παραπτω ματός, απόδεικνυ εται με τήν υπόβόλή  τόυ πιστόπόιήτικόυ  τόυ Τμή ματός ΙΙ τόυ εν λό γω 
μήτρω όυ πόυ συνιστα  επι σήμό κατα λόγό, συ μφωνα με τα ειδικό τερα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 47 τόυ 
ως α νω π.δ. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  

(μόνο για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως διαγράφεται) 

Για τήν από δειξή τής μή συνδρόμή ς τόυ λό γόυ απόκλεισμόυ  τής παραγρα φόυ Α.5 τόυ α ρθρόυ 22  
υπόβα λλόνται, εφό σόν ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει ναι ανω νυμή εταιρι α: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 148, εφόσόν ό πρόσωρινός ανάδόχός είναι ανώνυμή 
εταιρία ή νόμικό πρόσωπό στή μετόχική σύνθεσή τόυ όπόίόυ συμμετέχει ανώνυμή εταιρεία ή νόμικό 
πρόσωπό τής αλλόδαπής  πόυ αντιστόιχεί σε ανώνυμή εταιρεία 149 (πλην των περιπτώσεων που 
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω): 
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i) Για τήν απόδειξή τής εξαίρεσής από τήν υπόχρέωσή όνόμαστικόπόίήσής των μετόχών τόυς κατά τήν 
περ. α) τόυ άρθρόυ 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσόν αφόρά τήν εξαίρεσή τής περ. β) τόυ ίδιόυ άρθρόυ, για τήν απόδειξή τόυ ελέγχόυ δικαιωμάτων 
ψήφόυ, υπεύθυνη δήλωση τής ελεγχόμενής εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφόρετική τόυ 
πρόσωρινόύ αναδόχόυ,  πρόσθετή υπεύθυνή δήλωσή τόυ τελευταίόυ, στις όπόίες αναφέρόνται όι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, όι εταιρείες διαχείρισής κεφαλαίων/ενεργήτικόύ ή κεφαλαίων 
επιχειρήματικών συμμετόχών, ανά περίπτωσή και τό συνόλικό πόσόστό των δικαιωμάτων ψήφόυ πόυ 
ελέγχόυν στήν ελεγχόμενή από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  
22.Α.5. 150 
.  
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 
 

- Πιστόπόιήτικό  ΓΕΜΗ, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς πόυ να έχει εκδόθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ήμέρες πριν από τήν υπόβόλή τόυ.151 
- Αναλυτική  κατα στασή με τα στόιχει α των μετό χων τής εταιρει ας και τόν αριθμό  των μετόχω ν κα θε 
μετό χόυ (μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχωρήμε να στό βιβλι ό μετό χων τής εταιρει ας, 
τό πόλυ  τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες  πριν από  τήν ήμε ρα υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς. 

Ειδικό τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, 
πρόσκόμι ζόυν μό νό τήν αναλυτική  κατα στασή με τα στόιχει α των μετό χων τής εταιρει ας και τόν 
αριθμό  των μετόχω ν κα θε μετό χόυ (μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχωρήμε να στό 
βιβλι ό μετό χων τής εταιρει ας, τό πόλυ  τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν ήμε ρα υπόβόλή ς 
τής πρόσφόρα ς καθω ς ή απαι τήσή για τήν υπόβόλή  τόυ πιστόπόιήτικόυ  από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει 
ό τι όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς, καλυ πτεται συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23.9 τής παρόυ σας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες εφό σόν, κατα  τό δι καιό τής ε δρας τόυς, ,: 

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, πρόσκόμίζόυν: 
i) πιστόπόιήτικό αρμόδιας αρχής τόυ κράτόυς τής έδρας, από τό όπόίό να πρόκύπτει ότι όι 

μετόχές είναι όνόμαστικές, 
ii) αναλυτική κατάστασή μετόχων, με αριθμό των μετόχών τόυ κάθε μετόχόυ, όπως τα στόιχεία 

αυτά είναι καταχωρήμένα στό βιβλίό μετόχων τής εταιρείας με ήμερόμήνία τό πόλύ 30 εργάσιμες μέρες 
πριν τήν υπόβόλή πρόσφόράς, 

iii) κάθε άλλό στόιχείό από τό όπόίό να πρόκύπτει ή όνόμαστικόπόίήσή μέχρι φυσικόύ 
πρόσώπόυ των μετόχών, πόυ έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ήμέρες πριν τήν 
υπόβόλής τής πρόσφόράς.  

 
Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετόχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, πρόσκόμίζόυν: 
i) βεβαίωσή περί μή υπόχρέωσής όνόμαστικόπόίήσής των μετόχών από αρμόδια αρχή, εφόσόν 

υπάρχει σχετική πρόβλεψή, διαφόρετικά πρόσκόμίζεται υπεύθυνή δήλωσή τόυ διαγωνιζόμενόυ, 
ii) έγκυρή και ενήμερωμένή κατάστασή πρόσώπων πόυ κατέχόυν τόυλάχιστόν 1% των 

μετόχών ή δικαιωμάτων ψήφόυ, 
iii) εάν δεν τήρείται τέτόια κατάστασή, πρόσκόμίζεται σχετική κατάστασή πρόσώπων, πόυ 

κατέχόυν τόυλάχιστόν ένα τόις εκατό (1%) των μετόχών ή δικαιωμάτων ψήφόυ, σύμφωνα με τήν 
τελευταία Γενική Συνέλευσή, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στήν εταιρεία. Σε αντίθετή περίπτωσή, 
ή εταιρεία αιτιόλόγεί τόυς λόγόυς πόυ δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, ή δε αναθέτόυσα αρχή 
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά τήν κρίσή τής αιτιόλόγίας αυτής. Εναπόκειται στήν αναθέτόυσα 
αρχή να απόδείξει τή δυνατότήτα τής εταιρείας να υπόβάλλει τήν πρόαναφερόμενή κατάστασή, 
διαφόρετικά ή μή υπόβόλή τής σχετικής κατάστασής δεν επιφέρει έννόμες συνέπειες σε βάρός τής 
εταιρείας.  
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Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τήν κατά νόμόν αρμόδια αρχή τόυ κράτόυς 
τής έδρας τόυ υπόψήφίόυ και να συνόδεύόνται από επίσήμή μετάφρασή στήν ελλήνική. 
       
Ελλει ψεις στα δικαιόλόγήτικα  όνόμαστικόπόι ήσής των μετόχω ν συμπλήρω νόνται, κατα  τό α ρθρό 9 τής 
παρόυ σας. 

Περαιτε ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβα λλεται ή υπευ θυνή δή λωσή τής κόινή ς από φασής 
των Υπόυργω ν Ανα πτυξής και Επικρατει ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπόγεγραμμε νή 
συ μφωνα με τό α ρθρό 79 Α ν. 4412/2016. 

(ζ) Για τήν περι πτωσή τόυ α ρθρόυ 22.Α.9. τής παρόυ σας διακή ρυξής, υπευ θυνή δή λωσή τόυ 
πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  σε βα ρός τόυ από φασή απόκλεισμόυ . 

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσόν αφόρα  τήν καταλλήλό τήτα για τήν α σκήσή τής επαγγελματική ς δραστήριό τήτας, όι 
πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα υπόβα λλόυν βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.ΕΠ 
με χρι τή λή ξή τής μεταβατική ς περιό δόυ ισχυ ός, συ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, και από  
τήν πλή ρή ε ναρξή ισχυ ός τόυ τελευται όυ βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Τμή μα Ι τόυ Μήτρω όυ 
Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)152, ή  βεβαι ωσή εγγραφή ς στα Μήτρω α 
Περιφερειακω ν Ενότή των, ανα  περι πτωσή, στις κατήγόρι ες 1ης Τάξης στήν κατήγόρι α  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και Α2 Τάξης στήν κατήγόρι α  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 
 
(β) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι σε λόιπα  κρα τή με λή τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής 
πρόσκόμι ζόυν τις δήλω σεις και πιστόπόιήτικα  πόυ περιγρα φόνται στό Παρα ρτήμα XI τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι σε κρα τός με λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ 
(Ε.Ο.Χ) ή  σε τρι τες χω ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρω σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ ή υπό  ανα θεσή 
δήμό σια συ μβασή καλυ πτεται από  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικε ς σήμειω σεις τόυ 
σχετικόυ  με τήν Ένωσή Πρόσαρτή ματός I τής ως α νω Συμφωνι ας, ή  σε τρι τες χω ρες πόυ δεν εμπι πτόυν 
στήν πρόήγόυ μενή  περι πτωσή και ε χόυν συνα ψει διμερει ς ή  πόλυμερει ς συμφωνι ες με τήν Ένωσή σε 
θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσής δήμόσι ων συμβα σεων, πρόσκόμι ζόυν πιστόπόιήτικό  αντι στόιχόυ 
επαγγελματικόυ  ή  εμπόρικόυ  μήτρω όυ. Στήν περι πτωσή πόυ χω ρα δεν τήρει  τε τόιό μήτρω ό, τό 
ε γγραφό ή  τό πιστόπόιήτικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκή βεβαι ωσή ή , στα κρα τή - με λή ή  
στις χω ρες ό πόυ δεν πρόβλε πεται ε νόρκή βεβαι ωσή, από  υπευ θυνή δή λωσή τόυ ενδιαφερόμε νόυ 
ενω πιόν αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς, συμβόλαιόγρα φόυ ή  αρμό διόυ επαγγελματικόυ  ή  
εμπόρικόυ  όργανισμόυ  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστήμε νός ό όικόνόμικό ς 
φόρε ας, ό τι δεν τήρει ται τε τόιό μήτρω ό και ό τι ασκει  τή δραστήριό τήτα τόυ α ρθρόυ 21 τής παρόυ σας. 
 
 Τα ως α νω δικαιόλόγήτικα  υπό  α), β) και γ) γι νόνται απόδεκτα , εφό σόν ε χόυν εκδόθει  ε ως τρια ντα 
(30) εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς, εκτό ς αν συ μφωνα με τις ειδικό τερες διατα ξεις 
ε κδόσής αυτω ν πρόβλε πεται συγκεκριμε νός χρό νός ισχυ ός και ει ναι σε ισχυ  κατα  τήν υπόβόλή  τόυς153 
 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η όικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ή  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 
• ει τε από  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό των πλήρόφόριω ν πόυ 
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περιε χει, με χρι τή λή ξή τής μεταβατική ς περιό δόυ ισχυ ός, συ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 
71/2019, και από  τήν πλή ρή ε ναρξή ισχυ ός τόυ τελευται όυ, βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Τμή μα ΙΙ 
τόυ Μήτρω όυ Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• ει τε, στήν περι πτωσή πόυ όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Γ δεν καλυ πτόνται  από  τήν ως α νω  
βεβαι ωσή εγγραφή ς, με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) 
τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016.  
 

Σε κα θε περι πτωσή,  ή βεβαι ωσή εγγραφή ς μπόρει  να υπόβα λλεται για τήν από δειξή μό νό όρισμε νων 
απαιτή σεων όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας τόυ α ρθρόυ 22.Γ, ενω  για τήν από δειξή 
των λόιπω ν απαιτή σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα 
πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016,  ανα λόγα με τήν τιθε μενή στό 
α ρθρό 22.Γ απαι τήσή. 
 
Ειδικα , για τήν από δειξή τής απαι τήσής τής μή υπε ρβασής των ανω τατων επιτρεπτω ν όρι ων 
ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν συμβα σεων: 
• με τήν υπόβόλή  ενήμερό τήτας πτυχι όυ εν ισχυ ει, συνόδευό μενής, ανα  περι πτωσή, από  πι νακα 

ό λων των υπό  εκτε λεσή ε ργων (ει τε ως μεμόνωμε νός ανα δόχός ει τε στό πλαι σιό κόινόπραξι ας 
ή  υπεργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανεκτε λεστό υπό λόιπό ανα  ε ργό και τό συνόλικό  
ανεκτε λεστό, για τα ε ργα πόυ ει ναι υπό  εξε λιξή και δεν συμπεριλαμβα νόνται στήν ενήμερό τήτα 
πτυχι όυ ή  

• με τήν υπόβόλή  υπευ θυνής δή λωσής τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, συνόδευό μενής από  πι νακα 
ό λων των υπό  εκτε λεσή ε ργων (ει τε ως μεμόνωμε νός ανα δόχός ει τε στό πλαι σιό κόινόπραξι ας 
ή  υπεργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανεκτε λεστό υπό λόιπό ανα  ε ργό και τό συνόλικό  
ανεκτε λεστό, για τις εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ δεν διαθε τόυν ενήμερό τήτα πτυχι όυ, κατα  
τις κει μενες διατα ξεις.  

 
 
Ειδικα  για τόυς εγγεγραμμε νόυς στα Μήτρω α Περιφερειακω ν Ενότή των,  όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 
22.Γ απόδεικνυ όνται με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους ή  διαθε τόυν 
πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  πρό τυπα 
πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς εκδιδό μενό από  τήν 
αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ήσής, κατα  τα 
όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφό 9 τόυ παρό ντός α ρθρόυ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα  τα ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως 
δικαιόλόγήτικα  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ 
Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
 

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ή  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 
• ει τε από  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό των πλήρόφόριω ν πόυ 
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περιε χει με χρι τή λή ξή τής μεταβατική ς περιό δόυ ισχυ ός, συ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 
71/2019, και από  τήν πλή ρή ε ναρξή ισχυ ός τόυ τελευται όυ, βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Τμή μα ΙΙ 
τόυ Μήτρω όυ Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• ει τε, στήν περι πτωσή πόυ όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Δ δεν καλυ πτόνται από  τήν ως 
α νω βεβαι ωσή εγγραφή ς, με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  
με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα 
κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016, ανα λόγα με τήν τιθε μενή στό 
α ρθρό 22.Δ απαι τήσή. 

 
Σε κα θε περι πτωσή,  ή βεβαι ωσή εγγραφή ς μπόρει  να υπόβα λλεται για τήν από δειξή μό νό όρισμε νων 
απαιτή σεων τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τήτας τόυ α ρθρόυ 22.Δ, ενω  για τήν από δειξή των 
λόιπω ν απαιτή σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
Ειδικα  για τόυς εγγεγραμμε νόυς στα Μήτρω α Περιφερειακω ν Ενότή των,   όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 
22.Δ απόδεικνυ όνται με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  
πρό τυπα πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α΄ τόυ ν. 
4412/2016, μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς 
εκδιδό μενό από  τήν αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  
πιστόπόι ήσής, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφό 9 τόυ  
παρό ντός α ρθρόυ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα  τα ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως 
δικαιόλόγήτικα  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ 
Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 
 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 

μητρώων.154 
 
 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε155 
 
• α)πιστόπόιήτικό  διασφα λισής πόιό τήτας, συ μφωνα με τό πρό τυπό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή  ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 9001:2008 για ό σό δια στήμα ει ναι σε ισχυ ), ή  α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ Άρθρόυ 
82 τόυ Ν.4412/2016, με πεδι ό εφαρμόγή ς για ε ργα όικόδόμικω ν και ήλεκτρόμήχανόλόγικω ν, τό 
όπόι ό θα εκδόθει  από  φόρε α πιστόπόι ήσής πόυ ει ναι διαπιστευμε νός σε φόρε α-με λός τής 
Ευρωπαι κή ς Συνεργασι ας για τήν Πιστόπόι ήσή-European Co-operation for Accreditation (πχ DAkkS-
deutsche akkreditierungsstelle, UKAS-UK national accreditation body, Cofrac, ΕΣΥΔ κλπ), 

• β) πιστόπόιήτικό  τή ρήσής συστή ματός περιβαλλόντική ς διαχει ρισής συ μφωνα με τό πρό τυπό ISO 
14001:2015, ή  α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ Άρθρόυ 82 τόυ Ν.4412/2016, με πεδι ό 
εφαρμόγή ς για ε ργα όικόδόμικω ν και ήλεκτρόμήχανόλόγικω ν τό όπόι ό θα εκδόθει  από  φόρε α 
πιστόπόι ήσής πόυ ει ναι διαπιστευμε νός σε φόρε α-με λός τής Ευρωπαι κή ς Συνεργασι ας για τήν 
Πιστόπόι ήσή. 

• γ)πιστόπόιήτικό  τή ρήσής συστή ματός διαχει ρισής τής ασφα λειας και τής υγιεινή ς στήν εργασι α 
συ μφωνα με τό πρό τυπό OHSAS 18001 ή  ΕΛΟΤ 1801 , ή  α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ Άρθρόυ 
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82 τόυ Ν.4412/2016, με πεδι ό εφαρμόγή ς για ε ργα όικόδόμικω ν και ήλεκτρόμήχανόλόγικω ν, τό 
όπόι ό θα εκδόθει  από  φόρε α πιστόπόι ήσής πόυ ει ναι διαπιστευμε νός σε φόρε α-με λός τής 
Ευρωπαι κή ς Συνεργασι ας για τήν Πιστόπόι ήσή. 

 
Η αναθέτόυσα αρχή αναγνωρίζει ισόδύναμα πιστόπόιήτικά πόυ έχόυν εκδόθεί από φόρείς 
διαπιστευμένόυς από ισόδύναμόυς Οργανισμόύς διαπίστευσής, εδρεύόντες και σε άλλα κράτή - μέλή. 
Επίσής, κάνει δεκτά άλλα απόδεικτικά στόιχεία για ισόδύναμα μέτρα διασφάλισής πόιότήτας, εφόσόν 
ό ενδιαφερόμενός όικόνόμικός φόρέας δεν είχε τή δυνατότήτα να απόκτήσει τα εν λόγω πιστόπόιήτικά 
εντός των σχετικών πρόθεσμιών για λόγόυς για τόυς όπόίόυς δεν ευθύνεται ό ίδιός, υπό τήν 
πρόϋπόθεσή ότι ό όικόνόμικός φόρέας απόδεικνύει ότι τα πρότεινόμενα μέτρα διασφάλισής πόιότήτας 
ή περιβαλλόντικής διαχείρισής πλήρόύν τα απαιτόύμενα πρότυπα. 
 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περι πτωσή νόμικόυ  πρόσω πόυ, υπόβα λλόνται ήλεκτρόνικα , με σω τής λειτόυργικό τήτας 
«Επικόινωνι α», με θε μα: “Δικαιόλόγήτικα  Πρόσωρινόυ  Αναδό χόυ- Κατακυ ρωσή’’, τα νόμιμόπόιήτικα  
ε γγραφα από  τα όπόι α πρόκυ πτει ή εξόυσι α υπόγραφή ς τόυ νόμι μόυ εκπρόσω πόυ και τα όπόι α πρε πει 
να ε χόυν εκδόθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς156, εκτό ς αν συ μφωνα 
με τις ειδικό τερες διατα ξεις αυτω ν φε ρόυν συγκεκριμε νό χρό νό ισχυ ός  
 
Ειδικό τερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στις περιπτω σεις πόυ ό όικόνόμικό ς φόρε ας ει ναι νομικό πρόσωπο και εγγρα φεται υπόχρεωτικα  
ή  πρόαιρετικα  στό ΓΕΜΗ και δήλω νει τήν εκπρόσω πήσή και τις μεταβόλε ς τής στό ΓΕΜΗ:157 
 
α) για τήν απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 158.   
 
β) Για τήν από δειξή τής νό μιμής συ στασής και των μεταβόλω ν τόυ νόμικόυ  πρόσω πόυ, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών τόυ ΓΕΜΗ, τό όπόι ό πρε πει να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν από  
τήν υπόβόλή  τόυ. 
 
2) Στις λόιπε ς περιπτω σεις τα, κατα  περι πτωσή, νόμιμόπόιήτικα  ε γγραφα συ στασής και νό μιμής 
εκπρόσω πήσής (ό πως καταστατικα , πιστόπόιήτικα  μεταβόλω ν, αντι στόιχα ΦΕΚ, απόφα σεις 
συγκρό τήσής όργα νων διόι κήσής σε σω μα, κλπ., ανα λόγα με τή νόμική  μόρφή  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α), 
συνόδευό μενα από  υπευ θυνή δή λωσή τόυ νό μιμόυ εκπρόσω πόυ ό τι εξακόλόυθόυ ν να ισχυ όυν κατα  
τήν υπόβόλή  τόυς. 
 
Σε περι πτωσή πόυ για τή διενε ργεια τής παρόυ σας διαδικασι ας ανα θεσής ε χόυν χόρήγήθει  εξόυσι ες σε 
πρό σωπό πλε όν αυτω ν πόυ αναφε ρόνται στα παραπα νω ε γγραφα, πρόσκόμι ζεται επιπλε όν από φασή- 
πρακτικό  τόυ αρμόδι όυ καταστατικόυ  όργα νόυ διόι κήσής τόυ νόμικόυ  πρόσω πόυ  χόρήγή θήκαν όι 
σχετικε ς εξόυσι ες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς πρόσκόμι ζόυν τα πρόβλεπό μενα, κατα  τή νόμόθεσι α τής χω ρας 
εγκατα στασής, απόδεικτικα  ε γγραφα, και εφό σόν δεν πρόβλε πόνται, υπευ θυνή δή λωσή  τόυ νό μιμόυ 
εκπρόσω πόυ, από  τήν όπόι α απόδεικνυ όνται τα ανωτε ρω ως πρός τή νό μιμή συ στασή, μεταβόλε ς και 
εκπρόσω πήσή τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α. 
Οι ως α νω υπευ θυνες δήλω σεις γι νόνται απόδεκτε ς, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  μετα  τήν κόινόπόι ήσή 
τής πρό σκλήσής για τήν υπόβόλή  των δικαιόλόγήτικω ν. 
Από  τα ανωτε ρω ε γγραφα πρε πει να πρόκυ πτόυν ή νό μιμή συ στασή  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, ό λες όι 
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σχετικε ς τρόπόπόιή σεις των καταστατικω ν, τό/τα πρό σωπό/α πόυ δεσμευ ει/όυν νό μιμα τήν εταιρι α 
κατα  τήν ήμερόμήνι α διενε ργειας τόυ διαγωνισμόυ  (νό μιμός εκπρό σωπός, δικαι ωμα υπόγραφή ς κλπ.), 
τυχό ν τρι τόι, στόυς όπόι όυς ε χει χόρήγήθει  εξόυσι α εκπρόσω πήσής, καθω ς και ή θήτει α τόυ/των ή /και 
των μελω ν τόυ όργα νόυ διόι κήσής/ νό μιμόυ εκπρόσω πόυ. 
 
Γ. Οι ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ υπόβα λλόυν κόινή  πρόσφόρα , υπόβα λλόυν τα παραπα νω, κατα  
περι πτωσή δικαιόλόγήτικα , για κα θε όικόνόμικό  φόρε α πόυ συμμετε χει στήν ε νωσή, συ μφωνα με τα 
ειδικό τερα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 19 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σε περι πτωσή πόυ ό πρόσφε ρων ει ναι φυσικό  πρό σωπό/ ατόμική  επιχει ρήσή, τα φυσικα , εφό σόν 
ε χει χόρήγή σει εξόυσι ες εκπρόσω πήσής σε τρι τα πρό σωπα, πρόσκόμι ζεται εξόυσιόδό τήσή τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  διαθε τόυν 
πιστόπόι ήσή από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  πρό τυπα 
πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α' τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόυ ν να  υπόβα λλόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς εκδιδό μενό από  τήν 
αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ήσής.  
Στα πιστόπόιήτικα  αυτα  αναφε ρόνται τα δικαιόλόγήτικα  βα σει των όπόι ων ε γινε ή εγγραφή  των 
εν λό γω όικόνόμικω ν φόρε ων στόν επι σήμό κατα λόγό ή  ή πιστόπόι ήσή και ή κατα ταξή στόν εν 
λό γω κατα λόγό. 
Η πιστόπόιόυ μενή εγγραφή  στόυς επι σήμόυς καταλό γόυς από  τόυς αρμό διόυς όργανισμόυ ς ή  τό 
πιστόπόιήτικό , πόυ εκδι δεται από  τόν όργανισμό  πιστόπόι ήσής, συνιστα  τεκμή ριό 
καταλλήλό τήτας ό σόν αφόρα  τις απαιτή σεις πόιότική ς επιλόγή ς, τις όπόι ες καλυ πτει ό επι σήμός 
κατα λόγός ή  τό πιστόπόιήτικό . 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς απαλλα σσόνται από  
τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς των δικαιόλόγήτικω ν πόυ αναφε ρόνται στό πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς 
τόυς. 
 

(β) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.ΕΠ. στις τα ξεις 3ή ε ως και 7ή, με χρι 
τή λή ξή τής μεταβατική ς περιό δόυ ισχυ ός, συ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, 
υπόβα λλόντας «Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ»  εν ισχυ  απαλλα σσόνται από  τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς 
των δικαιόλόγήτικω ν 159: 
- από σπασμα πόινικόυ  μήτρω όυ τόυ α ρθρόυ 23.3.(α) τής παρόυ σας για τόν Πρό εδρό και 
Διευθυ νόντα Συ μβόυλό εργόλήπτική ς επιχει ρήσής. Για τα λόιπα  με λή τόυ Δ.Σ τής εταιρει ας, θα 
πρε πει να υπόβλήθει  αυτότελω ς από σπασμα πόινικόυ  μήτρω όυ, καθό σόν τα πρό σωπα αυτα  δεν 
καλυ πτόνται από  τήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ.  
- φόρόλόγική  και ασφαλιστική  ενήμερό τήτα τόυ α ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυ σας.160 
- τα πιστόπόιήτικα  από  τό αρμό διό Πρωτόδικει ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυ σας 
υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό μως ό τι καλυ πτόνται πλή ρως (ό λες όι πρόβλεπό μενες περιπτω σεις) από  
τήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ. 
- τό πιστόπόιήτικό  από  τό αρμό διό επιμελήτή ριό ό σόν αφόρα  τό λό γό απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 
22. Α.4. (θ).161 
- τό πιστόπόιήτικό  τής αρμό διας αρχή ς για τήν όνόμαστικόπόι ήσή των μετόχω ν τόυ α ρθρόυ 23.3. 
(στ). 
- τα  απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ήσής  τής εργόλήπτική ς επιχει ρήσής.  
   
Σε περι πτωσή πόυ κα πόιό από  τα ανωτε ρω δικαιόλόγήτικα  ε χει λή ξει, πρόσκόμι ζεται τό σχετικό  
δικαιόλόγήτικό  εν ισχυ . Εφό σόν στήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ δεν αναφε ρεται ρήτα  ό τι τα στελε χή 
τόυ πτυχι όυ τόυ πρόσφε ρόντα ει ναι ασφαλιστικω ς ενή μερα στόν eΕΦΚΑ (τόμε ας πρω ήν ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ό πρόσφε ρων πρόσκόμι ζει επιπλε όν τής ενήμερό τήτας πτυχι όυ, ασφαλιστική  
ενήμερό τήτα για τα στελε χή αυτα . 
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Από  τήν πλή ρή ε ναρξή ισχυ ός τόυ π.δ/τός 71/2019 τό πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς στό Τμή μα ΙΙ τόυ 
Μήτρω όυ Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  απότελει  επι σήμό 
κατα λόγό και απαλλα σσει τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις από  τήν πρόσκό μισή των 
απόδεικτικω ν με σων πόυ πρόβλε πόνται στα α ρθρα 47 επό μενα.  
 
 
 
    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στήν περι πτωσή πόυ όικόνόμικό ς φόρε ας επιθυμει  να στήριχθει  στις ικανό τήτες α λλων φόρε ων, 
ή από δειξή ό τι θα ε χει στή δια θεσή  τόυ τόυς αναγκαι όυς πό ρόυς, γι νεται με τήν  υπόβόλή  σχετικόυ  
συμφωνήτικόυ  των φόρε ων αυτω ν για τόν σκόπό  αυτό . 
 
Ειδικό τερα, πρόσκόμι ζεται ε γγραφό (συμφωνήτικό  ή  σε περι πτωσή νόμικόυ  πρόσω πόυ από φασή τόυ 
αρμόδι όυ όργα νόυ διόι κήσής αυτόυ  ή  σε περι πτωσή φυσικόυ  πρόσω πόυ υπευ θυνή δή λωσή), δυνα μει 
τόυ όπόι όυ αμφό τερόι, διαγωνιζό μενός  όικόνόμικό ς φόρε ας και τρι τός φόρε ας, εγκρι νόυν τή μεταξυ  
τόυς συνεργασι α για τήν κατα  περι πτωσή παρόχή  πρός τόν διαγωνιζό μενό τής χρήματόόικόνόμική ς 
ή /και τεχνική ς ή /και επαγγελματική ς ικανό τήτας τόυ φόρε α, ω στε αυτή  να ει ναι στή δια θεσή τόυ 
διαγωνιζό μενόυ  για τήν εκτε λεσή τής Συ μβασής. Η σχετική  αναφόρα  θα πρε πει να ει ναι λεπτόμερή ς 
και να αναφε ρει κατ’ ελα χιστόν τόυς συγκεκριμε νόυς πό ρόυς πόυ θα ει ναι διαθε σιμόι για τήν εκτε λεσή 
τής συ μβασής και τόν τρό πό δια τόυ όπόι όυ θα χρήσιμόπόιήθόυ ν αυτόι  για τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. 
Ο τρι τός θα δεσμευ εται ρήτα  ό τι θα διαθε σει στόν διαγωνιζό μενό τόυς συγκεκριμε νόυς πό ρόυς κατα  
τή δια ρκεια τής συ μβασής και ό διαγωνιζό μενός  ό τι θα κα νει χρή σή αυτω ν σε περι πτωσή πόυ τόυ 
ανατεθει  ή συ μβασή. Σε περι πτωσή πόυ ό τρι τός διαθε τει χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια, θα δήλω νει 
επι σής ό τι καθι σταται από  κόινόυ  με τόν διαγωνιζό μενό υπευ θυνός για τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. Σε 
περι πτωσή πόυ ό τρι τός διαθε τει στόιχει α τεχνική ς ή  επαγγελματική ς καταλλήλό τήτας πόυ 
σχετι ζόνται με τόυς τι τλόυς σπόυδω ν και τα επαγγελματικα  πρόσό ντα πόυ όρι ζόνται στήν περι πτωσή 
στ’ τόυ Με ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016 ή  με τήν σχετική  
επαγγελματική  εμπειρι α, θα δεσμευ εται ό τι θα εκτελε σει τις εργασι ες ή  υπήρεσι ες για τις όπόι ες 
απαιτόυ νται όι συγκεκριμε νες ικανό τήτες, δήλω νόντας τό τμή μα τής συ μβασής πόυ θα εκτελε σει. 
 

23. 11 Επισήμαι νεται ό τι γι νόνται απόδεκτε ς: 
• όι ε νόρκες βεβαιω σεις πόυ αναφε ρόνται στήν παρόυ σα Διακή ρυξή, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  
ε ως τρεις (3) μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς,  
• όι υπευ θυνες δήλω σεις, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  μετα  τήν κόινόπόι ήσή τής πρό σκλήσής για 
τήν υπόβόλή  των δικαιόλόγήτικω ν162 Σήμειω νεται ό τι δεν απαιτει ται θεω ρήσή τόυ γνήσι όυ τής 
υπόγραφή ς τόυς. 
 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων περιλαμβα νει τόυς ακό λόυθόυς ήλεκτρόνικόυ ς 
υπόφακε λόυς: 
(α)  υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς»  
 (β)  υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Οικόνόμική  Πρόσφόρα »  
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
24.2 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» πρε πει, επι  πόινή  απόκλεισμόυ , 
να περιε χει τα ακό λόυθα υπό  (α) και (β) στόιχει α:: 
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επι σής δυ ναται να περιλαμβα νει και συνόδευτική  υπευ θυνή δή λωσή, με τήν όπόι α ό όικόνόμικό ς 
φόρε ας μπόρει  να διευκρινι ζει τις δήλω σεις και πλήρόφόρι ες πόυ παρε χει στό ΕΕΕΣ. Η 
συνόδευτική  υπευ θυνή δή λωσή υπόγρα φεται, συ μφωνα με ό σα πρόβλε πόνται στό α ρθρό 79Α τόυ 
ι διόυ ν. 4412/2016. 
 

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
γ) Δημοτική ενημερότητα της επιχείρησης περί μη οφειλής  στο Δήμο Κρωπίας 
βεβαιωμένων οφειλών. 
 
δ) Βεβαίωση επίσκεψης 163 
 
 
24.3Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Οικόνόμική  Πρόσφόρα » περιε χει τό αρχει ό pdf, τό όπόι ό 
παρα γεται από  τό υπόσυ στήμα, αφόυ  συμπλήρωθόυ ν καταλλή λως όι σχετικε ς φό ρμες  και 
υπόγρα φεται, τόυλα χιστόν με πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή , ή όπόι α υπόστήρι ζεται από  
αναγνωρισμε νό (εγκεκριμε νό) πιστόπόιήτικό .  
 
 
24.4 Στήν περι πτωσή πόυ με τήν πρόσφόρα  υπόβα λλόνται δήμό σια ή / και ιδιωτικα  ε γγραφα, 
αυτα  γι νόνται απόδεκτα , συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 β τής παρόυ σας.  
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, 
υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας αναφε ρει στήν πρόσφόρα  τόυ τό τμή μα τής συ μβασής πόυ 
πρότι θεται να αναθε σει υπό  μόρφή  υπεργόλαβι ας σε τρι τόυς, καθω ς και τόυς υπεργόλα βόυς πόυ 
πρότει νει. Αν ό ανα δόχός πρό τεινε συγκεκριμε νόυς υπεργόλα βόυς κατα  τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς 
τόυ, υπόχρεόυ ται, κατα  τήν υπόγραφή  τής συ μβασής εκτε λεσής, να πρόσκόμι σει τήν υπεργόλαβική  
συ μβασή. Η Διευθυ νόυσα Υπήρεσι α μπόρει  να χόρήγή σει πρόθεσμι α στόν ανα δόχό κατ’ αι τήσή  τόυ, για 
τήν πρόσκό μισή τής υπεργόλαβική ς συ μβασής με τόν αρχικω ς πρόταθε ντα υπεργόλα βό ή  α λλόν, πόυ 
διαθε τει τα αναγκαι α, κατα  τήν κρι σή τής υπήρεσι ας αυτή ς, πρόσό ντα, εφό σόν συντρε χει σόβαρό ς 
λό γός. 164  
 

 
25.2 Η τή ρήσή των υπόχρεω σεων τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από  υπεργόλα βόυς δεν 
αι ρει τήν ευθυ νή τόυ κυρι όυ αναδό χόυ. 

 
25.3 .................................................................... 165 
 
 
25.4  Η αναθε τόυσα αρχή : 
 
α) ελε γχει τήν επαγγελματική  καταλλήλό τήτα τόυ υπεργόλα βόυ να εκτελε σει τό πρός ανα θεσή τμή μα, 
κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 22.Β (α ρθρό 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαλήθευ ει τή μή 
συνδρόμή , στό πρό σωπό  τόυ, των λό γω απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (α ρθρα 73 
παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συ μφωνα με τα κατα  περι πτωσή ειδικω ς πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 
23 τής παρόυ σας (α ρθρα 79 ε ως 81 ν. 4412/2016). 166 
 
β) απαιτει  υπόχρεωτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α να αντικαταστή σει ε ναν υπεργόλα βό, ό ταν κατό πιν 
τόυ ελε γχόυ και τής επαλή θευσής τής ως α νω περι πτωσής (α), διαπιστω νεται ό τι δεν πλήρόυ νται όι 
ό ρόι επαγγελματική ς καταλλήλλό τήτας τόυ υπεργόλα βόυ ή  ό ταν συντρε χόυν όι ως α νω λό γόι 
απόκλεισμόυ  τόυ. 
 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
Κα θε διαφόρα  μεταξυ  των συμβαλλό μενων μερω ν πόυ πρόκυ πτει ή  σχετι ζεται με τήν  ερμήνει α και/ ή  
τό κυ ρός και/ή  τήν εφαρμόγή  και/ή  τήν εκτε λεσή τής συμβα σής  επιλυ εται με τήν α σκήσή πρόσφυγή ς 
ή  αγωγή ς στό διόικήτικό  εφετει ό τής περιφε ρειας, στήν όπόι α ε χει υπόγρα φει ή συ μβασή συ μφωνα με 
τα όριζό μενα στό α ρθρό 175 ν. 4412/2016.  
 
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου 167 
Τα συμβαλλό μενα με ρή συμφωνόυ ν και συναπόδε χόνται ό τι ό λες όι διαφόρε ς πόυ πρόκυ πτόυν ή  
σχετι ζόνται με τήν  ερμήνει α και/ ή  τό κυ ρός και/ή  τήν εφαρμόγή  και/ή  τήν εκτε λεσή  τής  συ μβασής, 
επιλυ όνται όριστικα  από  διαιτήτικό  δικαστή ριό /ό ργανό  τό όπόι ό διόρι ζεται και διεξα γει τή διαιτήσι α 
συ μφωνα με τις διατα ξεις πόυ εκα στότε ισχυ όυν για τις διαιτήσι ες τόυ Δήμόσι όυ. (Κατα  παρε κκλισή 
από  τις διατα ξεις πόυ ισχυ όυν για τις διαιτήσι ες τόυ Δήμόσι όυ, ή αναθε τόυσα αρχή   μπόρει  να 
καθόρι σει στό σήμει ό αυτό , κατα  περι πτωσή, τό περιεχό μενό τής διαιτήτική ς ρή τρας συ μφωνα με τόν 
επιλεγε ντα φόρε α διαιτήσι ας, περιε χόν μεταξυ  α λλων, τόυς κανό νες πόυ διε πόυν τόν όρισμό  των 
διαιτήτω ν, τόυς εφαρμόστε όυς κανό νες διαιτήσι ας, τήν ε δρα τόυ διαιτήτικόυ  δικαστήρι όυ (ή  όργα νόυ), 
τις αμόιβε ς των διαιτήτω ν (εφό σόν δεν όρι ζόνται από  τόυς εφαρμόστε όυς κανό νες διαιτήσι ας), τή 
γλω σσα στήν όπόι α θα διεξαχθει  ή διαιτήσι α και κα θε α λλό σχετικό  θε μα). 
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Η διεξαγωγή  τής διαιτήσι ας υπό κειται στόν «Κανόνισμό  Διαφα νειας στις δυνα μει Συνθή κής Διαιτήσι ες 
Επενδυτω ν-Κρατω ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) τής Επιτρόπή ς 
των Ηνωμε νων Εθνω ν για τό Διεθνε ς Εμπόρικό  Δι καιό (UNCITRAL), όι διατα ξεις τόυ όπόι όυ 
κατισχυ όυν των εφαρμόστε ων κανό νων διαιτήσι ας πόυ καθόρι ζόνται συ μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ 
α ρθρόυ 175 ν. 4412/2016,  
 
Τής πρόσφυγή ς στό διαιτήτικό  δικαστή ριό/ ό ργανό πρόήγει ται στα διό συμβιβαστική ς επι λυσής 
διαφόρω ν. Για τή συμβιβαστική  επι λυσή τής διαφόρα ς συγκρότει ται Συμβόυ λιό Επι λυσής Διαφόρω ν 
(ΣΕΔ). Η αμόιβή  κα θε με λόυς τόυ ΣΕΔ καθόρι ζεται συ μφωνα με τό α ρθρό 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), περι  
αμόιβή ς διαμεσόλαβήτή . Κατα  τα λόιπα  εφαρμό ζόνται όι παρ. 7 και 8 τόυ α ρθρόυ 176 ν. 4412/2016 
και ό ν. 4640/2019. 
 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η ε γκρισή κατασκευή ς τόυ δήμόπρατόυ μενόυ ε ργόυ, απόφασι στήκε με τήν αριθμ. 62/2022 

Από φασή. 
 
26.2  Ο Κυ ριός τόυ Έργόυ μπόρει  να εγκαταστή σει για τό ε ργό αυτό  Τεχνικό  Συ μβόυλό. Ο 
Ανα δόχός τόυ ε ργόυ, ε χει τήν υπόχρε ωσή να διευκόλυ νει τις δραστήριό τήτες τόυ Τεχνικόυ  
Συμβόυ λόυ, πόυ πήγα ζόυν από  τή συμβατική  σχε σή τής Υπήρεσι ας με αυτό ν.  
 
26.3 Οι πρόσφε ρόντες, με τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς τόυς, απόδε χόνται ανεπιφυ λακτα τόυς 
ό ρόυς τής παρόυ σας Διακή ρυξής  
 
26. 4 Η Αναθε τόυσα Αρχή  ενήμερω νει τό φυσικό  πρό σωπό πόυ υπόγρα φει τήν πρόσφόρα  ως 
πρόσφε ρων ή  ως νό μιμός εκπρό σωπός πρόσφε ρόντός, ό τι ή ι δια ή  και τρι τόι, κατ’ εντόλή  και για 
λόγαριασμό  τής, θα επεξεργα ζόνται πρόσωπικα  δεδόμε να πόυ περιε χόνται στόυς φακε λόυς τής 
πρόσφόρα ς και τα απόδεικτικα  με σα τα όπόι α υπόβα λλόνται σε αυτή ν, στό πλαι σιό τόυ παρό ντός 
Διαγωνισμόυ , για τό σκόπό  τής αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν και τής ενήμε ρωσής ε τερων 
συμμετεχό ντων σε αυτό ν, λαμβα νόντας κα θε ευ λόγό με τρό για τή διασφα λισή τόυ από ρρήτόυ και 
τής ασφα λειας τής επεξεργασι ας των δεδόμε νων και τής πρόστασι ας τόυς από  κα θε μόρφή ς 
αθε μιτή επεξεργασι α, συ μφωνα με τις διατα ξεις τής κει μενής νόμόθεσι ας περι  πρόστασι ας 
πρόσωπικω ν δεδόμε νων. 
 
26. 5 Αν, μετα  από  τήν τυχό ν όριστικόπόι ήσή τής ε κπτωσής τόυ αναδό χόυ, συ μφωνα με τα 
ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 160 τόυ ν. 4412/2016,  ή Πρόι σταμε νή Αρχή  απόφασι σει τήν 
όλόκλή ρωσή τόυ ε ργόυ, πρόσκαλει  τόν επό μενό κατα  σειρα  μειόδό τή τόυ παρό ντός  διαγωνισμόυ  
και τόυ πρότει νει να αναλα βει αυτό ς τό ε ργό όλόκλή ρωσής τής ε κπτωτής εργόλαβι ας, με τόυς 
ι διόυς ό ρόυς και πρόυ πόθε σεις και βα σει τής πρόσφόρα ς πόυ υπε βαλε στόν διαγωνισμό . Η 
συ μβασή εκτε λεσής συνα πτεται, εφό σόν εντό ς δεκαπε ντε (15) ήμερω ν από  τήν κόινόπόι ήσή τής 
πρό τασής περιε λθει στήν Πρόι σταμε νή Αρχή  ε γγραφή και ανεπιφυ λακτή απόδόχή  τής. Η α πρακτή 
πα ρόδός τής πρόθεσμι ας θεωρει ται ως από ρριψή τής πρό τασής. Αν ό ανωτε ρω μειόδό τής δεν 
δεχθει  τήν πρό τασή συ ναψής συ μβασής, ή Πρόι σταμε νή Αρχή  πρόσκαλει  τόν επό μενό κατα  σειρα  
μειόδό τή, ακόλόυθω ντας κατα  τα λόιπα  τήν ι δια διαδικασι α. Εφό σόν και αυτό ς απόρρι ψει τήν 
πρό τασή, ή Πρόι σταμε νή Αρχή  για τήν ανα δειξή αναδό χόυ στό ε ργό πρόσφευ γει κατα  τήν κρι σή 
τής ει τε στήν ανόικτή  δήμόπρασι α ει τε στή διαδικασι α με διαπραγμα τευσή, κατα  τις όικει ες 
διατα ξεις τόυ ν. 4412/2016. 
 
Η διαδικασι α τής παρόυ σας δεν εφαρμό ζεται μό νό στήν περι πτωσή πόυ ή Πρόι σταμε νή Αρχή  
κρι νει, ό τι όι παραπα νω πρόσφόρε ς δεν ει ναι ικανόπόιήτικε ς για τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ ή  ε χόυν 
επε λθει λό γω εφαρμόγή ς νε ων κανόνισμω ν αλλαγε ς στόν τρό πό κατασκευή ς τόυ ε ργόυ, ενω  
μπόρει  να εφαρμό ζεται αναλόγικα  και σε περι πτωσή όλόκλή ρωσής τόυ ε ργόυ, υ στερα από  
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αυτόδι καιή δια λυσή τής συ μβασής κατό πιν πτω χευσής τόυ αναδό χόυ ή  δια λυσή με υπαιτιό τήτα 
τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ κατα  τις κει μενες διατα ξεις. 
 
26.6 ………………………………………….168 
 
 
 
                                                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                    
                                                                                                                              Δήμή τριός Ν. Κιόυ σής 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

           ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

           Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου δικτύου ανάπλασης 

κοινοχρήστων χώρων πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-

Οδού Πτεράρχου Γκιόκα- Οδού Πινδάρου. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥ  / 75 /2021 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 682.020,81€ χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 845.705,80 € με ΦΠΑ 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΕ :   

CPV : 
 

45112710-5 
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 

Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου 
συνόλου δικτύου ανάπλασης 
κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη- Οδού 
Πτεράρχου Γκιόκα- Οδού Πινδάρου. 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 845.0705,80 € με   Φ.Π.Α. 24%. 

ΠΗΓΗ :  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 





1.   Εισαγωγή - Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας. 

Η πρόταση αποτελεί ακόμα ένα τμήμα του συνολικού σχεδιασμού από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 

βιώσιμων αστικών αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου σημαντικού μεγέθους και 

αυξημένης σημασίας για το οικιστικό σύνολο πόλεως Κορωπίου. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων, είναι αυτός ενός σημαντικού ενιαίου δικτύου παρεμβάσεων με στόχο την 

απόδοση στο κοινό του ελεύθερου δημόσιου χώρου, αυξάνοντας την ελκυστικότητα και 

προσβασιμότητα καθώς και την λειτουργικότητά του. Αυτό που προβλέπει για το σκοπό αυτό η 

πρόταση, είναι εργασίες σε μία συνολική ενιαία παρέμβαση, που περιλαμβάνουν ως οργανικό μέρος 

τους και προμήθεια του αναγκαίου αστικού εξοπλισμού. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποτελούν 

συνδυασμό περισσότερων από μία δράσεων σε εφαπτόμενες περιοχές. Οι επιμέρους δράσεις που 

περιλαμβάνονται, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης, και επιπλέον 

περιλαμβάνονται συνδυαστικά επιμέρους δράσεις βελτίωσης του αστικού εξοπλισμού, που αποτελούν 

οργανικό μέρος των εργασιών της ευρύτερης βιώσιμης αστικής ανάπλασης. 
 

 Οι περιοχές επέμβασης είναι οι  κάτωθι κοινόχρηστοι χώροι:  

1.α. Πλατεία ιατρού Μερκούρη Η εν λόγω πλατεία περικλείεται από τις οδούς Καβασαλιώτου 

– Πτεράρχου Γκιόκα & Ευαγγέλου Καβασαλιώτου.    Η επιφάνεια της 2.400 τ.μ. περίπου και οι 

επεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι στο σύνολο της πλατείας . 

 

Οι επεμβάσεις που θα εκτελεστούν είναι  διαμορφώσεις τυπικού χαρακτήρα τοπικής σημασίας  

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

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

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

δοκιμασμένες μεθόδους και χρήση βιοκλιματικών υλικών (cool materials).   





1.β. Οδός Πτεράρχου Γκιόκα. Είναι η οδός  που παρεμβάλλεται μεταξύ της πλατείας ιατρού 

Μερκούρη και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου, που αποτελεί ένα εμβληματικό κτήριο για 

ολόκληρη την περιοχή των Μεσογείων και έχει κατασκευαστεί στις αρχές του 1900. 

 Η μελέτη προβλέπει την αισθητική ενοποίηση του  1ου Δημοτικού Σχολείου με την απέναντι πλατεία, 

καθώς και την ανάδειξή του με ανακαίνιση χρωματισμών και νυχτερινό αρχιτεκτονικό φωτισμό της 

κύριας όψης του. Η επιφάνεια της εν λόγω οδού καθώς και μικρών  τμημάτων των οδών 
Καβασαλιώτου και Ευ. Καβασαλιώτου είναι 1.300,00 τ.μ. και θα γίνει επίστρωση με κυβόλιθους με 

ψυχρές ιδιότητες. 

1.γ.  Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας- οδός Πινδάρου: Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες μετατροπής της 

οδού Πινδάρου που συνδέει την πλατεία ιατρού Μερκούρη με την πλατεία Οικονόμου σε δρόμο ήπιας 

κυκλοφορίας. Η επιφάνεια της εν λόγω οδού είναι 1.700,00 τ.μ.  και θα γίνει επίστρωση με κυβόλιθους 

με ψυχρές ιδιότητες. 

 

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

πόλη Κορωπίου. 

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

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

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

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

 

2. Ανάλυση Υπάρχουσας Κατάστασης 

 

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

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

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

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

υπάρχουσα κατάσταση.  





 

 

 





 

 





 

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

με κύρια χρήση την κατοικία, ενώ υπάρχουν εκατέρωθεν της πλατείας δύο σχολικές μονάδες, το 1Ο 

Δημοτικό σχολείο Κορωπίου και το 1ο Γυμνάσιο & 1ο  Λύκειο Κορωπίου.  

ΧΡΗΣΕΙΣ. Ο χώρος περιλαμβάνει παρτέρια και παγκάκια.  

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

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

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

των ηλικιών. 

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

Σεπτεμβρίου – Ιουνίου χρησιμοποιείται κυρίως από μαθητές των σχολικών μονάδων και τους γονείς 

τους. Όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο ο χώρος  

χρησιμοποιείται καθημερινά από διαφορετικές ομάδες χρηστών.  

 

2.β. Παράπλευροι οδοί Καβασαλιώτου και Ευ. Καβασαλιώτου. Είναι εμφανής η παλαιότητα των 

υπαρχόντων υλικών και η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση είναι απαραίτητη, ώστε να 

αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο με την υπό διαμόρφωση πλατεία. 

 





 

 

 





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

με κύρια χρήση την κατοικία.  

ΧΡΗΣΕΙΣ. Οι οδοί χρησιμοποιούνται για τη διέλευση  οχημάτων και εκατέρωθεν έχουν πεζοδρόμια 

μικρού πλάτους.  

 

2.γ. Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας: Σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου, η 
συνδετήρια οδός Πινδάρου, μεταξύ των πλατειών Οικονόμου και Ιατρού Μερκούρη, προβλέπεται να 

μετατραπεί σε  δρόμο ηπίας κυκλοφορίας. Ο εν λόγω δρόμος αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα με την 

απορροή υδάτων από βροχοπτώσεις και δεν έχει πεζοδρόμια.   

 

 





 

 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

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

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

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

πλατείας Δημ. Λάμπρου και της πλατείας 9η Οκτωβρίου 1944, οι οποίες έχουν ήδη περατωθεί. Μέσω 

μιας σειράς αρχιτεκτονικών, κυκλοφοριακών, βιοκλιματικών και περιβαλλοντολογικών παρεμβάσεων 

επιχειρείται η αναστροφή των περιβαλλοντολογικών προβλημάτων, με μείωση  της μέσης  

θερμοκρασίας το καλοκαίρι, βελτίωση του μικροκλίματος και  γενικά  των συνθηκών ζωής στην πόλη 

και ταυτόχρονα αύξηση της ελκυστικότητας, προσβασιμότητας και λειτουργικότητας των 

κοινοχρήστων χώρων της και των σημαντικών τοποσήμων της .  

 Η εφαρμογή του παραπάνω οργανωμένου σχεδίου παρεμβάσεων του Δήμου   έχει χωριστεί σε τρεις 
φάσεις και ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη. Όμως συνεχίζουν οι επεμβάσεις των επόμενων φάσεων με 

την υλοποίηση των κυκλοφοριακών κόμβων βάσει της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης της 

πόλης, η ανάπλαση και μονοδρόμηση της κεντρικής λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου και ταυτόχρονα 

μεγάλη προσπάθεια βιοκλιματικής βελτίωσης  των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι φυσικά και 

προβλέπεται να διατηρηθούν και να αναβαθμιστούν. 

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

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

κατοίκους τους αντιμετωπίζοντας  το φαινόμενο της  θερμικής νησίδας. 

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

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

διάσταση της περιοχής και τον πολιτισμικό της χαρακτήρα. Σε αντίθεση με την έλλειψη συνοχής του 
αστικού ιστού, που είναι από τα κυριότερα προβλήματα του συνόλου των συνοικιών, η πρόταση 





επιχειρεί την δημιουργία χώρων αναψυχής και ανάπτυξης κοινωνικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξη 

δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας με ανάδειξη των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος , ενός τόπου 

ζωντανού που θα αποτελέσει χώρο παιχνιδιού των παιδιών και παράλληλα χώρο αναψυχής των 

κατοίκων της περιοχής. 

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

ολιστική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής. Η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής στο κέντρο της 
πόλης θα συμβάλει θετικά στην ενδυνάμωση της ως πόλου έλξης πολιτών και στη μείωση της 

θερμοκρασίας της γύρω περιοχής. 

 

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

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

κτίριο Λιάπη, η κεντρική πλατεία, το 1ο Δημοτικό Σχολείο και η εκκλησία της Ανάληψης. Παράλληλα 

επιχειρείται η διατήρηση και η ενίσχυση του χαρακτήρα των υπαρχόντων  ως χώρων αναψυχής για 

όλους . 

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

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

φυγές, η πολυμορφία των χρήσεων και η πολυπλοκότητα των κινήσεων των πεζών. Ο δημόσιος χώρος 
αποκτά μια ιεραρχική δομή δημόσιου και ιδιωτικού.  

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

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

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

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

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

3.1 Στόχοι εργασιών σημειακών επεμβάσεων.   

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

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

επιλεγμένων επεμβάσεων είναι η δημιουργία λειτουργικών χώρων πρασίνου και στοχευμένων 

διαδρομών με βιοκλιματικά στοιχεία, που συνδέεται με το γενικότερο δίκτυο κοινοχρήστων χώρων της 
πόλης  και τίθενται  οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι να τους προσεγγίσουν και να τους 

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

μπορέσουν να αποτελέσουν πόλο έλξης για την ευρύτερη περιοχή. 

3.2 Βασικές αρχές του σχεδιασμού 

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

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

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

ήπιας κυκλοφορίας και ήπιας κυκλοφορίας πεζών με ψυχρά υλικά. 

Οι απαραίτητες περιοχές στάσης του κοινοχρήστου χώρου, οργανώνονται έτσι ώστε η κυκλοφορία και 

η χρήση του να γίνεται από όλο τον πληθυσμό. Δίνει δε έμφαση στα μικρά παιδιά, που είναι τακτικοί 

χρήστες, αλλά και  στους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. 

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

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

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

περιοχή επέμβασης. 

 





3.3 Ανάλυση περιοχών παρεμβάσεων και αιτιολόγηση 

 Στην εν λόγω πλατεία προτείνεται ο επανασχεδιασμός και νέα χωροθέτηση της χαμηλής βλάστησης η 

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

απαρχαιωμένου αστικού εξοπλισμού. Επίσης στους παρακείμενους οδούς προτείνεται η διάστρωσή 

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

3.4 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Στο συνολικό σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη τα τοπολογικά 
χαρακτηριστικά και ο προσανατολισμός. Χρησιμοποιήθηκαν φιλικά προς τον χρήστη, οικολογικά 

υδατοαπορροφητικά υλικά επιστρώσεων και ψυχρά υλικά ανάλογα με τη χρήση. 

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

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

άνεσης επιτυγχάνονται με τα παρακάτω: 

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

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

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

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

απορρόφησης υδάτων και θα μειωθεί η απορρόφηση θερμότητας 

- Διαμόρφωση επιμέρους λειτουργικών τμημάτων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες χρηστών και 
επιλεγμένα είδη και εγκαταστάσεις υπαίθριας υποδομής φιλικά προς όλους 

- Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε όλους τους χώρους και υποδομές.  

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

προστατευμένους  χώρο για όλες τις ηλικίες με συνθήκες ακουστικής άνεσης. 

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

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην: 

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

έχουν χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη βελτίωση του μικροκλίματος 

-αύξησης της έκτασης του χαμηλού πρασίνου.  

-προσθήκη στοιχείων που λειτουργούν ως «θερμικές καταβόθρες» όπως το έδαφος. 

-χρήση καινοτόμων υλικών με βελτιωμένες ιδιότητες θερμοχωρητικότητας, ανακλαστικότητας και 
δέσμευσης ρύπων όπως ψυχρά υλικά και φωτοκαταλυτική επεξεργασία των ασφαλτοστρωμένων 

επιφανειών. 

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

4. Σειρά εργασιών 

Η σειρά των εργασιών έχει ως εξής: 

Α. Πλατεία Ιατρού Μερκούρη: 

• Περιφράσσεται η πλατεία  με λαμαρίνα.  

• Απομονώνεται το ηλεκτρολογικό δίκτυο. 

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

• Καθαιρούνται οι υφιστάμενες επιστρώσεις  





• Όπου προβλέπονται εκσκαφές αποξηλώνεται η υπόβαση από σκυρόδεμα.  

• Γίνονται οι εκσκαφές σύμφωνα τη μελέτη.  

• Κατασκευάζεται η υποδομή για τα δίκτυα ισχυρών ρευμάτων, φωτισμού, άρδευσης αποχέτευσης 
ομβρίων, αποχέτευσης λυμάτων και ασθενών ρευμάτων. 

• Επιχώνονται τα κενά περιμετρικά των θεμελιώσεων.  

• Δημιουργείται η υπόβαση της πλατείας με τις κατάλληλες επιχώσεις. 

• Γίνονται οι φυτεύσεις των μεγάλων δέντρων γενικά. 

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

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

• Κατασκευάζεται η επίστρωση της πλατείας και των κλιμάκων.  

• Γίνονται οι χαμηλές φυτεύσεις  

• Τοποθετούνται τα φωτιστικά  

• Τοποθετείται ο αστικός εξοπλισμός  

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

• Στα τμήματα αυτά γίνονται καθαιρέσεις δαπέδου, σκυροδέματα και επιστρώσεις  

• Τοποθετούνται τα υπόλοιπα φωτιστικά.  

• Γίνονται δοκιμές στα δίκτυα.  

• Γίνεται καθαρισμός και παράδοση του έργου. 

Β. Δρόμοι  ήπιας κυκλοφορίας:  

•Κατά  την  υλοποίηση  των  εργασιών  θα  ρυθμίζεται η  κυκλοφορία  από  εναλλακτικές οδούς.   

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

 • Γίνονται επιλογή και εγκατάσταση συστήματος αποστράγγισης όμβριων. 

•  Πραγματοποιείται η κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 

• Εγκαθίστανται ψυχροί κυβόλιθοι στο σύνολο του οδικού δικτιού    

5. Υλικά κατασκευής 

Γενικά οι χώροι των πλατειών χρήζουν τροποποιήσεων που αφορούν σε περιβαλλοντικές - 
βιοκλιματικές προτάσεις αναβάθμισης, παράλληλα με την βελτίωση των κατεστραμμένων υλικών και 

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

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

αστικού χώρου. 

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

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

πρασίνου 3. η σωστή διαχείριση των όμβριων υδάτων.   

 Κοινός στόχος είναι η δημιουργία  αίσθησης άνεσης στο χώρο και ένα ποιοτικά πιο αναβαθμισμένο 

αισθητικό αποτέλεσμα.  

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





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

εφαρμόζονται και κατά συνέπεια μικρότερα ποσά θερμότητας μεταφέρονται στα υπερκείμενα 

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

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

εξωτερικό περιβάλλον. 

2.  Στις περιοχές επέμβασης προστίθεται περισσότερο πράσινο και παρεμβάλλονται μεγάλες λωρίδες 
πρασίνου χαμηλής βλάστησης η οποίες καλύπτονται με χώμα. Η χαμηλή βλάστηση είναι η μοναδική 

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

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

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

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

ένα πιο άνετο και οικείο περιβάλλον για τον επισκέπτη. Γενικά το αστικό πράσινο βοηθάει στη 

βελτίωση του αστικού μικροκλίματος καθώς βελτιώνει το μικροκλίμα και το φυσικό αερισμό, 

Παρέχει σκιασμό και ‘χαμηλώνει’ τη θερμοκρασία το καλοκαίρι, παρέχει προστασία από κρύους 

ανέμους το χειμώνα, μειώνει τη ρύπανση του αέρα και την ηχορύπανση, συγκρατεί και απορροφά τα 

νερά της βροχής, άρα ελέγχει τις πλημμύρες και τέλος προστατεύει τη φυσική χλωρίδα και πανίδα 

της περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

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

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

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

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

το χρώμα τους και ρεαλιστικά είναι γύρω στις 50,000 ώρες). Τα κύρια πλεονεκτήματα των LEDs είναι 
η Μεγάλη διάρκεια ζωής – το Χαμηλό κόστος συντήρησης - Το Μικρό μέγεθος (μικρότερο από 5 

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

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

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

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

φωτορύθμισης και έλεγχου. 

Παράλληλα τοποθετούνται και υψηλά φωτιστικά καθώς λόγω της ανακλαστικής και σκιαστικής 

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

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

οδούς κυκλοφορίας οχημάτων και επιλεκτικά λιγότερο ή περισσότερο φωτισμένες περιοχές στις 

ζώνες πεζών αλλά και στις ζώνες στάσεων. 

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

των 845.705,80 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).  

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

του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021) και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης κατά το χρόνο 

εκτέλεσής του και τις εντολές του επιβλέποντος μηχανικού. 

Συντάχθηκε 

Κορωπί,  28  - 09 - 2021 

Ο συντάξας 

 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί,   04  - 10 - 2021 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. 

 

Δανιήλ Παπαρίζος 

Πολιτικός Μηχανικός   
 

Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Α/Α Αρθρο
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΠΡΑΣΙΝΟ 

1.1 Μ3Εκσκαφές μεμονωμένες ΟΙΚ 2135.1:100% 100 16,00 1 ΑΤΟΕ ΝΕΤ-20.07.Μ-

Γενικές εκσκαφές σε παντός είδους 2

εδάφη, με την καθαίρεση  

μεμονωμένων κατασκευών από  

οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα  

1.2οπλισμένο ή άοπλο, μέταλλο κλπ) ΟΙΚ 2115:100% 1.600 9,00  ΑΤΟΕ ΚΠΤ-

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 3

χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη  

βραχώδη, εκτός από γρανιτικά- 

κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση  

1.3 Μ3εκρηκτικών ΟΙΚ 2127:100% 100 28,00  ΑΤΟΕ ΚΠΤ-

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 4

σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος  

πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση  

των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία του  

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε  

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

1.4 Μ3ορύγματος έως 4,00 Μ ΥΔΡ ΚΠΤ- 30 26,30  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 5

δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια  

1.5 Μ3δίκτυα Ο.Κ.Ω. ΥΔΡ 6087:100% 30 2,70  Ν.ΑΤΕΟ ΚΠΤ-Β-2-Α

Καθαίρεση πεζοδρομίων παντός τύπου 6

και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να  

καταβάλλεται προσοχή για την  

1.6 Μ2εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ 2236:100% 1.500 2,60  ΑΤΟΕ ΝΕΤ-

Καθαίρεση ρείθρων παντός τύπου και 7

οιουδήποτε πάχους, χωρίς να  

καταβάλλεται προσοχή για την  

1.7 ΜΜεξαγωγή τους ΟΙΚ 2236:100% 1.040 1,20  ΑΤΟΕ ΝΕΤ-

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 8

οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή  

1.8 Μ3συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ 2226:100% 20 57,72  ΑΤΟΕ ΚΠΤ-

1.9 Μ3Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΝ 3211Β:100% 500 11,50 9 Ν.ΑΤΕΟ ΚΠΤ-Γ-

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 10

1.10 Μ3υλικό λατομείου ΟΙΚ 2162:100% 40 15,70  ΑΤΟΕ ΚΠΤ-20.20.Μ-

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε 11

αστικές περιοχές, χωρίς την  

1.11 Μ3προμήθεια του υλικού ΠΡΣ 1620:100% 400 2,60  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Α6

1.12 Μ3Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΠΡΣ 1710:100% 400 8,50 12 ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Δ7

1.13 Τεμ.Δένδρα κατηγορίας Δ9 ΠΡΣ 5210:100% 25 220,00 13 ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Δ1.9

1.14 Τεμ.Θάμνοι κατηγορίας Θ5 ΠΡΣ 5210:100% 400 30,00 14 ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Δ2.5

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, 15
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Α/Α Αρθρο

1.15 Τεμ.βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π1 ΠΡΣ 5220:100% 60 0,85  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Δ6.1

Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος 16

1.16 Τεμ.όγκου 45 - 150 lt ΠΡΣ 5210:100% 20 45,00  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Ε10.1

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm 17

1.17 ΜΜΟνομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 20 ΗΛΜ 8:100% 400 0,35  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Η1.1.2

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm 18

1.18 ΜΜΟνομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 16 ΗΛΜ 8:100% 200 0,30  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Η1.1.1

Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 19

1.19 ΜΜΟνομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 6 ΗΛΜ 8:100% 200 0,15  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Η1.3.2

Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από ΡΕ 20

με σταλάκτες μακράς διαδρομής Με  

1.20 ΜΜαπόσταση σταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8:100% 200 0,32  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Η8.2.1.1

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ 21

με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Με  

1.21 ΜΜαπόσταση σταλακτών 33 cm ΗΛΜ 8:100% 200 0,63  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Η8.2.3.1

1.22 Τεμ.Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης ΗΛΜ 8:100% 300 0,80 22 ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Η8.3.13

Βάνες ελέγχου άρδευσης 23

(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,  

πλαστικές Φ 1" Χωρίς μηχανισμό  

1.23 Τεμ.ρύθμισης πίεσης ΗΛΜ 8:100% 5 32,00  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Η9.1.1.1

Επαγγελματικός προγραμματιστής 24

ρεύματος εξωτερικού χώρου με  

1.24 Τεμ.ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 12 ΗΛΜ 52:100% 4 450,00  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Η9.2.6.1

Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, 25

από πολυεστέρα Διαστάσεων (mm)  

1.25 Τεμ.50Χ40Χ20 ΗΛΜ 8:100% 4 70,00  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-

Μονός κυλινδρικός κάδος 26

σκυροδέματος τύπου Bellitalia  

1.26 Τεμ.Sorrento ΟΙΚ 5104:100% 20 400,00  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου 27

1.27 Στρμ.χλοοτάπητα ΠΡΣ 5510:100% 0,7 5.500,00  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Ε13.2

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, 28

γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 -  

9 m με σώμα ανύψωσης 10 cm,  

1.28 Τεμ.ανοξείδωτο ΗΛΜ 8:100% 12 35,00  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Η8.3.2.2

Προγραμματιστές μπαταρίας απλού 29

τύπου με ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες  

1.29 Τεμ.: 2-4 ΗΛΜ 52:100% 3 100,00  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-Η9.2.2.1

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 1

διάστρωση και συμπύκνωση  

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή  

2.1 Μ3πυργογερανού κατηγορίας C20/25 ΟΙΚ 3215:100% 560 95,00  ΑΤΟΕ ΚΠΤ-

Επιστρώσεις με  πλαστικό υμένας 2

2.2 Μ2(νάυλον) πάχους 0,20mm ΟΙΚ 7397:100% 270 0,70  ΑΤΟΕ ΝΕΤ-73.97-

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 3

2.3 Χγρ.εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ 7018:100% 10.000 1,15  Ν.ΑΤΕΟ ΚΠΤ-Β-

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 4

2.4 Χγρ.B500C εκτός υπογείων έργων ΟΔΝ 2612:100% 8.000 1,15  Ν.ΑΤΕΟ ΚΠΤ-Β-

Κατασκευή δαπέδου από έγχρωμο 5

σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας  

C20/25, με εμφανή αδρανή (φυσικό  
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2.5 Μ2βότσαλο μέγιστου κόκκου 10 mm). ΟΙΚ 3215:100% 800 50,00  ΑΤΟΕ ΝΕΤ-

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων 6

εξωτερικών χώρων με επίστρωση  

λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών  

που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool  

2.6 Μ2materials) ΟΙΚ 7744:100% 240 22,50  ΑΤΟΕ ΚΠΤ-79.80-Α

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων 7

εξωτερικών χώρων με επίστρωση  

εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν  

2.7 Μ2ψυχρά υλικά (cool materials) ΟΙΚ 7744:100% 3.500 39,40  ΑΤΟΕ ΚΠΤ-79.81-Α

Κράσπεδα Κήπου ή Δένδρου πλάτους 8

2.8 ΜΜ10 cm και ύψους 22-25 cm ΟΙΚ 7396:100% 60 5,00  ΑΤΟΕ ΝΕΤ-73.75-

2.9 ΜΜΠρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΝ 2921:100% 100 9,60 9 Ν.ΑΤΕΟ ΚΠΤ-Β-51-

2.10 Μ2Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΟΙΚ 3841:100% 150 20,25 10 ΑΤΟΕ ΚΠΤ-38.13-Α

2.11 Μ2Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 3816:100% 120 15,70 11 ΑΤΟΕ ΚΠΤ-38.03-Α

Αντιγραφιστικές επαλείψεις12

(antigraffiti) μόνιμης προστασίας,  

ενός ή δύο συστατικών  

πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως  

2.12 Μ2σιλικόνης. ΟΙΚ 7744:100% 10 5,00  ΑΤΟΕ ΚΠΤ-77.95-Α

Υδροχρωματισμοί επιφανειών 13

σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος  

με ακρυλικό υδατοδιαλυτό  

2.13 Μ2τσιμεντόχρωμα ΟΙΚ 7725:100% 500 3,90  ΑΤΟΕ ΚΠΤ-77.10-Α

LED προβολέας αρχιτεκτονικού 14

φωτισμού 1900 LM δέσμης 38 μοιρών  

2.14 Τεμ.αδιάβροχος IP 67. ΗΛΜ 103:100% 10 80,00  ΑΤΗΕ ΝΕΤ-

LED προβολέας αρχιτεκτονικού 15

φωτισμού 2880LM δέσμης 10 μοιρών  

αδιάβροχος IP 67 ενδεικτικού τύπου  

2.15 Τεμ.GLOBOSTAR DMX512 24W CREE 24V. ΗΛΜ 103:100% 8 120,00  ΑΤΗΕ ΝΕΤ-

Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού με 16

ιστό ύψους 3μ+0,5μ από σωλήνα  

εξηλλασ-μένου αλουμινίου ριγωτής  

μορφής με θύρα επίσκεψης, ΠΛΗΡΕΣ,  

με φωτεινή πηγή >10.000 Lumen, και  

2.16 Τεμ.κάτοπτρο. ΗΛΜ 103:100% 35 900,00  ΑΤΗΕ ΝΕΤ-

Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), 17

ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από  

2.17 ΜΜμανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2 ΗΛΜ 46:100% 2.000 4,10  ΑΤΗΕ ΚΠΤ-

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 18

πλαστικός θωρακισμένος από PVC,  

2.18 MMευθύς Φ 36mm ΗΛΜ 41:100% 2.000 2,80  ΑΤΗΕ-2 8733.1.6

2.19 Τεμ.Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm ΟΔΝ 2548:100% 20 60,00 19 ΑΤΗΕ ΚΠΤ-

Πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού μέχρι 20

είκοσι αναχωρήσεων με τηλεέλεγχο,  

2.20 Τεμ.τηλεχειρισμό - τηλεμέτρηση. ΗΛΜ 52:100% 2 9.500,00  ΑΤΗΕ ΝΕΤ-

Προβολέας επί δακτυλίου 21

τοποθετημένο στα δένδρα για το  

φωτισμό της δενδροφύτευσης όπως  

φαίνεται στη μελέτη, με λαμπτήρα  

2.21 Τεμ.LED 3x1W ΗΛΜ 103:100% 40 135,00  ΑΤΗΕ ΝΕΤ-

LED ταινία αδιάβροχη IP67 230 VAC 22
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14,4  W/m θερμό λευκό φώςμε 60LED  

2.22 Τεμ.5050/m. ΗΛΜ 103:100% 200 17,50  ΑΤΗΕ ΝΕΤ-

Μετασχηματιστής/Τροφοδοτικό 24V 23

2.23 Τεμ.100W IP67. ΗΛΜ 103:100% 22 65,00  ΑΤΗΕ ΝΕΤ-

Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε 24

2.24 Τεμ.πεζοδρόμια και νησίδες ΟΔΝ 2922:100% 12 115,00  Ν.ΑΤΕΟ ΚΠΤ-Β-82-

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από 25

μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά  

2.25 ΜΜσκληρό, πάχους 3 cm. ΟΙΚ 7494:100% 40 14,60  ΑΤΟΕ ΚΠΤ-

2.26 Μ2Σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο. ΟΙΚ 7311:100% 280 60,00 26 ΑΤΟΕ ΚΠΤ-73.11-

Σύστημα βυθιζόμενου κάδου 27

2.27 Τεμ.απορριμμάτων. ΟΙΚ 5104:100% 2 22.000,00  ΑΤΕΠ ΚΠΤ-

Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης 28

2.28 Τεμ.παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα. ΥΔΡ 6630.1:100% 15 25,80  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-16.22-Α

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση 29

2.29 Τεμ.φρεατίου παροχής ύδρευσης ΗΛΜ 4:100% 15 51,50  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-16.11-Α

Καλύματα φρεατίων από ελατό 30

2.30 Χγρ.χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ 6752:100% 15 2,90  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Κολωνάκια πεζοδρομίου inox Φ100 31

2.31 Τεμ.ύψους 70cm και πάχους 4mm. ΟΔΝ 2652:100% 40 150,00  Ν.ΑΤΕΟ ΚΠΤ-Ε-4.2-

Επεξεργασία τελικής επιφάνειας 32

2.32 Μ2σκυροδέματος ΟΙΚ 7373.1:100% 150 20,00  ΑΤΟΕ ΚΠΤ-73.92-Α-

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα με διπλό  33

2.33 ΜΜχειρολισθήρας Φ50/3 mm. ΟΙΚ 6428:100% 7 300,00  ΑΤΟΕ ΚΠΤ-64.29-Α-

Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και 34

2.34 Τεμ.δοκίδες σύνθετης Ξυλείας ΟΙΚ 5621:100% 4 490,00  ΑΤΟΕ ΝΕΤ-

2.35 Μ3Ξύλινα καθίσματα αναβαθμών. ΟΙΚ 5621:100% 2 1.500,00 35 ΑΤΟΕ ΝΕΤ-

                                                                                        

User
Text Box
ΣυντάχθηκεΚορωπί, 28 - 09 - 2021Ο συντάξας

User
Placed Image

User
Text Box
Δανιήλ ΠαπαρίζοςΠολιτικός Μηχανικός





ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου Γκιόκα- 

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου Γκιόκα- 
Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου Γκιόκα- 
Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 845.705,80 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου 24%

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου Γκιόκα- 
Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 845.705,80 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου 24%
ΦΠΑ)

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου Γκιόκα- 
Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 845.705,80 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου 24%
ΦΠΑ)
ΠΗΓΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
              
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

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

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΠΡΑΣΙΝΟ 

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

 Γενικές εκσκαφές σε παντός είδους 2 
 εδάφη, με την καθαίρεση  
 μεμονωμένων κατασκευών από  
 οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα  
 οπλισμένο ή άοπλο, μέταλλο κλπ)  

14.400,00 1.2 (ΟΙΚ ΝΕΤ-20.03.01.Μ-Σ) ΟΙΚ 2115 1.600 9,00  
 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 3 
 χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη  
 βραχώδη, εκτός από γρανιτικά- 
 κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση  

2.800,00 1.3 Μ3 εκρηκτικών (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.02.Μ-Α) ΟΙΚ 2127 100 28,00  
 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 4 
 δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με  
 πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την  
 φόρτωση των π ροϊόντων εκσκαφής  
 επ ί αυτοκινήτου, την σταλία του  
 αυτοκινήτου και την μεταφορά σε  
 οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  
 ορύγματος έως 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ- 

789,00 1.4 Μ3 3.11.02.01.Μ-Α) ΥΔΡ ΚΠΤ- 30 26,30  
 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 5 
 δυσχερειών από διερχόμενα  
 υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΟΔΝ ΚΠΤ- 

81,00 1.5 Μ3 Β-2-Α) ΥΔΡ 6087 30 2,70  
 Καθαίρεση πεζοδρομίων παντός 6 
 τύπου και οιουδήποτε πάχους,  
 χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για  
 την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ  

3.900,00 1.6 Μ2 ΝΕΤ-22.20.01-ΠΕΖ) ΟΙΚ 2236 1.500 2,60  
 Καθαίρεση ρείθρων παντός τύπ ου 7 
 και οιουδήποτε π άχους, χωρίς να  
 καταβάλλεται προσοχή για την  
 εξαγωγή τους (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01- 

1.248,00 1.7 ΜΜ ΡΕΙ) ΟΙΚ 2236 1.040 1,20  
 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών 8 
 από οπλισμένο σκυρόδεμα, με  
 εφαρμογή συνήθων μεθόδων  

1.154,40 1.8 Μ3 καθαίρεσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Α) ΟΙΚ 2226 20 57,72  
 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 9 

5.750,00 1.9 Μ3 πάχους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α) ΟΔΝ 3211Β 500 11,50  
 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 10 
 υλικό λατομείου (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ- 

628,00 1.10 Μ3 Α) ΟΙΚ 2162 40 15,70  
 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε 11 
 αστικές περιοχές, χωρίς την  
 προμήθεια του υλικού (ΠΡΣ ΚΠΤ- 

1.040,00 1.11 Μ3 Α6) ΠΡΣ 1620 400 2,60  
 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 12 

3.400,00 1.12 Μ3 (ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ7) ΠΡΣ 1710 400 8,50  
 Δένδρα κατηγορίας Δ9 (ΠΡΣ ΚΠΤ-13 

5.500,00 1.13 Τεμ. Δ1.9) ΠΡΣ 5210 25 220,00  
 

Σε μεταφορά                          42.290,40 ErgoWin





Σελίδα  2
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Εκ μεταφοράς 42.290,40       

 Θάμνοι κατηγορίας Θ5 (ΠΡΣ ΚΠΤ-14 
12.000,00 1.14 Τεμ. Δ2.5) ΠΡΣ 5210 400 30,00  

 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, 15 
 βολβώδη, κλπ  φυτά κατηγορίας Π1  

51,00 1.15 Τεμ. (ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ6.1) ΠΡΣ 5220 60 0,85  
 Μεταφύτευση φυτών με μπ άλα 16 
 χώματος όγκου 45 - 150 lt (ΠΡΣ  

900,00 1.16 Τεμ. ΚΠΤ-Ε10.1) ΠΡΣ 5210 20 45,00  
 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 17 
 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ  

140,00 1.17 ΜΜ 20 (ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.2) ΗΛΜ 8 400 0,35  
 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 18 
 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ  

60,00 1.18 ΜΜ 16 (ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.1) ΗΛΜ 8 200 0,30  
 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο 19 
 ΡΕ Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 6  

30,00 1.19 ΜΜ (ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.3.2) ΗΛΜ 8 200 0,15  
 Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από 20 
 ΡΕ με σταλάκτες μακράς διαδρομής  
 Με απόσταση σταλακτών 33 cm  

64,00 1.20 ΜΜ (ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.1.1) ΗΛΜ 8 200 0,32  
 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από 21 
 ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες  
 Με απόσταση σταλακτών 33 cm  

126,00 1.21 ΜΜ (ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.3.1) ΗΛΜ 8 200 0,63  
 Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης (ΠΡΣ 22 

240,00 1.22 Τεμ. ΚΠΤ-Η8.3.13) ΗΛΜ 8 300 0,80  
 Βάνες ελέγχου άρδευσης 23 
 (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,  
 πλαστικές Φ 1" Χωρίς μηχανισμό  
 ρύθμισης π ίεσης (ΠΡΣ ΚΠΤ- 

160,00 1.23 Τεμ. Η9.1.1.1) ΗΛΜ 8 5 32,00  
 Επαγγελματικός προγραμματιστής 24 
 ρεύματος εξωτερικού χώρου με  
 ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 12  

1.800,00 1.24 Τεμ. (ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.6.1) ΗΛΜ 52 4 450,00  
 Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, 25 
 από π ολυεστέρα Διαστάσεων (mm)  

280,00 1.25 Τεμ. 50Χ40Χ20 (ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.14.2.2) ΗΛΜ 8 4 70,00  
 Μονός κυλινδρικός κάδος 26 
 σκυροδέματος τύπου Bellitalia  

8.000,00 1.26 Τεμ. Sorrento (ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11.9ΜΠΕΛΛΙΤ) ΟΙΚ 5104 20 400,00  
 Εγκατάσταση 27 
 προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα  

3.850,00 1.27 Στρμ. (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε13.2) ΠΡΣ 5510 0,70 5.500,00  
 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, 28 
 γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 - 9  
 m με σώμα ανύψωσης 10 cm,  

420,00 1.28 Τεμ. ανοξείδωτο (ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.2.2) ΗΛΜ 8 12 35,00  
 Προγραμματιστές μπαταρίας απλού 29 
 τύπου με ελεγχόμενες  
 ηλεκτροβάνες : 2-4 (ΠΡΣ ΚΠΤ- 

300,00 1.29 Τεμ. Η9.2.2.1) ΗΛΜ 52 3 100,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1) 70.711,40 70.711,40  

 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 Προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου, 1 
 διάστρωση και συμπύκνωση  
 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή  
 πυργογερανού κατηγορίας C20/25  

53.200,00 2.1 Μ3 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-Α) ΟΙΚ 3215 560 95,00  
 Επ ιστρώσεις με  πλαστικό υμένας 2 
 (νάυλον) πάχους 0,20mm (ΟΙΚ  

189,00 2.2 Μ2 ΝΕΤ-73.97-ΣΧΕΤ) ΟΙΚ 7397 270 0,70  
Σε μεταφορά                          53.389,00 70.711,40 ErgoWin





Σελίδα  3
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Εκ μεταφοράς 70.711,40 53.389,00       

 

 Χαλύβδινο δομικό π λέγμα B500C 3 
 εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΠΤ- 

11.500,00 2.3 Χγρ. Β-30.3-Α) ΥΔΡ 7018 10.000 1,15  
 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 4 
 B500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ  

9.200,00 2.4 Χγρ. ΚΠΤ-Β-30.2-Α) ΟΔΝ 2612 8.000 1,15  
 Κατασκευή δαπ έδου απ ό έγχρωμο 5 
 σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας  
 C20/25, με εμφανή αδρανή (φυσικό  
 βότσαλο μέγιστου κόκκου 10 mm).  

40.000,00 2.5 Μ2 (ΟΙΚ ΝΕΤ-32.01.05ΛΑΦ) ΟΙΚ 3215 800 50,00  
 Βελτίωση θερμικών επ ιδόσεων 6 
 εξωτερικών χώρων με επ ίστρωση  
 λευκών ή εγχρώμων  
 τσιμεντοπλακών που περιέχουν  
 ψυχρά υλικά (cool materials) (ΟΙΚ  

5.400,00 2.6 Μ2 ΚΠΤ-79.80-Α) ΟΙΚ 7744 240 22,50  
 Βελτίωση θερμικών επ ιδόσεων 7 
 εξωτερικών χώρων με επ ίστρωση  
 εγχρώμων κυβολίθων που  
 περιέχουν ψυχρά υλικά (cool  

137.900,00 2.7 Μ2 materials) (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.81-Α) ΟΙΚ 7744 3.500 39,40  
 Κράσπεδα Κήπ ου ή Δένδρου 8 
 πλάτους 10 cm και ύψους 22-25 cm  

300,00 2.8 ΜΜ (ΟΙΚ ΝΕΤ-73.75-ΚΡΑΣΠ) ΟΙΚ 7396 60 5,00  
 Πρόχυτα κράσπ εδα από σκυρόδεμα 9 

960,00 2.9 ΜΜ (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α) ΟΔΝ 2921 100 9,60  
 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 10 

3.037,50 2.10 Μ2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-Α) ΟΙΚ 3841 150 20,25  
 Ξυλότυποι συνήθων χυτών 11 

1.884,00 2.11 Μ2 κατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Α) ΟΙΚ 3816 120 15,70  
 Αντιγραφιστικές επαλείψεις12 
 (antigraff iti) μόνιμης προστασίας,  
 ενός ή δύο συστατικών  
 πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως  

50,00 2.12 Μ2 σιλικόνης. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.95-Α) ΟΙΚ 7744 10 5,00  
 Υδροχρωματισμοί επ ιφανειών 13 
 σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος  
 με ακρυλικό υδατοδιαλυτό  

1.950,00 2.13 Μ2 τσιμεντόχρωμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.10-Α) ΟΙΚ 7725 500 3,90  
 LED προβολέας αρχιτεκτονικού 14 
 φωτισμού 1900 LM δέσμης 38  
 μοιρών αδιάβροχος IP 67. (ΗΛΜ  

800,00 2.14 Τεμ. ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ5) ΗΛΜ 103 10 80,00  
 LED προβολέας αρχιτεκτονικού 15 
 φωτισμού 2880LM δέσμης 10 μοιρών  
 αδιάβροχος IP 67 ενδεικτικού τύπου  
 GLOBOSTAR DMX512 24W CREE  

960,00 2.15 Τεμ. 24V. (ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ4) ΗΛΜ 103 8 120,00  
 Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού 16 
 με ιστό ύψους 3μ+0,5μ από σωλήνα  
 εξηλλασ-μένου αλουμινίου ριγωτής  
 μορφής με θύρα επ ίσκεψης,  
 ΠΛΗΡΕΣ, με φωτεινή πηγή >10.000  
 Lumen, και κάτοπτρο. (ΗΛΜ ΝΕΤ- 

31.500,00 2.16 Τεμ. 60.10.40.ΣΧΗ) ΗΛΜ 103 35 900,00  
 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), 17 
 ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση  
 από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5  

8.200,00 2.17 ΜΜ mm2 (ΗΛΜ ΚΠΤ-62.10.40.02) ΗΛΜ 46 2.000 4,10  
 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 18 
 πλαστικός θωρακισμένος από PVC,  

5.600,00 2.18 MM ευθύς Φ 36mm (ΗΜΧ 8733.1.6) ΗΛΜ 41 2.000 2,80  
Σε μεταφορά                          312.630,50 70.711,40 ErgoWin





Σελίδα  4
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Εκ μεταφοράς 70.711,40 312.630,50       

 

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 19 
1.200,00 2.19 Τεμ. (ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.85.01) ΟΔΝ 2548 20 60,00  

 Πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού μέχρι 20 
 είκοσι αναχωρήσεων με τηλεέλεγχο,  
 τηλεχειρισμό - τηλεμέτρηση. (ΗΛΜ  

19.000,00 2.20 Τεμ. ΝΕΤ-60.10.80.ΣΧ) ΗΛΜ 52 2 9.500,00  
 Προβολέας επ ί δακτυλίου 21 
 τοποθετημένο στα δένδρα για το  
 φωτισμό της δενδροφύτευσης όπως  
 φαίνεται στη μελέτη, με λαμπτήρα  

5.400,00 2.21 Τεμ. LED 3x1W (ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ1) ΗΛΜ 103 40 135,00  
 LED ταινία αδιάβροχη IP67 230 VAC 22 
 14,4  W/m θερμό λευκό φώςμε  
 60LED 5050/m. (ΗΛΜ ΝΕΤ- 

3.500,00 2.22 Τεμ. 60.10.40.ΣΧ6) ΗΛΜ 103 200 17,50  
 Μετασχηματιστής/Τροφοδοτικό 24V 23 
 100W IP67. (ΗΛΜ ΝΕΤ- 

1.430,00 2.23 Τεμ. 60.10.40.ΣΧ3) ΗΛΜ 103 22 65,00  
 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε 24 
 πεζοδρόμια και νησίδες (ΟΔΝ ΚΠΤ- 

1.380,00 2.24 Τεμ. Β-82-Α) ΟΔΝ 2922 12 115,00  
 Ταινίες (φιλέτα) επ ιστρώσεων από 25 
 μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά  
 σκληρό, πάχους 3 cm. (ΟΙΚ ΚΠΤ- 

584,00 2.25 ΜΜ 74.90.04-Α) ΟΙΚ 7494 40 14,60  
 Σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο. 26 

16.800,00 2.26 Μ2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.11-ΣΧ) ΟΙΚ 7311 280 60,00  
 Σύστημα βυθιζόμενου κάδου 27 
 απορριμμάτων. (ΠΡΣ ΚΠΤ- 

44.000,00 2.27 Τεμ. Β11.1ΒΥΘ) ΟΙΚ 5104 2 22.000,00  
 Ανύψωση ή καταβιβασμός 28 
 υφιστάμενης παροχής ύδρευσης  
 από χαλκοσωλήνα. (ΥΔΡ ΚΠΤ- 

387,00 2.28 Τεμ. 16.22-Α) ΥΔΡ 6630.1 15 25,80  
 Τοπ οθέτηση ή αντικατάσταση 29 
 φρεατίου παροχής ύδρευσης (ΥΔΡ  

772,50 2.29 Τεμ. ΚΠΤ-16.11-Α) ΗΛΜ 4 15 51,50  
 Καλύματα φρεατίων από ελατό 30 
 χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΥΔΡ ΚΠΤ- 

43,50 2.30 Χγρ. 11.01.02-Α) ΥΔΡ 6752 15 2,90  
 Κολωνάκια π εζοδρομίου inox Φ100 31 
 ύψους 70cm και πάχους 4mm. (ΟΔΝ  

6.000,00 2.31 Τεμ. ΚΠΤ-Ε-4.2-ΑΙΝΟΧ) ΟΔΝ 2652 40 150,00  
 Επεξεργασία τελικής επ ιφάνειας 32 
 σκυροδέματος (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.92-Α- 

3.000,00 2.32 Μ2 ΕΠΕΞΕΡΓ) ΟΙΚ 7373.1 150 20,00  
 Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα με διπλό  33 
 χειρολισθήρας Φ50/3 mm. (ΟΙΚ  

2.100,00 2.33 ΜΜ ΚΠΤ-64.29-Α-ΚΙΓΚ) ΟΙΚ 6428 7 300,00  
 Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και 34 
 δοκίδες σύνθετης Ξυλείας (ΟΙΚ  

1.960,00 2.34 Τεμ. ΝΕΤ-54.80.01-ΚΑΘΙΣΤ) ΟΙΚ 5621 4 490,00  
 Ξύλινα καθίσματα αναβαθμών. (ΟΙΚ 35 

3.000,00 2.35 Μ3 ΝΕΤ-54.80.01-ΟΠΑ) ΟΙΚ 5621 2 1.500,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 423.187,50 423.187,50  

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 493.898,90 x18,00% 88.901,80 

493.898,90 Αθροισμα 

 Απ ρόβλεπτα 582.800,70 x15,00% 87.420,11 

582.800,70 Αθροισμα 

 Απ ολογιστικά 10.000,00 

670.220,81 Αθροισμα 

Σε μεταφορά                          680.220,81 ErgoWin





Σελίδα  5
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Εκ μεταφοράς 680.220,81       

 Όφελος απολογιστικών 1.800,00 

680.220,81 Αθροισμα 

 Φ.Π.Α. 682.020,81 x24,00% 163.684,99 

682.020,81 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 845.705,80 

                                                                                                                                                                                

Συντάχθηκε
Κορωπί 28 Σεπ 2021

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 04 Οκτ 2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
              
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
              
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου 

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου 
Γκιόκα- Οδού Πινδάρου.

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου 
Γκιόκα- Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου 
Γκιόκα- Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 845.705,80 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου 

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου 
Γκιόκα- Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 845.705,80 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου 
24%ΦΠΑ)
ΠΗΓΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΠΡΑΣΙΝΟ 

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

Γενικές εκσκαφές σε παντός είδους 2

εδάφη, με την καθαίρεση  

μεμονωμένων κατασκευών από  

οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα  

1.2οπλισμένο ή άοπλο, μέταλλο κλπ) ΟΙΚ ΚΠΤ-20.03.01.Μ-ΣΧ

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 3

χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη  

βραχώδη, εκτός από γρανιτικά- 

κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση  

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

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 4

σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος  

πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση  

των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία του  

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε  

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

1.4ορύγματος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ-Α

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 5

δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια  

1.5δίκτυα Ο.Κ.Ω. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-08-00-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Α

Καθαίρεση πεζοδρομίων παντός τύπου 6

και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να  

καταβάλλεται προσοχή για την  

1.6εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-ΠΕΖ

Καθαίρεση ρείθρων παντός τύπου και 7

οιουδήποτε πάχους, χωρίς να  

καταβάλλεται προσοχή για την  

1.7εξαγωγή τους ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-ΡΕΙΘΡ

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 8

οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή  

1.8συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Α

1.9Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-009 ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 10

1.10υλικό λατομείου ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε 11

αστικές περιοχές, χωρίς την  

1.11προμήθεια του υλικού ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-05-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Α6

1.12Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-05-0012 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ7

1.13Δένδρα κατηγορίας Δ9 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-09-01-0013 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ1.9

1.14Θάμνοι κατηγορίας Θ5 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-09-01-0014 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2.5

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, 15

1.15βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π1 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-05-07-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ6.1





Σελίδα  2
- Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο
Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος 16

1.16όγκου 45 - 150 lt ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-05-08-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε10.1

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm 17

1.17Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 20 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.2

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm 18

1.18Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 16 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.1

Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 19

1.19Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 6 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.3.2

Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από ΡΕ 20

με σταλάκτες μακράς διαδρομής Με  

1.20απόσταση σταλακτών 33 cm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.1.1

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ 21

με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Με  

1.21απόσταση σταλακτών 33 cm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.3.1

1.22Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-0022 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.13

Βάνες ελέγχου άρδευσης 23

(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,  

πλαστικές Φ 1" Χωρίς μηχανισμό  

1.23ρύθμισης πίεσης ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.1.1.1

Επαγγελματικός προγραμματιστής 24

ρεύματος εξωτερικού χώρου με  

1.24ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 12 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.6.1

Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, 25

από πολυεστέρα Διαστάσεων (mm)  

1.2550Χ40Χ20 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.14.2.2

Μονός κυλινδρικός κάδος 26

σκυροδέματος τύπου Bellitalia  

1.26Sorrento ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11.9ΜΠΕΛΛΙΤ

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου 27

1.27χλοοτάπητα ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-05-02-02 ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε13.2

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, 28

γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 -  

9 m με σώμα ανύψωσης 10 cm,  

1.28ανοξείδωτο ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.2.2

Προγραμματιστές μπαταρίας απλού 29

τύπου με ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες  

1.29: 2-4 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-08-01-00 ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.2.1

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-001

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

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

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

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

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

Επιστρώσεις με  πλαστικό υμένας 2

2.2(νάυλον) πάχους 0,20mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-06-02 ΟΙΚ ΝΕΤ-73.97-ΣΧΕΤ

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 3

2.3εκτός υπογείων έργων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 4

2.4B500C εκτός υπογείων έργων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α

Κατασκευή δαπέδου από έγχρωμο ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-005

σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

C20/25, με εμφανή αδρανή (φυσικό ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 





Σελίδα  3
- Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο
βότσαλο μέγιστου κόκκου 10 mm). ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

2.5 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΟΙΚ ΝΕΤ-32.01.05ΛΑΦ

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων 6

εξωτερικών χώρων με επίστρωση  

λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών  

που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool  

2.6materials) ΟΙΚ ΚΠΤ-79.80-Α

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων 7

εξωτερικών χώρων με επίστρωση  

εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν  

2.7ψυχρά υλικά (cool materials) ΟΙΚ ΚΠΤ-79.81-Α

Κράσπεδα Κήπου ή Δένδρου πλάτους 8

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

2.9Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01-009 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α

2.10Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-0010 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-Α

2.11Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-0011 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Α

Αντιγραφιστικές επαλείψεις12

(antigraffiti) μόνιμης προστασίας,  

ενός ή δύο συστατικών  

πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως  

2.12σιλικόνης. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-03-00 ΟΙΚ ΚΠΤ-77.95-Α

Υδροχρωματισμοί επιφανειών 13

σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος  

με ακρυλικό υδατοδιαλυτό  

2.13τσιμεντόχρωμα ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-01-00 ΟΙΚ ΚΠΤ-77.10-Α

LED προβολέας αρχιτεκτονικού 14

φωτισμού 1900 LM δέσμης 38 μοιρών  

2.14αδιάβροχος IP 67. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ5

LED προβολέας αρχιτεκτονικού 15

φωτισμού 2880LM δέσμης 10 μοιρών  

αδιάβροχος IP 67 ενδεικτικού τύπου  

2.15GLOBOSTAR DMX512 24W CREE 24V. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ4

Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού με 16

ιστό ύψους 3μ+0,5μ από σωλήνα  

εξηλλασ-μένου αλουμινίου ριγωτής  

μορφής με θύρα επίσκεψης, ΠΛΗΡΕΣ,  

με φωτεινή πηγή >10.000 Lumen, και  

2.16κάτοπτρο. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧΗ

Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), 17

ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από  

2.17μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2 ΗΛΜ ΚΠΤ-62.10.40.02

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 18

πλαστικός θωρακισμένος από PVC,  

2.18ευθύς Φ 36mm ΗΜΧ 8733.1.6

2.19Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-01-0019 ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.85.01

Πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού μέχρι 20

είκοσι αναχωρήσεων με τηλεέλεγχο,  

2.20τηλεχειρισμό - τηλεμέτρηση. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-01-00 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.80.ΣΧ

Προβολέας επί δακτυλίου 21

τοποθετημένο στα δένδρα για το  

φωτισμό της δενδροφύτευσης όπως  

φαίνεται στη μελέτη, με λαμπτήρα  





Σελίδα  4
- Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

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

2.21LED 3x1W ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ1

LED ταινία αδιάβροχη IP67 230 VAC 22

14,4  W/m θερμό λευκό φώςμε 60LED  

2.225050/m. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ6

Μετασχηματιστής/Τροφοδοτικό 24V 23

2.23100W IP67. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00 ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ3

Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε 24

2.24πεζοδρόμια και νησίδες ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-82-Α

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από 25

μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά  

2.25σκληρό, πάχους 3 cm. ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.04-Α

2.26Σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03-0026 ΟΙΚ ΚΠΤ-73.11-ΣΧ

Σύστημα βυθιζόμενου κάδου 27

2.27απορριμμάτων. ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11.1ΒΥΘ

Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης 28

2.28παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα. ΥΔΡ ΚΠΤ-16.22-Α

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση 29

2.29φρεατίου παροχής ύδρευσης ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 ΥΔΡ ΚΠΤ-16.11-Α

Καλύματα φρεατίων από ελατό 30

2.30χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.02-Α

Κολωνάκια πεζοδρομίου inox Φ100 31

2.31ύψους 70cm και πάχους 4mm. ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-4.2-ΑΙΝΟΧ

Επεξεργασία τελικής επιφάνειας 32

2.32σκυροδέματος ΟΙΚ ΚΠΤ-73.92-Α-ΕΠΕΞΕΡΓ

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα με διπλό  33

2.33χειρολισθήρας Φ50/3 mm. ΟΙΚ ΚΠΤ-64.29-Α-ΚΙΓΚ

Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και 34

2.34δοκίδες σύνθετης Ξυλείας ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.01-ΚΑΘΙΣΤ

2.35Ξύλινα καθίσματα αναβαθμών.35 ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.01-ΟΠΑ

ErgoWin

                                                                                        

Συντάχθηκε
Κορωπί 28 Σεπ 2021

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 04 Οκτ 2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
              
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου 
συνόλου δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων 
ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου 
συνόλου δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων 
πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού 

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου 
συνόλου δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων 
πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού 
Πτεράρχου Γκιόκα- Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου 
συνόλου δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων 
πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού 
Πτεράρχου Γκιόκα- Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 845.705,80 ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου 
συνόλου δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων 
πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού 
Πτεράρχου Γκιόκα- Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 845.705,80 ΕΥΡΩ 
(συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ)

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου 
συνόλου δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων 
πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού 
Πτεράρχου Γκιόκα- Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 845.705,80 ΕΥΡΩ 
(συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ)
ΠΗΓΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΦΟΡΑΣ

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 

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

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

Προς:

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

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

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

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

Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.





Α. ΠΡΟΣ ΦΟΡΑ ΠΟΣ ΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣ ΗΣ

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

Ολογράφως Αριθμ.
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΠΡΑΣΙΝΟ  1η

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ  2η

 

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)





B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΠΡΟΣ ΦΟΡΑΣ
Εργασίες Δαπάνη ομάδας 

κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΟΜΑΔΑ Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

70.711,40 1η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΠΡΑΣΙΝΟ   

423.187,50 2η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 493.898,9  

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 493.898,90 x18,00% 88.901,80 

493.898,90              

      Μέση έκπτωση Εμ = 582.800,70-(ΣΔΕ=)____________________ / 582.800,70 %= 

Συνολική δαπάνη 
 κατά την 

προσφορά ΣΔΕ=  

Συνολική Δαπάνη Εργου κατά τη μελέτη ΣΣ=  
 

582.800,70 

 Απρόβλεπ τα 582.800,70 x15,00% 87.420,11 

582.800,70              

 Απολογιστικά 10.000,00 

670.220,81              

10.000,00 

 Όφελος απολογιστικών 1.800,00 

680.220,81              
(1-Εμ)Χ 

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

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

Κατά τη 
προσφορά Π2= 

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

682.020,81 

                                                                                        

Συντάχθηκε
Κορωπί 28 Σεπ 2021

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 04 Οκτ 2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





Σελί δα  1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
              
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
              
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου 

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου 
Γκιόκα- Οδού Πινδάρου.

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου 
Γκιόκα- Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου 
Γκιόκα- Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 845.705,80 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου 

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου 
Γκιόκα- Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 845.705,80 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου 
24%ΦΠΑ)

ΕΡΓΟ :Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου 
δικτύου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πόλεως 
Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού Πτεράρχου 
Γκιόκα- Οδού Πινδάρου.
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ. : 845.705,80 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου 
24%ΦΠΑ)
ΠΗΓΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2017
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

 1.Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 
Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα 
και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή 
λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

 1.1Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

 1.2Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας 
τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις 
ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα 
άρθρα του Τιμολογίου. 
 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, 
σύμφωνα 
με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) 
και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
 Ως "κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους" νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

 1.3Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο 
αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού.
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 1.4Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

 1.5Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο 
ή 
εκτός αυτού. 
  Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές 
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 
καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε 
άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
  Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή 
στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
  (α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
  (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

 1.6Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

 1.7Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 
όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων 
ή 
τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης 
ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 
φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

 1.8Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
"δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

 1.9Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις 
στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή 
τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 1.10Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης 
και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 
ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 
υπόψη 
των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

 1.11Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
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προσωπικού που οφείλονται:
 (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 
 (β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 
 (γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.), 
 (δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
 (ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

  (στ)στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
  (ζ)σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.).

 1.12Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

  -(1)Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση 
της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 
αρμόδιες Αρχές 

  -(2)Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών 
και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 
περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, 
την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από 
μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 
κατασκευών 
και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

 1.13Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών 
κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης 
μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο 
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 
λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων 
υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

 1.14Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα 
υποβληθούν 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

 1.15Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη.

 1.16Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

 1.17Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 
επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα 
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη 
δημοπράτησης.

 1.18Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

 1.19Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
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στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης 
των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

 1.20Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

 1.21Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών 
ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

 1.22Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου 
και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση 
ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση 
ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

 1.23Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης 
(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 
αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

 1.24Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

 1.25Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

 1.26Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 
την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

 1.27Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 
των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

  -(1)τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
  -(2)θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 

για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες 
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς 
και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
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   (1)Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 
του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

   (2)Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

   (3)Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

   (4)Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

   (5)Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με 
τους 
εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

   (6)Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου 
και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

   (7)Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

   (8)Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

   (9)Για φόρους.
   (10)Για εγγυητικές.
   (11)Ασφάλισης του έργου.
   (12)Προσυμβατικού σταδίου.
   (13)Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
   (14)Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν 
κατά 
την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, 
απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη 
καλυπτόμενες από ασφάλιση).
(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

   (1)Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων)

   (2)Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 
απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). 
Ανηγμένες 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

   (3)Νομικής υποστήριξης 
   (4)Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση
   (5)Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

αυτοκινήτων
   (6)Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού 
   (7)Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
   (8)Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
   (9)Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

  (10)Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου.
 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως 
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σύμφωνα 
με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι 
δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με 
το ακόλουθο παράδειγμα:

 (1)Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.
 Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 
κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου 
σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με 
βάση το λόγο:
     DN / DM 
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 
 Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα 
διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
 Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας 
σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 
     DN / 12
     όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
 Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε 
μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 
     ΒN / 240 
     όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, 
κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το [.Μ])
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση 
τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές 
μονάδας σε ευρώ #/m3.km
Σε αστικές περιοχές    
 - απόσταση < 5 km  0.28    
 - απόσταση >= 5 km   0,21    
Εκτός πόλεως  
 *-οδοί καλής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km  0,20  
 - απόσταση >= 5 km   0,19  
 *-οδοί κακής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km  0,25  
 - απόσταση >= 5 km   0,21  
 *-εργοταξιακές οδοί  
 - απόσταση < 3 km  0,22  
 - απόσταση >= 3 km   0,20  

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και 
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)  0,03
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Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*](.Μ) των άρθρων 
του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον 
τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση 
και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο 
αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΚΠΤ-ΝΕΤ ΟΔΟ), 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με (.Μ)[*], και αναθεωρείται με 
βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση 
του μεταφορικού έργου).
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΠΡΑΣΙΝΟ
ΟΙΚ ΝΕΤ-20.07.Μ-ΣΧ1.1Αρθρο1

~ Εκσκαφές μεμονωμένες ~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2135.1)
Εκσκαφές μεμονωμένες εκτελούμενες σε επαφή με υπάρχοντα κτίσματα ή στο όριο οδού, 
επί παντός εδάφους (γαιώδους, ημιβραχώδους και βραχώδους), πλάτους έως 6,00μ 
οιουδήποτε βάθους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεση σε εγκεκριμμένο χώρο απόθεσης. Επιμέτρηση με 
λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2135.1: 100,00%

Ευρώ : Δέκα έξι € 16,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.03.01.Μ-Σ1.2Αρθρο2

~ Εκσκαφές μεμονωμένες ~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2135.1)
Εκσκαφές μεμονωμένες εκτελούμενες σε επαφή με υπάρχοντα κτίσματα ή στο όριο οδού, 
επί παντός εδάφους (γαιώδους, ημιβραχώδους και βραχώδους), πλάτους έως 6,00μ 
οιουδήποτε βάθους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεση σε εγκεκριμμένο χώρο απόθεσης. Επιμέτρηση με 
λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2115: 100,00%

Ευρώ : Εννέα € 9,00
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ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.02.Μ-Α1.3Αρθρο3

~Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων- Σε εδάφη βραχώδη, εκτός 
από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2127)
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m 
από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 
0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την 
μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη 
των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2127: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι οκτώ € 28,00
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ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ-Α1.4Αρθρο4

~Εκσκαφή ορυγμάτων υπονόμων δικτύων σε έδαφος βραχώδες-Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 
m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.- Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1)
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) 
ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζομενη με 
άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων". Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από 
σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις 
απαιτούμενες
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 
σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και 
τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε 
είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
Οι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 
και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως 
του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων 
από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του 
παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (ΠΙ3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :

Ευρώ : Είκοσι έξι και Τριάντα λεπτά € 26,30
 





Σελί δα  11- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Α1.5Αρθρο5

~ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Ο.Κ.Ω.~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6087)
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 
από αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, 
αντιστηριζόμενους ή μή, μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά 
τις εκσκαφές".
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
 . η δαπάνη των μικροϋλικών,
 . η φθορά της ξυλείας,
 . οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,
 . η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλισμού και η ανάγκη χειρωνακτικής 
υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.
Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον 
εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την 
οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναέριων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. 
καλώδια ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν 
εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών.
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6087: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Εβδομήντα λεπτά € 2,70
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-ΠΕΖ1.6Αρθρο6

~Καθαίρεση πεζοδρομίων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους- Χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236)
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το 
κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση 
των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Με τις τιμές των άρθρων 22.20 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2236: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Εξήντα λεπτά € 2,60
 





Σελί δα  12- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-ΡΕΙ1.7Αρθρο7

~Καθαίρεση ρείθρων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή τους~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236)
Καθαίρεση ρείθρων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Με τις τιμές των άρθρων 22.20 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2236: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Είκοσι λεπτά € 1,20
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Α1.8Αρθρο8

~Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.- Με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη 
με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 
υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων 
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των 
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2226: 100,00%

Ευρώ : Πενήντα επτά και Εβδομήντα δύο λεπτά € 57,72
 





Σελί δα  13- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α1.9Αρθρο9

~Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 . η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 . η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά 
την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 3211Β: 100,00%

Ευρώ : Ενδεκα και Πενήντα λεπτά € 11,50
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α1.10Αρθρο10

~ Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162)
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών 
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή 
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση 
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
επίχωση.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2162: 100,00%

Ευρώ : Δέκα πέντε και Εβδομήντα λεπτά € 15,70
 





Σελί δα  14- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Α61.11Αρθρο11

~Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του 
υλικού~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 1620)
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση 
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 02-07-05-00"Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη".
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των 
υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας 
υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και 
του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης 
του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής 
(που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση 
συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.
Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με 
βάση τα άρθρα Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΠΡΣ 1620: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Εξήντα λεπτά € 2,60
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ71.12Αρθρο12

~Προμήθεια κηπευτικού χώματος~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-1710)
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 
αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν 
απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 
cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΠΡΣ 1710: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Πενήντα λεπτά € 8,50
 





Σελί δα  15- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ1.91.13Αρθρο13

~Δένδρα κατηγορίας Δ9~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210)
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-
01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ : Διακόσια είκοσι € 220,00
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ2.51.14Αρθρο14

~Θάμνοι κατηγορίας Θ5~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210)
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-
01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα € 30,00
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ6.11.15Αρθρο15

~Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π1~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5220)
Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις 
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και 
φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών 
φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΠΡΣ 5220: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Ογδόντα πέντε λεπτά € 0,85
 





Σελί δα  16- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε10.11.16Αρθρο16

~Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5210)
Προετοιμασία του φυτού (κλάδεμα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση με χρήση καταλλήλων 
μηχανημάτων, επένδυση της μπάλας χώματος όγκου 45 - 150 lt με κατάλληλα υλικά, 
φόρτωση και μεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και 
διαμόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης με την κόμη του και μια άρδευση του με 
κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του 
νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη 
μεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Οι εργασίες μεταφύτευσης φυτών θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-05-08-00
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ : Σαράντα πέντε € 45,00
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.21.17Αρθρο17

~Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm- DN (mm):Φ 20~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 
21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF 
= συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και 
μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 
επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με 
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά € 0,35
 





Σελί δα  17- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.11.18Αρθρο18

~Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm- DN (mm):Φ 16~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 
21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF 
= συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και 
μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 
επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με 
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Τριάντα λεπτά € 0,30
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.3.21.19Αρθρο19

~Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ- Ονομαστική διάμετρος (mm):Φ 6~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)
Μικροσωλήνας άρδευσης από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDΡΕ), ή PVC, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των 
σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων (λήψεις, ταυ, πλαστικές λόγχες στήριξης 
κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς 
και οι συνδέσεις σταλακτών ή μικροεκτοξευτήρων, οι ρυθμίσεις και οι δοκιμές, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Δέκα πέντε λεπτά € 0,15
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.1.11.20Αρθρο20

~ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ-Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με σταλάκτες μακράς 
διαδρομής- Αποστάσεις σταλακτών:33 cm~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες 
(κοντούς ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για 
πίεση λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης 
και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση 
σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Τριάντα δύο λεπτά € 0,32
 





Σελί δα  18- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.3.11.21Αρθρο21

~ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ-Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες- 
Αποστάσεις σταλακτών:33 cm~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες, 
με λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη, με ομοιομορφία 
παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας 
A', για πίεση λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων 
σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης 
εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με 
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη 
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Εξήντα τρία λεπτά € 0,63
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.131.22Αρθρο22

~ Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)
Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης, διαφόρων παροχών, επί τόπου του έργου, με το 
μικροσωλήνα, τα εξαρτήματα, τη λόγχη στήριξης, τα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Ογδόντα λεπτά € 0,80
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.1.1.11.23Αρθρο23

~Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές- Ονομαστική 
διάμετρος:Φ 1" Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής 
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow 
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V/AC και δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας.
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα δύο € 32,00
 





Σελί δα  19- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.6.11.24Αρθρο24

~Ηλεκτροβάνες-Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου- 
Ελεγχόμενες Η/Β:12~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 52)
Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου:
- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β)
- με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση
- με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας
- με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων
- διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)
- με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων
- με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα
- με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων 
καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κλπ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ : Τετρακόσια πενήντα € 450,00
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.14.2.21.25Αρθρο25

~Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές-Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, από 
πολυεστέρα- Διαστάσεις (mm):50Χ40Χ20~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)
Στεγανό κουτί προγραμματιστών, από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου, για 
τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης, με σώμα και πόρτα πάχους 
τουλάχιστον 3 mm, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων (προγραμματιστών, 
μετασχηματιστών κλπ), μεταλλική ή από πολυεστέρα, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 
στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με 
κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με 
δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικρουλικά και την εργασία 
τοποθέτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Εβδομήντα € 70,00
 





Σελί δα  20- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11.9ΜΠΕΛΛΙΤ1.26Αρθρο26

~Κάδοι Απορριμμάτων- Μονος κυλινδρικόs κάδος απο σκυρόδεμα τύπου Bellitalia 
Sorrento~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104)
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού  κυλινδρικού κάδου από σκυρόδεμα ειδικής 
διαβάθμισης και περιμετρική ένθετη φάσα inox, χωρητικότητας 80 lt, διαστάσεων  
Φ550-Η=717mm Βάρυς W=210kg, ανοικτού στο άνω μέρος, ενδεικτικού τύπου Bellitalia 
Sorrento White Granite.
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 
προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις 
οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή 
από τον φορέα συντήρησης του έργου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5104: 100,00%

Ευρώ : Τετρακόσια € 400,00
 





Σελί δα  21- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε13.21.27Αρθρο27

~Εγκατάσταση χλοοτάπητα- Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5510)
Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:
-1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με 
φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.
-2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης 
τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα 
σε βάθος 10-12 cm
-3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη επιφάνεια.
-4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.
-5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με 
οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.
-6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
-7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 
εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
-8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του 
χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση 
των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα 
σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ)

Μονάδα μέτρησης : Στρέματα
Αναθεωρείται με   :  ΠΡΣ 5510: 100,00%

Ευρώ : Πέντε χιλιάδες πεντακόσια € 5.500,00
 

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.2.21.28Αρθρο28

~Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m- Σώμα 
ανύψωσης:10 cm, ανοξείδωτο~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 
ενεργείας 5-9 m, 1/2" BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 
προστασίας και μνήμη ρύθμισης τομέα. Σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Προμήθεια εκτοξευκτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 
και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα πέντε € 35,00
 





Σελί δα  22- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.2.11.29Αρθρο29

~Ηλεκτροβάνες-Προγραμματιστές μπαταρίας απλού τύπου- Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες:2-4
~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 52)
Προγραμματιστές μπαταρίας απλού τύπου, 3 εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 
ημερών, με έλεγχο των ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση 
τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου διατομής 1,5 mm2 και με δυνατότητα εκκίνησης 
κεντρικής ηλεκτροβάνας.
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης 
φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, 
ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ : Εκατό € 100,00
 





Σελί δα  23- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-Α2.1Αρθρο1

~Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215)
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται 
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώματος.
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής 
της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους.





Σελί δα  24- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3215: 100,00%

Ευρώ : Ενενήντα πέντε € 95,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.97-ΣΧΕΤ2.2Αρθρο2

~ Επιστρώσεις με  πλαστικό υμένας (νάυλον) πάχους 0,20mm ~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397)
Επιστρώσεις με  πλαστικό υμένας (νάυλον) πάχους 0,20mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων 
σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα.
Περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εργασία τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο περιλαμβανομένων των επικαλύψεων (καθαρή επιφάνεια) 
(m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7397: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Εβδομήντα λεπτά € 0,70
 





Σελί δα  25- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α2.3Αρθρο3

~Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018)
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 
φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, 
διαμόρφωση του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτηση του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή 
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία 
οπλισμού (χάλυβας Β500Α, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς 
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 
οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου.
______________________________________________________________
|_____|__________Πεδίο_εφαρμογής______________|_______|______|
|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._|
|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|
|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|
|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|
|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|
|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|
|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|
|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|
|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|
|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|
|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|
|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|
|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|
|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|
|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|
|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|
|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|





Σελί δα  26- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|
|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
 . Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 
και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού 
ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
 . Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
 . Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.
 . Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.
 . Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
 . Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 7018: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Δέκα πέντε λεπτά € 1,15
 





Σελί δα  27- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α2.4Αρθρο4

~Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612)
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 
φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, 
διαμόρφωση του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτηση του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή 
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία 
οπλισμού (χάλυβας Β500Α, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς 
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 
οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου.
______________________________________________________________
|_____|__________Πεδίο_εφαρμογής______________|_______|______|
|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._|
|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|
|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|
|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|
|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|
|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|
|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|
|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|
|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|
|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|
|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|
|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|
|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|
|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|
|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|
|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|
|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|





Σελί δα  28- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|
|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
 . Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 
και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού 
ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
 . Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
 . Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.
 . Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.
 . Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
 . Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2612: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Δέκα πέντε λεπτά € 1,15
 





Σελί δα  29- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.01.05ΛΑΦ2.5Αρθρο5

~Κατασκευή δαπέδου από έγχρωμο σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας C20/25, με εμφανή 
αδρανή (φυσικό βότσαλο μέγιστου κόκκου 10 mm)~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215)
Κατασκευή δαπέδου από έγχρωμο σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας C20/25 ενδεικτικού 
τύπου Artevia Desactive της Lafarge ή ισοδύναμου βιομηχανικά παραγόμενου 
(αποκλειομένης της παραγωγής επί τόπου του έργου), με εμφανή αδρανή (φυσικό 
βότσαλο μέγιστου κόκκου 10 mm), με υποχρέωση κατασκευής δείγματος προς έγκριση, 
επιφάνειας τουλάχιστον 1,0 m2, σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Το 
δείγμα θα παραμείνει μέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς και όλες οι 
σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό. Περιλαμβάνονται:  
α) Επιμελής διαβροχή της υπόβασης, από συμπυκνωμένα και εγκιβωτισμένα αδρανή 
υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00), μέχρι κορεσμού χωρίς την δημιουργία λιμνών.
β) Παραγωγή, μεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009), άντληση και διάστρωση 
(ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009) έγχρωμου σκυροδέματος ελάχιστης κατηγορίας 
C20/25, ενισχυμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, ελάχιστου πάχους 12 cm. Στις θέσεις 
επαφής με άλλα υλικά (τοιχία, φρεάτια, κράσπεδα, κλπ.) καθώς και στα σημεία 
διακοπής εργασίας, δημιουργείται αρμός απομόνωσης πάχους 0,5 εκ . Οι εσωτερικές 
γωνίες (φρεάτεια, ζώνες φύτευσης) θα ενισχύονται με πλέγμα (Τ131) τοποθετημένο 
κάθετα στην προέκταση της γωνίας. 
γ) Λείανση και επιπέδωση της επιφάνειας με χειροκίνητα μέσα (μύστρες).
δ) Ψεκασμός της επιφάνειας διάστρωσης με ειδικό επιφανειακό απενεργοποιητή, ο 
οποίος δεν επιτρέπει τη σκλήρυνση της τελικής επιφάνειας σε βάθος 1-7 χιλ., 
ανάλογα με την κοκκομετρική διαβάθμιση του αδρανούς. 
ε) Ξέπλυμα της επιφάνειας με νερό υπό πίεση, ώστε να απομακρυνθεί το 
απενεργοποιημένο τμήμα της τσιμεντόπαστας ύστερα από 3 έως 24 ώρες ανάλογα με την 
θερμοκρασία περιβάλλοντος.
ζ) Ψεκασμός της επιφάνειας με ειδική αντιεξατμιστική μεμβράνη για την συντήρηση 
του δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009) ενδεικτικού τύπου Isocure S της 
εταιρείας Isomat  ή ισοδύναμου.
η) Οι συστολικοί αρμοί θα έχουν διαμορφωθεί εκ των προτέρων με άλλο υλικό 
(κυβόλιθο) ανά 12-16 μ2, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, το σχετικό κόστος δεν 
περιλαμβάνεται.Όπου αυτό δεν είναι δυνατό θα γίνει διαμόρφωση αρμών εκ των 
υστέρων με αδιατάρακτη κοπή, πλάτους 5 mm, και σε ελάχιστο βάθος 50 mm περίπου, 
και πλήρωση αυτών με ειδική πολυουρεθανικής βάσης μαστίχη ενός συστατικού του 
επιλεγμένου από την Υπηρεσία χρώματος (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05:2009),ενδεικτικού 
τύπου SIKAFLEX PRO3 της SIKA ή ισοδύναμου.
θ) Επάλειψη με σφραγιστικό πολυμερές υλικό εμποτισμού (γυαλιστερό ή 
ματ),ενδεικτικού τύπου Mariseal 760 της εταιρείας Maris Polymers ή ισοδύναμου, 
τουλάχιστον επτά (7) μέρες μετά τη διάστρωση και εφόσον το δάπεδο είναι στεγνό.
Ο χρωματισμός εφαρμόζεται σε όλη τη μάζα του σκυροδέματος. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις και ανυψώσεις μετά των απαραιτήτων 
μηχανημάτων, σε οποιοδήποτε σημείο εντός του εργοταξίου σύμφωνα με την μελέτη τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τελικής επιφάνειας 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3215: 100,00%

Ευρώ : Πενήντα € 50,00
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ΟΙΚ ΚΠΤ-79.80-Α2.6Αρθρο6

~Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων 
τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744)
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με 
τσιμεντόπλακες περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωμες, 
διαστάσεων 30 x 30 cm ή μεγαλύτερης και οποιουδήποτε σχεδίου.
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης 
κατηγορίας θα προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους 
στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε 
συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες.
Όταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους θα γίνεται 
με τσιμεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης, χωρίς 
υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.
Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται 
στις συμβατικές πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και 
απώλεια των ψυχρών χαρακτηριστικών της επίστρωσης.
Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της 
επιφανείας τους στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν 
καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιες πλάκες θα πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
----------------------------------------------------------------------- 
|Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά|
|---------------------------------------------------------------------|
|Κατηγοριοποίηση      |Αρχικός         |Αρχικός         |Αρχικός      |
|προϊόντων            |συντελεστής     |συντελεστής     |συντελεστής  |
|                     |ανακλαστικότητας|ανακλαστικότητας|εκπομπής     |
|                     |στην ηλιακή     |στο εγγύς       |στο υπέρυθρο |
|                     |ακτινοβολία(SR) |υπέρυθρο        |(Infrared    |
|                     |                |φάσμα (SRNR)    |Emittance)   |
|---------------------------------------------------------------------|
|ΟΜΑΔΑ 1 ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ |                |                |             |
|ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ    | >= 0,60        | >=0,65         | >= 0,85     |
|---------------------------------------------------------------------|
|ΟΜΑΔΑ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ   |                |                |             |
|ΚΑΦΕ, ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ, |                |                |             |
|ΚΕΡΑΜΙΔΙ,ΜΠΛΕ,       |                |                |             |
|ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ        | >=0,50         |  >= 0,60       |>=  0,85     |
|---------------------------------------------------------------------|
|ΟΜΑΔΑ 3 ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ| >=0,65         | >= 0,80        |>= 0,85      |
|---------------------------------------------------------------------|
Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά 
χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.
Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηρια κών δοκιμών μέτρησης της 
ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα 
Πρότυπα: ASTM E 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση 
τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371).
Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή έκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, 
σταμπωτές κ.λπ.) οι εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών 
ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν ομαλές, ομοιογενείς και ομοιόμορφες περιοχές 
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της επιφάνειας.
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με 
τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7744: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50
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ΟΙΚ ΚΠΤ-79.81-Α2.7Αρθρο7

~Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που 
περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744)
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους 
κυβόλιθους περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε 
οποιαδήποτε υποδομή.
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβολίθων της συγκεκριμένης κατηγορίας θα 
προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και 
όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής 
κυβολίθους.
Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβολίθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της 
επιφανείας τους στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν 
καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
----------------------------------------------------------------------- 
|Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά     |
|---------------------------------------------------------------------|
|Κατηγοριοποίηση       |Αρχικός         |Αρχικός         |Αρχικός     |
|προϊόντων             |συντελεστής     |συντελεστής     |συντελεστής |
|                      |ανακλαστικότητας|ανακλαστικότητας|εκπομπής    |
|                      |στην ηλιακή     |στο εγγύς       |στο υπέρυθρο|
|                      |ακτινοβολία(SR) |υπέρυθρο        |(Infrared   |
|                      |                |φάσμα (SRNR)    |Emittance)  |
|---------------------------------------------------------------------|
|ΟΜΑΔΑ 1 αποχρώσεις    |                |                |            |
| ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΩΧΡΑΣ,     |                |                |            |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ            | >= 0,50        | >=0,50         |  >= 0,85   |
|---------------------------------------------------------------------|
|ΟΜΑΔΑ 2 αποχρώσεις    |                |                |            |
|ΚΑΦΕ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ, |                |                |            |
|ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ         |>= 0,40         | >=0,50         |  >= 0,85   |
|---------------------------------------------------------------------| 
Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά 
χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.
Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της 
ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα 
Πρότυπα ASTM E 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο, με βάση 
τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371.
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με 
τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία,
@@ 
79.82 
~Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές τσιμεντόπλακες που 
περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials)~
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκές ή 
έγχρωμες τσιμεντόπλακες, περιέχουσες φωτοκαταλυτικά και ψυχρά υλικά, διαστάσεων 
30 x 30 cm ή μεγαλύτερων, οποιουδήποτε σχεδίου.
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης 
κατηγορίας θα προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους 
στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε 
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συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες.
Όταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους θα γίνεται 
με τσιμεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης, χωρίς 
υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.
Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται 
στις συμβατικές πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και 
απώλεια των ψυχρών και φωτοκαταλυτικών χαρακτηριστικών της επίστρωσης.
Οι ψυχρές επιδόσεις των τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της 
επιφανείας τους στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν 
καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιες πλάκες θα πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
|---------------------------------------------------------------------|
| Ελάχιστες ψυχρές επιδόσεις λευκών ή εγχρώμων τσιμεντόπλακων         |
| βασισμένων σε τεχνολογία ψυχρών και φωτοκαταλυτικών υλικών          |
|---------------------------------------------------------------------|
|Κατηγοριοποίηση       |Αρχικός         |Αρχικός         |Αρχικός     |
|προϊόντων             |συντελεστής     |συντελεστής     |συντελεστής |
|                      |ανακλαστικότητας|ανακλαστικότητας|εκπομπής    |
|                      |στην ηλιακή     |στο εγγύς       |στο υπέρυθρο|
|                      |ακτινοβολία(SR) |υπέρυθρο        |(Infrared   |
|                      |                |φάσμα (SRNR)    |Emittance)  |
|---------------------------------------------------------------------|
|ΟΜΑΔΑ 1 ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ  |                |                |            |
|ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ     |    >=0, 60     |   >=0,65       |  >=0,85    |
|---------------------------------------------------------------------|
|ΟΜΑΔΑ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ    |                |                |            |
|ΚΑΦΕ, ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,  |                |                |            |
|ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,       |                |                |            |
|ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ         |    >=0, 50     |   >=0,60       |  >=0,85    |
|---------------------------------------------------------------------|
|ΟΜΑΔΑ 3 ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ |    >=0, 65     |   >=0,80       |  >=0,85    |
|---------------------------------------------------------------------|
Οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες των τσιμεντοπλακών θα εξασφαλίζονται με επιφανειακή 
επεξεργασία ετοιμων πλακών, με χρήση συστήματος φωτοκαταλυτικών υλικών 
(υποστρώματος για την δημιουργία υδρόφοβης επιφάνειας και τελικής φωτοκαταλυτικής 
στρώσης με ικανότητα διείσδυσης στο υπόβαθρο), ή άλλη μέθοδο που εφαρμόζεται από 
τον προμηθευτή των πλακών.
Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά 
χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.
Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της 
ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα 
Πρότυπα ASTM E 903/ASTM G159), του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα 
Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371) και της φωτοκαταλυτικής ικανότητας του δομικού 
υλικού έναντι του μονοξείδιου του αζώτου (με βάση τα Πρότυπα ISO 22197-1 ή JIS R 
1701-1).
Κριτήριο αποδοχής των τσιμεντοπλακών φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας είναι η 
επίτευξη μείωσης των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, 
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με 
τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.
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Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7744: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα εννέα και Σαράντα λεπτά € 39,40
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.75-ΚΡΑΣΠ2.8Αρθρο8

~  Κράσπεδα Κήπου ή Δένδρου πλάτους 10 cm και ύψους 22-25 cm ~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396)
Κράσπεδα Κήπου ή Δένδρου πλάτους 10 cm και ύψους 22-25 cm, σύμφωνα με την μελέτη. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των κρασπέδων Κήπου ή Δένδρου πλάτους 
10 cm και ύψους 22-25 cm. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
στερέωσης, ευθυγράμμισης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7396: 100,00%

Ευρώ : Πέντε € 5,00
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α2.9Αρθρο9

~ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή 
νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε 
βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειόμενης της παρασκευής τους 
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 . η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην 
του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,
 . η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα 
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου 
των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από 
αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο 
εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg 
τσιμέντου ανά m3 άμμου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, 
η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2921: 100,00%

Ευρώ : Εννέα και Εξήντα λεπτά € 9,60
 





Σελί δα  35- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-Α2.10Αρθρο10

~ Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841)
Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με 
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής 
ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του 
προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-
00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής 
σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη 
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων"
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3841: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι και Είκοσι πέντε λεπτά € 20,25
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Α2.11Αρθρο11

~ Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816)
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού 
και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3816: 100,00%

Ευρώ : Δέκα πέντε και Εβδομήντα λεπτά € 15,70
 





Σελί δα  36- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.95-Α2.12Αρθρο12

~ Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο 
συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744)
Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών, 
μαρμάρων και λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση, 
χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά, 
διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας 
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική επάλειψη" 
και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών 
και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, 
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να 
προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 
νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για 
την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της 
τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7744: 100,00%

Ευρώ : Πέντε € 5,00
 





Σελί δα  37- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.10-Α2.13Αρθρο13

~ Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725)
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, 
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και 
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών 
και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, 
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να 
προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 
νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για 
την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της 
τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7725: 100,00%

Ευρώ : Τρία και Ενενήντα λεπτά € 3,90
 

ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ52.14Αρθρο14

~LED προβολέας αρχιτεκτονικού φωτισμού 1900 LM δέσμης 38 μοιρών αδιάβροχος IP 67~
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)
Τιμή 1 τεμαχίου LED προβολέα αρχιτεκτονικού φωτισμού 1900 LM δέσμης 38 μοιρών 
αδιάβροχος IP 67 σύμφωνα με την μελέτη προμήθεια και τοποθέτηση σε πλήρη 
λειτουργία .

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 103: 100,00%

Ευρώ : Ογδόντα € 80,00
 





Σελί δα  38- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ42.15Αρθρο15

~LED προβολέας αρχιτεκτονικού φωτισμού 2880LM δέσμης 10 μοιρών αδιάβροχος IP 67 
ενδεικτικού τύπου GLOBOSTAR DMX512 24W CREE 24V~
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)
Τιμή 1 τεμαχίου LED προβολέα αρχιτεκτονικού φωτισμού 2880LM δέσμης 10 μοιρών 
αδιάβροχος IP 67 ενδεικτικού τύπου GLOBOSTAR DMX512 24W CREE 24V σύμφωνα με την 
μελέτη προμήθεια και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 103: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν είκοσι € 120,00
 





Σελί δα  39- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧΗ2.16Αρθρο16

~ Φωτιστικό σώμα έμμεσου φωτισμού με ιστό ύψους 3μ+0,5μ από σωλήνα εξηλλασ-μένου 
αλουμινίου ριγωτής μορφής με θύρα επίσκεψης, ΠΛΗΡΕΣ, με φωτεινή πηγή >10.000 
Lumen, και κάτοπτρο. ~
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)
Το ύψος του ιστού θα είναι 3 5 μέτρα και η διάμετρος περίπου ?100mm. Σε ύψος 50cm 
από το έδαφος. Θα φέρει θυρίδα επισκευής με καπάκι ίδιο με την ραβ-δωτή μορφή του 
ιστού. Ο ιστός στην βάση του ραβδωτού πάνελ, θα φέρει συγκολλητή από πάνω και από 
κάτω με το ραβδωτό προφίλ, χυτή διακοσμητική βάση από αλουμίνιο σε σχήμα κυκλικό 
πομπέ, ύψους περίπου 6cm και διαμέτρου συνολικού >?450cm με 4 προεξέχοντα 
πτερύγια στα οποία θα υπάρχουν τρύπες για την τοποθέτηση των αγκυρίων στερέωσης, 
διαστάσεων 250Χ250cm, και διαμέτρου οπής ?20mm. Η χυτή βάση από αλουμίνιο στο 
πίσω μέρος της θα φέρει ειδικές χυτές νευρώσεις κάθε-τες προς την διάμετρο του 
ιστού για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή. Όλη η κατασκευή της βάσης με την 
κολώνα, θα στερεώνεται στο έδαφος με αγκύρια διαστάσεων 250Χ250cm τεσσάρων νήσων 
σπειρώματος Μ18 ή μεγαλύτερο. Στην κορυφή ο ιστός θα φέρει προσαρμοσμένη χυτή 
αλουμίνια βάση διαμέτρου ?60 και ύψους 8cm για την προσαρμογή του φωτιστικού 
σώματος, Το φωτισμένο σώμα θα είναι χυτό αλουμίνιο κωνικό ανακλαστικού τύπου. Η 
βάση του θα είναι διαστάσεων περίπου ?90mm και θα προσαρμόζεται στην αλουμίνια 
υποδοχή του ιστού με εσωτερική υποδοχή  περίπου ?60mm. Το ύψος του φωτιστικού θα 
είναι περίπου 33cm και η άνω διάμετρος περίπου ?210mm. Στο κάτω μέρος του θα 
φέρει κατ# ελάχιστο 2 βίδες για την  σύσφιξη και στερέωσή του αλουμίνια βάση της 
κορυφής του ιστού.
Τα όργανα έναυσης και ο λαμπτήρας, θα στεγανοποιούνται στην άνω διάμετρο με 
άθραυστο πυρίμαχο γυαλί πάχους 5cm, τοποθετημένο σε χυτή φλάντζα αλουμινίου 
πλήρως στεγανοποιημένο. Στο πλαϊνό μέρος του χυτού φωτιστικού σώματος, θα είναι 
τοποθετημένες 2 κωνικές χυτές διακοσμητικές βάσεις, οι οποίες θα φέρουν από μία 
βέργα ?20 διακοσμητική μήκους 45cm που θα συνδέουν το φωτιστικό σώμα με το 
ανακλαστικό αλουμίνιο κάτοπτρο με ειδικές διακοσμητικές προσαρμοσμένες χυτές 
βάσεις. Το κάτοπτρο θα είναι από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm και διαμέτρου 65cm, 
θα είναι χρώματος λευκού, κεντραρισμένο πάνω από το λαμπτήρα του φωτιστικού για 
να αντανακλά ομοιόμορφα, το φως προς το έδαφος. Η φωτεινή πηγή θα έχει ισχύ κατά 
μέγιστο 150 Watt, τύπου  HQI ή LED, με απόδοση  > 65 Lumen/Watt. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση σε βάση στεραίωσης (η δαπάνη 
κατασκευής της βάσης δεν περιλαμβάνεται και αμοίβεται χωριστά σε άλλο άρθρο του 
τιμολογίου) και οποιοδήποτε υλικό και μικροϋλικό για την έντεχνη και άρτια 
τοποθέτησ και πλήρη λειτουργία του.
Tιμή ανά τεμάχιο.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 103: 100,00%

Ευρώ : Εννιακόσια € 900,00
 





Σελί δα  40- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΗΛΜ ΚΠΤ-62.10.40.022.17Αρθρο17

~ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U,R (NYM), 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΤΑΣΗΣ 300/500V ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC Διατομής 3 x 2,5 mm2~
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46)
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, 
κλπ.) καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) 
H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, 
περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 
ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς 
και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 46: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα και Δέκα λεπτά € 4,10
 

ΗΜΧ 8733.1.62.18Αρθρο18

~Σωλήνας  ηλεκτρικών γραμμών  πλαστικός θωρακισμένος από PVC, ευθύς ~
Διαμέτρου~Φ 36mm ~ορατός  ή  εντοιχισμένος, δηλαδή  σωλήνας με τις απαραίτητες
ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό  υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και
στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 41: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Ογδόντα λεπτά € 2,80
 





Σελί δα  41- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.85.012.19Αρθρο19

~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm~
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548)
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα 
φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου 
φρεατίου
- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων
- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω 
ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και 
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής)
- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2548: 100,00%

Ευρώ : Εξήντα € 60,00
 





Σελί δα  42- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.80.ΣΧ2.20Αρθρο20

~ Πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού μέχρι είκοσι αναχωρήσεων με τηλεέλεγχο, τηλεχειρισμό - 
τηλεμέτρηση ~
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52)

Κιβώτιο ηλεκτρική διανομής (πίλλαρ) δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 
ρύθμιση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης και σύνδεση με τον κεντρικό 
σταθμό ελέγχου τηλεμετρίας του Δήμου, ενός πίλλαρ κατασκευασμένου από μεταλλικά 
πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες. λάμες κλπ.) συγκολλημένα ή συνδεδεμένα με 
κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό 
πάχους 2 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: Πλάτος 0,90 m ύψος 
1.00 m και ως βάθος 0.35 m. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με 
λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά 
πλάτους 0.60 m. Θα προορίζεται για τον μετρητή και τόν δέκτη της ΔΕΗ και ο άλλος 
πλάτους 0.85 m για την ηλεκτρική διανομή. Ο αριστερός χώρος θα κλείνει με 
μονόφυλλη θύρα και ο δεξιός με δίφυλλη. Οι θύρες:α) θα κλείνουν με την βοήθεια 
ελαστικού παρεμβύσματος β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή 
γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να 
εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με την βοήθεια 
μεντεσέδων βαρέως τύπου και
δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για την ΔΕΗ 
και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια 
στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω 
σε αυτήν τα όργανα της ΔΕΗ. Στον χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία θα υπάρχει 
κατασκευή από σιδηρο γωνίες, ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής 
διανομής. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει 
της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 εκ. Κάθε γραμμή αναχώρησης θα περιλαμβάνει ένα 
ηλεκτρονόμο (Ρελέ) ισχύος ράγας 20A 12V 2NO επαφές με τις εξής προδιαγραφές :
1.Αριθμός αρθρωτών αποστάσεων 1
2.Αριθμός επαφών ΝΟ 2
3.Βαθμός προστασίας (IP) IP2X
4.Βάθος ενσωμάτωσης 60mm
5.Ονομαστική τάση διέγερσης 12V
6.Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 20A
7.Ροοστάτης για διακόπτη χειρός ΟΧΙ
8.Τύπος τάσης (τάση διέγερσης) DC
Η επανάταξη του διακόπτη διαρροής, θα γίνεται με ηλεκτρομηχανικό εξάρτημα 
(Ενδεικτικού τύπου Vigi Control, Schneider Electric) που θα παίρνει εντολές από 
σύστημα αυτοματισμού.
Θα τοποθετηθεί και κεντρικός πίνακας με ειδικό λογισμικό που παρέχει και τη 
δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου. Θα περιλαμβάνει φωτοκύτταρο ημέρας νύκτας, και 
θα επικοινωνεί με το Κεντρικό Σύστημα Τηλεμετρίας του Δήμου, μέσω ασυρμάτου 
δικτύου στο πρωτόκολλο 802.11n/g/b Wireless LAN (WiFi).Η επικοινωνία θα γίνεται 
με αποστολή-λήψη αρχείων κειμένου (tab separated txt files) τα οποία θα 
γραμμογραφηθούν από κοινού με τον Επιβλέποντα μηχανικό.Στην τιμή περιλαμβάνεται 
και η επέκταση του δικτύου Wireless LAN, μέχρι του σημείου του έργου, με χρήση 
έως 12 αναμεταδοτών ασυρμάτου δικτύου  transparent.
Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή βαθμού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε 
εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:





Σελί δα  43- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με 
δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα 
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, 
μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου 
με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με 
ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, 
κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα 
στοιχεία του κυρίου του έργου
- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ
- η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, 
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με 
κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των 
κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 
κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων 
ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους 
στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού 
καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές 
ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος 
τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν 
προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν 
προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
#καραβοχελώνα# και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του 
κιβωτίου).
- ο κεντρικός πίνακας με ειδικό λογισμικό που παρέχει και τη δυνατότητα 
απομακρυσμένου ελέγχου
- η επέκταση του δικτύου Wireless LAN, μέχρι του σημείου του έργου, με χρήση έως 
12 αναμεταδοτών ασυρμάτου δικτύου  transparent
- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις 
και τον έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισμού με τηλεέλεγχο, 
τηλεχειρισμό - τηλεμέτρηση.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ : Εννέα χιλιάδες πεντακόσια € 9.500,00
 





Σελί δα  44- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ12.21Αρθρο21

~Προβολέας επί δακτυλίου τοποθετημένο στα δένδρα για το φωτισμό της 
δενδροφύτευσης όπως φαίνεται στη μελέτη, με λαμπτήρα LED 3x1W~
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)
Το φωτιστικό σώμα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με έγχρωμο 
λαμπτήρα LED. Είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό ορείχαλκο (σώμα και 
καπάκι). Ο ειδικός σχεδιασμός στο κάτοπτρο και στο καπάκι του φωτιστικού 
επιτυγχάνει την ασύμμετρη κατανομή της δέσμης φωτός και την αποφυγή θάμβωσης. Η 
στεγανοποίηση του πραγματοποιείται από τέσσερις (4) ανοξείδωτες βίδες allen. Ο 
φακός είναι 14Ο , 30Ο, 60Ο και 120ο , IP 65 και ΙΚ 04. Το βάρος του είναι 1,4kg. 
Οι συνολικές του διαστάσεις είναι Φ 0,17 και μήκος 0,175cm. το κάλυμμα του  είναι 
σε γκρί.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 103: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν τριάντα πέντε € 135,00
 

ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ62.22Αρθρο22

~LED ταινία αδιάβροχη IP67 230 VAC 14,4  W/m θερμό λευκό φώςμε 60LED 
5050/m.,ενταγμένη στα στοιχεία σκυροδέματος του κεντρικού διαδρόμου των 
καθιστικών και των βαθμίδων  ,  όπως φαίνεται στη μελέτη ~
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)
LED ταινία αδιάβροχη, στεγανή IP67 230 VAC 14,4  W/m που παράγει λευκό φώς με 
60LED 5050/m.,ενταγμένη στα στοιχεία σκυροδέματος του κεντρικού διαδρόμου των 
καθιστικών και των βαθμίδων  ,  όπως φαίνεται στη μελέτη .Περιλαμβάνεται στην 
τιμή η τοποθέτηση σε προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 23,5Χ 8mm με opal κάλλυμα και 
προφίλ αλουμινίου μονό με ψύκτρα και διαστάσεις 13Χ3 mm ειδικό για ταινίες LED.

ΤΙΜΗ 1 ΜΜ πλήρους κατασκευής επί τόπου του έργου μετά της προμήθειας των υλικών 
και μικρουλικών.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 103: 100,00%

Ευρώ : Δέκα επτά και Πενήντα λεπτά € 17,50
 

ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.ΣΧ32.23Αρθρο23

~Μετασχηματιστής/Τροφοδοτικό 24V 100W IP67~
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103)
Εξωτερικός ηλεκτρονικός μετασχηματιστής. Η τάση λειτουργίας είναι 12V ή 24V.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 103: 100,00%

Ευρώ : Εξήντα πέντε € 65,00
 





Σελί δα  45- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-82-Α2.24Αρθρο24

~ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ~ ΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)
Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 . η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων
 . η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό 
αρμολόγησης, μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου 
εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και 
προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη 
στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη προς την 
υφιστάμενη πλακόστρωση.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην 
περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.
Τιμή κατ' αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2922: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν δέκα πέντε € 115,00
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.04-Α2.25Αρθρο25

~Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 
cm.~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7494)
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm 
και πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7494: 100,00%

Ευρώ : Δέκα τέσσερα και Εξήντα λεπτά € 14,60
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-73.11-ΣΧ2.26Αρθρο26

~ Σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο ~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311)
Επιστρώσεις με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο ενδεικτικού τύπου PROLAT, πάχους 
10 cm (τελικό πάχος μετά από τη διαβροχή και συμπύκνωση 8cm) , επί υποστρώματος 
από θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠΤ Ο150 μέσου πάχους 20cm το οποίο πληρώνεται 
με άλλο άρθρο, με τα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα 
με την μελέτη και τις προδιαγραφές που την συνοδεύουν, σε χρωμματισμό επιλογής 
της Υπηρεσίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)πλήρως κατασκευασμένου σταθεροποιημένου κεραμικού 
δαπέδου

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7311: 100,00%

Ευρώ : Εξήντα € 60,00
 





Σελί δα  46- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Β11.1ΒΥΘ2.27Αρθρο27

~Σύστημα βυθιζόμενου κάδου απορριμμάτων.~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104)
Σύστημα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 3m3,  με καπάκι με μεγάλη 
οπή για τη ρίψη των απορριμμάτων, κατάλληλων για τη συλλογή τους με συμβατικού 
τύπου απορριματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης, των οποίων η εκκένωση θα επιτυγχάνεται με 
προσαρμογή στους πλευρικούς βραχίονες ανατροπής του απορριμματοφόρου.
Προμήθεια συστήματος βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, πλήρης κατασκευή σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή, ώστε να 
παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.Οι θέσεις τοποθέτησης θα υποδειχθούνε από την 
Υπηρεσία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5104: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι δύο χιλιάδες € 22.000,00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-16.22-Α2.28Αρθρο28

~Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1)
Ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα, η οποία ευρίσκεται σε 
λειτουργία.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α Η προμήθεια και μεταφορά επι τόπου των απαιτουμένων υλικών και αναλωσίμων για 
την εκτέλεση των εργασιών.
β. Η διακοπή της ροής στον χαλκοσωλήνα, με πήξη του νερού με χρήση κατάλληλου 
ψυκτικού, η αποσύνδεση του χαλκοσωλήνα από τον κρουνό διακοπής ή κοπή του στην 
απαιτούμενη θέση, η προσθήκη νέου τμήματος σωλήνα κατάλληλου μήκους και η σύνδεσή 
του με το παραμένον με ειδικό σύνδεσμο, καθώς και η επανατοποθέτηση του κρουνού 
διακοπής.
γ. Ο έλεγχος στεγανότητας της νέας σύνδεσης
Η αντικατάσταση του παλαιού φρεατίου, εάν απαιτείται, τιμολογείται ιδιαίτερα με 
βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
Τιμή κατ' αποκοπή για την ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6630.1: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι πέντε και Ογδόντα λεπτά € 25,80
 





Σελί δα  47- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΚΠΤ-16.11-Α2.29Αρθρο29

~Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου παροχής 
ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η αποξήλωση του κατεστραμμένου φρεατίου (περίπτωση αντικατάστασης) και η 
διάνοιξη ορύγματος στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου.
β. Η τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης του 
φρεατίου που χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης.
γ. Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή 
επίστρωσης του πεζοδρομίου
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"
ε. Η φόρτωση και μεταφορά των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης 
καθαρισμός του χώρου της επέμβασης..
Τιμή ανά τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεμ).

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ : Πενήντα ένα και Πενήντα λεπτά € 51,50
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.02-Α2.30Αρθρο30

~Καλύμματα φρεατίων- Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752)
Καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και 
του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του 
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με 
σκυρόδεμα.
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , 
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6752: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Ενενήντα λεπτά € 2,90
 





Σελί δα  48- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-4.2-ΑΙΝΟΧ2.31Αρθρο31

~Κολωνάκια πεζοδρομίου inox Φ100 ύψους 70cm και πάχους 4mm~
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2652)
Κολωνάκια πεζοδρομίου inox Φ100 ύψους 70cm και πάχους 4mm, με επίπεδο τελείωμα το 
οποίο θα φέρει ανακλαστική ταινία υψηλής βαθμίδας πλάτους 55mm και λευκού 
χρώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Στο κάτω μέρος του 
κολωνακίου θα υπάρχει ροδέλλα Φ160Χ4mm ως οριοθέτηση για την πάκτωσή του και 
κατάλληλη προέκταση πέρα των 70cm για την πάκτωση στο έδαφος. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 . η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των κολωνακίων
 . η πάκτωση αυτών σε υφιστάμενες κατασκευές και γενικά η πλήρης εργασία 
τοποθέτησής τους. 
Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένου κολωνακίου inox Φ100 ύψους 70cm και πάχους 2mm.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2652: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν πενήντα € 150,00
 





Σελί δα  49- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΚΠΤ-73.92-Α-ΕΠΕΞΕΡΓ2.32Αρθρο32

~ Επεξεργασία τελικής επιφάνειας σκυροδέματος~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1)
Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου σε απόχρωση επιλογής της 
υπηρεσίας επί  υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες 
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, 
σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνονται:
α) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
β) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου 
(ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% 
περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές 
ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.
γ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση 
μίγματος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων.
δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε 
βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής 
με νάϋλον.
Δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια σκυροδέματος  και η εργασία σκυροδέτησης η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα με το αντίστοιχο άρθρο.
Πλήρως περαιωμένη εργασία επεξεργασίας τελικής επιφάνειας σκυροδέματος, 
διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμέης επιφάνειας σκυροδέματος .

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7373.1: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι € 20,00
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-64.29-Α-ΚΙΓΚ2.33Αρθρο33

~ Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα με διπλό  χειρολισθήρας Φ50/3 mm.~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428)
Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος  από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x3 mm 
με διπλό χειρολισθήρα, ποιότητας AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με 
κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon με 
ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με 
την μελέτη.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους κιγκλιδώματος σύμφωνα με την 
μελέτη και τις οδηγίες του επιβλέποντα.

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

Ευρώ : Τριακόσια € 300,00
 





Σελί δα  50- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.01-ΚΑΘΙΣΤ2.34Αρθρο34

~ Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης Ξυλείας. ~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621)
Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή τεμαχιο τοποθετημένου καθίματος .

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5621: 100,00%

Ευρώ : Τετρακόσια ενενήντα € 490,00
 

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.01-ΟΠΑ2.35Αρθρο35

~ Ξύλινα καθίσματα αναβαθμών. ~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621)
Επιμήκεις παράλληλες λωρίδες σκληρού ξύλου (iroko ή teak), πάχους 3 εκ και 
πλάτους περίπου 12 εκ τοποθετούνται με ανοξείδωτες φρεζάτες βίδες επί γαλβάνιζε 
κοιλοδοκών οι οποίες στερεώνονται με ανοξείδωτους αποστατήρες πάνω στα στοιχεία 
από σκυρόδεμα.
Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5621: 100,00%

Ευρώ : Χίλια πεντακόσια € 1.500,00
 

                                                                                        

Συντάχθηκε
Κορωπί 28 Σεπ 2021

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 04 Οκτ 2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : 

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

και έχει προϋπολογισμό 845.705,80 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/09-03-2021) 

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

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

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

4.  Του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

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

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 

άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του Ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και το  Π.Δ. 171/87. (ΦΕΚ Α 84/1987) 

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

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

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

ισχύει 

7.  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, 

8. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

9.  του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

10.  του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ  - ΟΔΟΥ 
ΠΤΕΡΑΡΧΟΥ ΓΚΙΟΚΑ – ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 845,705,80 €  ΜΕ Φ.Π.Α 24%. 

ΠΗΓΗ :  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 





 

 

11.  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», 

12.  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), 

13.  Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

14.  του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

15.  του Π.Δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

16.  του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 

17.  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.)». 

18.  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», 

19.  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.)», 

20. Του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 

αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η 

κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 

) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’1 , καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 

οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

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

22.   Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/07.06.2010),  

23. Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/2014),  

24.   Του Π.Δ. του 28/80 κατά το μέρος που δεν αναφέρονται στην εκτέλεση των έργων και 
προμηθειών των Ο.Τ.Α 

25.  Του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/2018) « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»]. 

 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

                                                 
1 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει 

υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε. 





 

 

26.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις2, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

27. Κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει κατά την ημέρα της 
δημοπρασίας σχετικά με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

28. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ14/19164/28-
3-97 (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97). 

29. Ο Κανονισμός φορτίσεων Δομικών ‘Εργων που ακολουθεί το Β.Δ. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ Ά 

117/46). 

30. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα – ΕΚΩΣ 
2000. 

31. Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – ΕΑΚ 2000. 

32. Οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) έργων οδοποιϊας.  

33. Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές οδοποιϊας του ΥΠΕΧΩΔΕ, που δεν 
έχουν καταργηθεί (κωδικοποίηση 1964). 

34. Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. 

35. Οι ισχύουσες εγκεκριμένες προδιαγραφές Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.  

 

Άρθρο 3ο : Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές 

 Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 

Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ και εφαρμόζονται για το είδος του εκτελούμενου 

έργου τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και Υπ. ΠΕΧΩΔΕ και οι 

αντίστοιχες στους ειδικούς όρους της παρούσης. 

 

Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία  

 Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά που ισχύουν είναι αυτά όπως ορίζονται στη 

Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 5ο : Προθεσμία εκτέλεσης έργου – Εγγυήσεις – Ποινικές ρήτρες 

 Όλες οι προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της 
σύμβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εκτός αν στα συμβατικά τεύχη 
ορίζεται διαφορετικά. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί 
μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση 
δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.  
 Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 210 ημερολογιακές ημέρες, και συμπληρώνεται με 
τις τμηματικές προθεσμίες που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. και περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 
σύμβαση για την κατασκευή του έργου  

          Ο ανάδοχος υποβάλλει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, του άρθρου 145 του 

Ν.4412/2016 μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί 

να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά με την κατασκευαστική 

αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων 

της σύμβασης και με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο 

πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

                                                 
2 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του 
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 





 

 

διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το 

αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του 

αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται 

την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο 

έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό 

αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141. 

            Στο διάστημα αυτό ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει έναρξη 

εργασιών των προκαταρκτικών σταδίων (προετοιμασία,  κίνηση διαδικασίας για τη λήψη 

σχετικών αδειών από ΔΕΗ,ΟΤΕ, άδεια τομών από  την Περιφέρεια Αττικής για την Λεωφόρο 

Λαυρίου(Λεωφόρο Β. Κωνσταντίνου) κ.λ.π, σύνταξη και έγκριση  μελέτης κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων, δοκιμαστικές τομές) Προκειμένου για έργα στις δημοπρασίες των οποίων καλούνται 

να συμμετάσχουν και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα κατά την εγκύκλιο Ε 

25/4-3-86 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν απαιτείται η υποβολή χρονοδιαγράμματος, αλλά συντάσσεται 

από τη Διευθύνουσα υπηρεσία πίνακας εργασιών.  

 Για τις παρατάσεις των προθεσμιών και την έγκρισή τους εφαρμόζονται οι παράγραφοι 

8,9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 

 Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται ποινικές ρήτρες όπως προβλέπονται στο άρθρο 148 

του Ν.4412/2016. 

 Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που 

προβλέπεται από το άρθρο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 6ο : Πρόοδος Εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως 

      Ημερολόγιο έργου 

α) Για την πρόοδο των εργασιών ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα του έργου.Εάν ο εργολάβος 

δεν εκτελέσει το έργο μέσα στην συμβατική προθεσμία ή τις επί μέρους τμηματικές προθεσμίες 

που αναφέρονται παραπάνω εφαρμόζεται ποινική ρήτρα.  

Η ποινική ρήτρα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016. 

 

β) Σε περίπτωση, που ανάδοχος δεν προβεί, μέσα σε προθεσμία που ορίζει η παρούσα στην 

περαίωση των εργασιών  μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με την διαδικασία του 

άρθρου 160 του Ν.4412/2016. 

γ) Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα 

διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά σύμφωνα με το 

άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για 

καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα 

συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των 

πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής 

δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα 

από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την 

παράλειψη τήρησης. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art141




 

 

 

Άρθρο 7ο : Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 

 Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών και ο 

ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση κάθε μιας από αυτές σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου της παρούσας 

μελέτης. 

 Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατό να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε για τις 

ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, ούτε για τις απαιτήσεις 

των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών, μετά την συμμετοχή του 

αναδόχου στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 8ο : Μελέτη συνθηκών έργου 

 Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη 

σύνταξή της τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των 

τμημάτων του, τις απαιτούμενες με κάθε μέσον μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 

αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής προσπελάσεως, 

την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, 

την δίαιτα των ρευμάτων και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήματα που 

μπορεί να προκύψουν και τα οποία μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπον να επηρεάσουν το κόστος 

των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη σύμβαση και τη μελέτη προς τις οποίες 

υποχρεούται να συμμορφωθεί ο Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 9ο : Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου  

       Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στα άρθρα 36 και 46 του Π.Δ. 

609/85.Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

 Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την 

έκδοση αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις 

αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, 

κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ. 

 Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας 

του εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’  

αυτού τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, 

φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει 

από τη μη εφαρμογή τους.    

 Να εκτελεί ορισμένες εργασίες εκσκαφών κ.λπ. λόγω κλπ., λόγω παρουσίας αγωγών 

κοινής και ιδιωτικής ωφελείας και άλλων εμποδίων, με προσοχή και  χειρωνακτικά χωρίς 

χρήση μηχανικών μέσων. 

 Κατά την εκτέλεση των έργων να πάρει τα απαραίτητα μέτρα (τοποθέτηση εμποδίων, 

προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύκτα) ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε 

ατύχημα στους εργαζόμενους, διαβάτες, τροχοφόρας, κ.λπ. και οποιαδήποτε βλάβη στις 

εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόμους καθώς και στις παρακείμενες οικοδομές. 

 Να εργάζεται καθημερινά (εκτός αργιών) στον Δήμο και να διαθέτει τον απαραίτητο 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό και το απαραίτητο προσωπικό που θα εξασφαλίζει την καθημερινή 

του παρουσία. Για τον λόγο αυτόν δεν νοείται ως λόγος απουσίας του η επισκευή 

μηχανημάτων και η έλλειψη προσωπικού και η μόνη αποδεκτή αιτιολογία για απουσία 

του είναι η ανωτέρα βία (θεομηνίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ).   

 Να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές, όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες 

ειδικές εργασίες και προκειμένου γρήγορα να προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημίες στο 

έργο ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες  και τον διατάζει η 





 

 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα πάρει άδεια από τις αρμόδιες 

Αρχές. 

 Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σήματα 

κ.λπ. Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία 

οχημάτων και πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήματα 

κ.λ.π. και να τοποθετεί σε εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος 

του έργου που εκτελεί, η Δημοτική Αρχή για την οποία το εκτελεί, τα στοιχεία του και τον 

αριθμό τηλεφώνου του. 

 Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου 

πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας 

Κινήσεως.  

 Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα 

σημεία για τους διαβάτες με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα. 

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

υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 10ο : Λογαριασμοί – Κρατήσεις – Φ.Π.Α.  

 Οι λογαριασμοί συντάσσονται κάθε μήνα, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 

 Σε κάθε λογαριασμό ο Ανάδοχος καταβάλλει τις κρατήσεις που ορίζονται από το άρθρο 

152 παρ.12 του Ν.4412/2016. Ο φόρος προστιθεμένης αξίας επιβαρύνει τον εργοδότη.  

 

 

Αρθρο 11ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

           Όλες οι δοκιμές, με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, μπορεί να 

διενεργούνται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια που θα επιλεγούν με την διαδικασία που 

αναφέρεται παρακάτω. Τον Ανάδοχο βαρύνει η καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη λήψης 

δοκιμίων και εκτέλεσης των ποιοτικών ελέγχων των υλικών της κατασκευής που ορίζουν τα 

συμβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π και οι ισχύουσες διατάξεις. Οι έλεγχοι θα γίνονται με καθολική 

αρμοδιότητα και ευθύνη του. 

            Ο Ανάδοχος στη αρχή εκτέλεσης της Σύμβασης θα προτείνει στην Υπηρεσία:  

• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για κατηγορίες εδαφομηχανικών – βραχομηχανικών 

εργασιών, εκ των οποίων το ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε.  

• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για την κατηγορία εργασιών σκυροδέματος εκ των οποίων το 

ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε. 

• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για την κατηγορία ασφαλτικών εργασιών, εκ των οποίων το 

ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε. 

Από αυτά η Υπηρεσία θα ορίσει ένα ή δύο με τα οποία θα συνεργάζεται για την κατασκευή των 

έργων, από τα οποία θα μπορεί να προσκαλεί τους αρμόδιους επί τόπου του έργου όταν 

αναφύονται σχετικά προβλήματα για την επίλυσή τους. 

 

Άρθρο 12ο : Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

 Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 10, 

περιλαμβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες : 

 που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου όπως αναφέρονται στο 

προηγούμενο άρθρο 9. 

 δημοσίευσης της διακήρυξης της Δημοπρασίας 

 τοπογραφικών εργασιών που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της μελέτης και τις 

πιθανές τροποποιήσεις της και που εκτελούνται μετά από εντολή και έλεγχο της 

Υπηρεσίας. 

 εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των 

υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης των 





 

 

διατομών των τμημάτων του έργου και της εφαρμογής των Τεχνικών Προδιαγραφών του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ή της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και των Εγκυκλίων και Διατάξεων του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κάνει 

δειγματοληψίες και να στέλνει τα δείγματα για έλεγχο στο Κεντρικό Εργαστήριο του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή τα Περιφερειακά του Τμήματα και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

μεριμνά για τη λήψη των δοκιμίων, τη μεταφορά τους στο Εργαστήριο ή τη μεταφορά του 

εργαστηρίου επί τόπου του έργου κ.λπ. με δική του δαπάνη. 

 για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση και 

συντήρηση των απαιτουμένων αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων, φανών κλπ, 

όπως ορίζεται στα άρθρα 9 & 10 του Κ.Ο.Κ. και στις Π.Τ.Π. σήμανσης εκτελουμένων 

έργων εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με τις ΒΜ5/30058/1983 και 

ΒΜ5/30428/1980 αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ121Β/83 & 589Β/80), όπως αυτές 

ισχύουν σήμερα. 

 για την έκδοση άδειας εκσκαφών και τη σύνταξη και έγκριση κυκλοφοριακής 
μελέτης από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Δημόσιες αρχές. 

  φωτογράφησης σε διάφορα στάδια του έργου σε ψηφιακές φωτογραφίες  τουλάχιστον έξι 
(6) με επιλογή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παράδοση στον Επιβλέποντα του 
έργου σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail, CD-ROM κλπ) 

 σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 

εφαρμογής όπως κατασκευάσθηκαν (“as built”) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

(e-mail, CD-ROM κλπ 

 κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σημειώνονται: ο κύριος 

του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισμός του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, το όνομα το 

αναδόχου, η πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π. 

 

 

Άρθρο 13ο : Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα 

του έργου 

 

 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, τόσο για την 

εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος 

είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη διευθύνουσα Υπηρεσία για τα 

σφάλματα ή παραλείψεις της μελέτης ή τις λανθασμένες εκτιμήσεις στις παραδοχές με τα οποίες 

συντάχθηκε αυτή και που επηρεάζουν την αντοχή ή τη θέση του έργου να προτείνει τις 

απαραίτητες κατά τη γνώμη του τροποποιήσεις και να περιμένει τις έγγραφες εντολές της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Χωρίς τις έγγραφες αυτές εντολές έχει ακέραιη την ευθύνη για 

ότι συμβεί στο έργο. Για τις τροποποιήσεις της μελέτης εφαρμόζεται το άρθρο 144 του 

Ν.4412/2016. 

 Ακόμη ο ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ 
αιτίας των έργων ή της πλημμελούς σήμανσής τους, ακόμα των εκτελουμένων απολογιστικά και 
θα πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση άδειας εκσκαφών, για την έκδοση όλων των 
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (π.χ. ΟΑΣΑ, τροχαία, ΚΤΕΛ κλπ) και τη σύνταξη και 
έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Δημόσιες αρχές, 
χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών που 

θα χρησιμοποιήσει, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσης, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών 

συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

 

 

 





 

 

 

Άρθρο 14ο : Χρήση του έργου προ της αποπερατώσεως 

 

 Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα 

που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής 

διοικητικής παραλαβής. 

Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της 

διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον 

αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4412/2016. Αν το έργο 

παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συμπράττει στο 

πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής.  

 

 

Άρθρο 15ο : Προσωπικό αναδόχου 

 

 Το προσωπικό του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να 

είναι ειδικευμένο και με πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη κ.λπ. που κατά την κρίση της δεν 

έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι απείθαρχος, 

προκλητικός, εριστικός κ.λπ. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον 

προβλεπόμενο Ασφαλιστικό φορέα. 

 

 

Άρθρο 16ο : Προσωρινή – Οριστική παραλαβή – χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 

 

 Σε έργα επισκευών ή συντήρησης ισχύει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης που 

αναγράφεται στη σύμβαση, άλλως και κατά λοιπά ως προς το χρόνο συντήρησης και της 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής εφαρμόζονται τα άρθρα 170,171 και 172 του 

Ν.4412/2016.. 

 

Άρθρο 17ο : Προτελικός λογαριασμός – Τελικός λογαριασμός  

 

 Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής και τη σχετική εγκριτική απόφαση ο 

Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασμό», με βάση τις ποσότητες που 

περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την 

έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». 

         Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 

142 παρ.13 του Ν.4412/2016. 

 Πριν από την αποστολή του τελικού λογαριασμού στον Δήμο ή Κοινότητα ζητείται από 

τον ανάδοχο η προσαγωγή των διπλοτύπων κρατήσεων και βεβαιώσεως του αρμοδίου 

υποκαταστήματος ΙΚΑ περί εξοφλήσεως κάθε σχετικής ασφαλιστικής εισφοράς για την εκτέλεση 

του έργου. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή κράτησης έξι τοις χιλίοις σε κάθε λογαριασμό 

σύμφωνα με τον Νόμο 2166/93 (ΦΕΚ Α΄ 137).  

 

Άρθρο 18ο : Οργανόγραμμα εργοταξίου 

 

Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου, υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016. 

 

 

 





 

 

 

Άρθρο 19ο : Κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες  

 Αν με απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επί μέρους εργασιών, 

θα συντάσσεται αντίστοιχο Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 156 

του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί,    28 - 09 - 2021 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 
Κορωπί,     04- 10 - 2021 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. 
 

 
 

Δανιήλ Παπαρίζος 
Πολιτικός Μηχανικός   

 Σπύρος Σιούντρης 
Τοπογράφος Μηχανικός Msc 





 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της εργολαβίας 

 Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα 

εκτελεστεί από τον εργολάβο, το έργο που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. 

 

Άρθρο 2ο : Διατάξεις που ισχύουν 

 Τα Δημοτικά και Κοινοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις : 

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

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

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

3.  Του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

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

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 

άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του Ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και το  Π.Δ. 171/87. (ΦΕΚ Α 84/1987) 

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

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

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

ισχύει 

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

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

7. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

8.  του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

9.  του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

10.  του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ  - ΟΔΟΥ ΠΤΕΡΑΡΧΟΥ 
ΓΚΙΟΚΑ – ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ  

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 845.705,80 € με Φ.Π.Α 24%. 

ΠΗΓΗ :   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 





 

 

11.  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

12.  Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

13.  του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

14.  του Π.Δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

15.  του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 

16.  της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση 

των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

17.  της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

18.  της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

19. Του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 

αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η 

κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 

) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’3 , καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 

οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

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

21.   Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/07.06.2010),  

22. Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/2014),  

23.   Του Π.Δ. του 28/80 κατά το μέρος που δεν αναφέρονται στην εκτέλεση των έργων και 
προμηθειών των Ο.Τ.Α 

24.  Του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/2018) « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»]. 

 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

                                                 
3 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει 

υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε. 





 

 

25.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις4, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

26. Κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει κατά την ημέρα της 
δημοπρασίας σχετικά με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

27. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ14/19164/28-3-
97 (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97). 

28. Ο Κανονισμός φορτίσεων Δομικών ‘Εργων που ακολουθεί το Β.Δ. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ Ά 

117/46). 

29. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα – ΕΚΩΣ 2000. 

30. Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – ΕΑΚ 2000. 

31. Οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) έργων οδοποιϊας.  

32. Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές οδοποιϊας του ΥΠΕΧΩΔΕ, που δεν έχουν 
καταργηθεί (κωδικοποίηση 1964). 

33. Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. 

34. Οι ισχύουσες εγκεκριμένες προδιαγραφές Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.  

 

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν 

 Η τεχνική μελέτη του έργου, συμπληρώνεται με τις συνημμένες Τεχνικές προδιαγραφές. 

          Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια, συνοδευόμενα από τα έντυπα 

πιστοποίησης όλων των υλικών που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και πρέπει να 

διαθέτουν σχετική πιστοποίηση (πχ κυβόλιθοι με ψυχρά υλικά -cool materials) 

προκειμένου να λάβει έγκριση χησιμοποίησής τους από την Υπηρεσία.  

 
 

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

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

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

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

 

Άρθρο 5ο : Προϋπολογισμός του έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 845.705,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24% και αναλύεται όπως παρακάτω : 

 Εργασίες – προμήθειες  
o για δημοπράτηση : 682.020,81 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 
o για ανάθεση :   
o για αυτεπιστασία : 

 Απολογιστικά από τον φορέα του έργου 

                                                 
4 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του 
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 





 

 

o Εργασίες :  
o Υλικά  : 

 Σύνολο : 845.705,80 € 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 13.640,42 ευρώ. 

ii. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  ( 
άρθρο 72 του ν.4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

iii. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. ( 
άρθρο 72 του ν.4412/2016). 

iv. Τυχόν συμπληρωματικές εγγυήσεις. 

 

Άρθρο 7ο : Προθεσμία εκτέλεσης του έργου – Ποινικές ρήτρες 

 Το έργο αυτής της εργολαβίας θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα ίσο με: 210 

ημερολογιακές ημέρες. Όλες οι προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την 

υπογραφή της σύμβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη ορίζεται διαφορετικά. Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται ποινικές ρήτρες 

όπως προβλέπονται στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016.. Εάν ο εργολάβος δεν εκτελέσει το 

έργο μέσα στην συμβατική προθεσμία ή τις επί μέρους τμηματικές προθεσμίες που αναφέρονται 

παραπάνω, μπορεί να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 και ο 

ανάδοχος να κηρύσσεται έκπτωτος. 

. 

 

Άρθρο 8ο : Θέση λήψης υλικών – Ποιότητα υλικών 

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

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

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

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

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

 

Άρθρο 9ο : Έντεχνη κατασκευή – Ασφάλεια έργου και προσωπικού 

 Ο Επιβλέπων του έργου έχει το δικαίωμα : 





 

 

i. Να απαγορεύσει την χρήση κάθε εργαλείου ή μηχανήματος που κρίνεται ακατάλληλο για την 

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

προσωπικό. 

ii. Να δώσει εντολή στον εργολάβο να απομακρύνει από το έργο εργατοτεχνικό προσωπικό 

που δεν είναι έμπειρο για την εκτέλεση κάποιας εργασίας.  

 

 

Άρθρο 10ο : Τρόπος επιμέτρησης 

 Ο τρόπος επιμέτρησης καθορίζεται από τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης (είδος 

μονάδας) ή από τον προϋπολογισμό εάν σε άρθρο του τιμολογίου δεν αναφέρεται μονάδα 

εργασίας. 

 Επιμετρώνται και πληρώνονται ποσότητες για τις οποίες έχουν δοθεί εντολές 

(κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης ή πίνακες εργασιών).  Δεν επιμετρώνται ποσότητες, που 

καθιστούν το έργο ασφαλέστερο, για τις οποίες όμως δεν έχουν δοθεί εντολές από τον 

Επιβλέποντα του έργου, κατασκευάσθηκαν όμως από τον εργολάβο με δική του πρωτοβουλία. 

 

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

1. Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε (6) μήνες και μετράται σύμφωνα με το άρθρο 171 του 

Ν.4412/2016. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί 

το έργο σε καλή κατάσταση, δηλαδή να το επισκευάζει και να διορθώνει κάθε βλάβη ή 

φθορά, που οφείλεται στην συνήθη χρήση του έργου, με δικά του έξοδα. 

2.  Το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016. 

3.  Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά μετά την λήξη του χρόνου εγγύησής του σύμφωνα με το 

άρθρο 172 του Ν. 4412/2016. 

  

Άρθρο 12ο : Μέτρα ασφαλείας – Αποφυγή ατυχημάτων 

     Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έστω και εάν δεν του δοθούν γραπτές εντολές για την 

τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την 

πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη 

μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική 

ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά 

μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται 

προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός 

άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει 

μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και 

ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις 

ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της 

μελέτης και της κατασκευής του έργου.  

      Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους 

γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την 

διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού 

υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του 

κατασκευαζόμενου έργου.(άρθρο 139 Ν. 4412/2016). 

      Για την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούται 
ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος να ασφαλίζουν την κατασκευή του 
έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, 
περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία. 





 

 

  Ο εργολάβος πρέπει  να ορίζει άτομο που θα συντονιζει τα θέματα ασφαλείας και υγείαςκαι 

να το υποβάλλει για έγκριση στην υπηρεσία. 

  Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου για θέματα ασφάλειας και υγιεινής είναι αυτές που 

προκύπτουν από το Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. και πάντως σαν ελάχιστες υποχρεώσεις είναι αυτές που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 305/96. 

                                                 

 
Συντάχθηκε 

Κορωπί,    28 - 09 - 2021 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 
Κορωπί,     04- 10 - 2021 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. 
 

 
 

Δανιήλ Παπαρίζος 
Πολιτικός Μηχανικός   

 Σπύρος Σιούντρης 
Τοπογράφος Μηχανικός Msc 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠ: 845.705,80 €  με Φ.Π.Α 24%. 

ΠΗΓΗ: :  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ –ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΕΡΓΟ : 

 

Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου δικτύου ανάπλασης 

κοινοχρήστων χώρων πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού 

Πτεράρχου Γκιόκα- Οδού Πινδάρου. 

ΘΕΣΗ : Κορωπί 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  :  Δανιήλ Παπαρίζος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 





Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ           

Αφορά έργο βελτίωσης δικτύου Κοινοχρήστων χώρων, της Πλατείας Ιατρού Μερκούρη, 

οδού Πτεράρχου Γκιόκα και οδού Πινδάρου,  με χρήση ψυχρών υλικών σε εφαρμογή   

κυκλοφοριακής μελέτης. 

 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ          

Η διαδικασία εκτέλεσης του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της 

παρούσας μελέτης  

 

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κορωπί 

 

4 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κρωπίας 

 

5 ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σ.Α.Υ. 

……………………………………………………………………………………… 

 

6 ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

6.1 ΕΚΣΚΑΦΗ . Οι εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν  με χωματουργικά μηχανήματα η δια 

χειρός (εκσκαφή με εκσκαφέα και μεταφορά -απόρριψη με φορτηγά αυτοκίνητα σε 

νόμιμους χώρους απόρριψης στερεών αποβλήτων). 

 

6.2 ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΑ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Ο ξυλότυπος (καλούπια) θα γίνει με ξύλα (ξυλεία πεύκης ή  betoform), με σιδερένιες 

σκαλωσιές, ο οπλισμός θα κατασκευασθεί σε μάντρα σιδήρου και θα μεταφερθεί και θα 

τοποθετηθεί στον ξυλότυπο με γερανό. Η σκυροδέτηση θα γίνει από έτοιμο beton με 

μεταφορά του έτοιμου σκυροδέματος με φορτηγά ενώ η σκυροδέτηση θα γίνει με αντλία 

σκυροδέματος αναλόγου μήκους. 

   

6.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ 3Α ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ    

 Κατασκευή βάσης με θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους μέχρι 

25cm με την έκριψη, διάστρωση, πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα ή την χρησιμοποίηση 

δονητικών αλλά όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων. 

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και στο Τιμολόγιο της 

παρούσας μελέτης. 

 

6.4 ΠΡΑΣΙΝΟ-ΗΜ 

Αυτόματο πότισμα –φυτεύσεις-ηλεκτρικά δίκτυα φωτισμού . 

6.5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ  

Για την εκτέλεση της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος μηχανολογικός 

εξοπλισμός και ειδικευμένο συνεργείο. 

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και στο Τιμολόγιο της 

παρούσας μελέτης. 

 

6.6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 

        Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων καθώς και των βυθιζόμενων κάδων θα γίνει από       

        τεχνικές εταιρίες των αντίστοιχων κλάδων, με χρήση του κατάλληλου μηχανολογικού      





  εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού.    

 
Β.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ 
 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ  
Δεν υπάρχει κίνδυνος αστοχίας του εδάφους λόγω του μικρού βάθους εκσκαφής και λόγω της 
φύσεως του εδάφους (ημίσκληρο, ανοιχτό σκάμμα).  
  
ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  
Δεν υπάρχει κίνδυνος σε πτώση από ύψος (ικριώματα). Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από 
εμπλοκή εργατοτεχνικού προσωπικού με ξυλεία και σιδηρούς οπλισμούς. 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ 3Α ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από εμπλοκή εργατοτεχνικού προσωπικού με μηχανήματα 
έργων. 
 

ΠΡΑΣΙΝΟ-ΗΜ 
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από επαφή του εργατοτεχνικού προσωπικού με το δίκτυο  
ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από εμπλοκή εργατοτεχνικού προσωπικού με μηχανήματα 
έργων και επαφή με χημικά υλικά. 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 
Υπάρχει κίνδυνος σε πτώση από ύψος (ικριώματα) και κίνδυνος από εμπλοκή εργατοτεχνικού 
προσωπικού με μηχανήματα έργων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γ. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Για την εκσκαφή, τις καθαιρέσεις, την επίχωση, τις καλωδιώσεις, ΗΜ, τοποθέτηση χλοοτάπητα 

κλπ, απαιτούνται για την ασφαλή εκτέλεση του έργου γάντια, κράνη ασφαλείας, και υποδήματα 

εργασίας για τους εργαζομένους. Να χρησιμοποιείται μόνο το αναγκαίο προσωπικό και  

χειριστές οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μέγιστη εμπειρία και να υπάρχει επιβλέπων – 

συντονιστής της εργασίας των μηχανημάτων. Θα υπάρχει σταθερή περίφραξη του σκάμματος 

και φωτισμός ασφαλείας που ανάβει και σβήνει για την νύχτα και ημερήσια και νυχτερινή 

κατάλληλη σήμανση. 

 





Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή που παραβαίνει το Π.Δ. 305/96 επιβάλλονται κυρώσεις του 

άρθρου 25 του Ν. 2229/94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Συντάχθηκε 

Κορωπί  28-09-2021 

Ο συντάξας 

 
 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί  04-10-2021 

Ο Αναπληρωτής Προιστάμενος της 

Δ/νσης  Τ.Υ. 

 

Δανιήλ Παπαρίζος 
Πολιτικός Μηχανικός   

 
Σιούντρης Σπύρος 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 845.705,80 €  με Φ.Π.Α 24%. 

ΠΗΓΗ :  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ –ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΕΡΓΟ : 

Κατασκευή ολοκληρωμένου ενιαίου συνόλου δικτύου ανάπλασης 

κοινοχρήστων χώρων πόλεως Κορωπίου Πλατείας Μερκούρη-Οδού 

Πτεράρχου Γκιόκα- Οδού Πινδάρου. 

ΘΕΣΗ : Κορωπί 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  :  Δανιήλ Παπαρίζος Πολιτικός Μηχανικός  





Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ           

Αφορά έργο βελτίωσης δικτύου Κοινοχρήστων χώρων, Πλατείας Μερκούρη- Οδού 

Πτεράρχου Γκιόκα- Οδού Πινδάρου,  με χρήση ψυχρών υλικών σε εφαρμογή   

κυκλοφοριακής μελέτης. 

 

     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ :   

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ          

 Η διαδικασία εκτέλεσης του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της 

παρούσας μελέτης  

2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κορωπί 

3 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κρωπίας 

 

Β. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Δεν υπάρχουν 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ : 

Δεν απαιτούνται.  

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ : 
Δεν υπάρχουν  

ΔΙΚΤΥΑ : 
Δεν επηρεάζονται από τις εργασίες του παρόντος έργου .Θα πρέπει να επιδεικνύεται η 
απαιτούμενη προσοχή για την αποφυγή βλαβών σε αυτά κατά την διάρκεια των εργασιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Για την εκσκαφή, τις καθαιρέσεις, την επίχωση, τις καλωδιώσεις, ΗΜ, τοποθέτηση χλοοτάπητα 

κλπ, απαιτούνται για την ασφαλή εκτέλεση του έργου γάντια, κράνη ασφαλείας, και υποδήματα 

εργασίας για τους εργαζομένους. Να χρησιμοποιείται μόνο το αναγκαίο προσωπικό και  

χειριστές οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μέγιστη εμπειρία και να υπάρχει επιβλέπων – 

συντονιστής της εργασίας των μηχανημάτων. Θα υπάρχει σταθερή περίφραξη του σκάμματος 

και φωτισμός ασφαλείας που ανάβει και σβήνει για την νύχτα και ημερήσια και νυχτερινή 

κατάλληλη σήμανση. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Μελλοντικές εργασίες στον χώρο προβλέπονται για επισκευές – συντηρήσεις. 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή που παραβαίνει το Π.Δ. 305/96 επιβάλλονται 
κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν. 2229/94. 

 
 

Συντάχθηκε 

Κορωπί   28-09-2021 

Ο συντάξας 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Θεωρήθηκε 

Κορωπί    04 -10-2021 

Ο Αναπληρωτής Προιστάμενος της 

Δ/νσης  Τ.Υ. 

 
 

Παπαρίζος Δανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός   

 
Σιούντρης Σπύρος 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 3 άρθρου 16 της 

Κοινής Υπουργ. Απόφασης Φ. 69269/5387/90) 
 

Ι. 
 

- Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας : 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ  - ΟΔΟΥ ΠΤΕΡΑΡΧΟΥ ΓΚΙΟΚΑ – ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 

 

  - Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας : 

 

ΠΟΛΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ  

 

- Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου : 

Δήμος Κρωπίας,  Βασ. Κων/νου 47 – 19400 Κορωπί 

 

 

- Σύντομη περιγραφή του έργου  

Η διαδικασία εκτέλεσης του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της 

παρούσας μελέτης και αφορά την Ανάπλαση της πλατείας ιατρού Μερκούρη, της οδού 

Πτεράρχου Γκιόκα και οδού Πινδάρου στην πόλη του Κορωπίου. 

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1. Έδαφος : Το προτεινόμενο έργο θα    ΝΑΙ     ΙΣΩΣ         ΟΧΙ 

προκαλέσει : 

α. ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή      Χ  

αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των  

πετρωμάτων 

β. διασπάσεις μετατοπίσεις       Χ  
συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του  

επιφανειακού στρώματος του εδάφους 

γ. αλλαγές στην τοπογραφία ή στα      Χ  

ανάγλυφα χαρακτηριστικά της  

επιφάνειας του εδάφους 

δ. καταστροφή επικάλυψη ή αλλαγή     Χ  
 

 

 
 

                         ΝΑΙ        ΙΣΩΣ         ΟΧΙ  





 

 

 

οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού  

ή φυσικού χαρακτηριστικού  

ε. οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης              Χ  

του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό  

επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού  

στ. αλλαγές στην εναπόθεση ή               Χ 

διάβρωση της άμμου των ακτών ή  

αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην  

εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να   
αλλάξουν την κοίτη ενός ποταμού ή   

ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή  

οποιουδήποτε κόλπου ορμίσκου ή λίμνης 

ζ. κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή                Χ  

περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές 

όπως σεισμοί κατολισθήσεις εδαφών ή  

λάσπης καθιζήσεις ή παρόμοιες  

καταστροφές  

 

2. Αέρας : Το προτεινόμενο έργο θα   

προκαλέσει : 

α. σημαντικές εκπομπές στην                 Χ 
ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της  

ποιότητας της ατμόσφαιρας 

β. δυσάρεστες οσμές                   Χ 

γ. αλλαγή των κινήσεων του αέρα της                Χ  

υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή  

οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε  

τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση 

 

3. Νερά : Το προτεινόμενο έργο θα   

προκαλέσει : 

α. αλλαγές στα ρεύματα ή αλλαγές                 Χ 

στην πορεία ή κατεύθυνση των 

κινήσεων των πάσης φύσεως 
επιφανειακών υγρών 

β. αλλαγές στον ρυθμό απορρόφησης                Χ  

στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθμό 

και την ποσότητα απόπλυσης του  

εδάφους 

γ. μεταβολές στην πορεία ροής των                 Χ  

νερών από πλημμύρες 

δ. αλλαγές στην ποσότητα του                 Χ 

επιφανειακού νερού σε οποιαδήποτε 

υδάτινο όγκο 

ε. απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε                 Χ  

επιφανειακά ή υπόγεια νερά με 
μεταβολή της ποιότητας των 

στ. μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην                   Χ 
παροχή των υπογείων υδάτων 

 
 





 

 

 
 
      ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  

ζ. αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων                      Χ 

υδάτων είτε δι΄ απευθείας προσθήκης  

νερού ή απόληψης αυτού είτε δια 

παρεμποδίσεως ενός υπογείου 
τροφοδότη των υδάτων αυτών σε τομές 

ή ανασκαφές 

η. σημαντική μείωση της ποσότητας        Χ 

του νερού που θα ήταν κατά τα άλλα 

διαθέσιμο για το κοινό 

θ. κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή        Χ 

περιουσιών σε καταστροφές από νερό 

όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα 

 

4. Χλωρίδα : Το προτεινόμενο έργο θα   

προκαλέσει :  

α. αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή                       Χ 

στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών  

(περιλαμβανομένων και δένδρων θάμνων 
κ.λπ.) 

β. μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε        Χ  

μοναδικών σπάνιων ή υπό εξαφάνιση 

ειδών φυτών 

γ. εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε         Χ 

κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 

φυσιολογικής ανανέωσης των 

υπαρχουσών ειδών 

δ. μείωση της έκτασης οποιασδήποτε        Χ 

αγροτικής καλλιέργειας 

 

5. Πανίδα : Το προτεινόμενο έργο θα   
προκαλέσει : 

α. αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή                       Χ 

στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών ζώων 

(πτηνών ζώων περιλαμβανομένων των 

ερπετών ψαριών και θαλασσινών 

βενθικών οργανισμών ή εντόμων) 

β. μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε        Χ 

μοναδικών σπάνιων ή υπό εξαφάνιση 

ειδών ζώων 
γ. εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε                    Χ 
κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 
αποδημίας ή των μετακινήσεων των 
ζώων 
δ. χειροτέρευση του φυσικού           Χ 
περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών 
ή άγριων ζώων 
 

             ΝΑΙ           ΙΣΩΣ           ΟΧΙ  

6. Θόρυβος : Το προτεινόμενο έργο θα   

προκαλέσει : 





 

 

 

α. αύξηση της υπάρχουσας στάθμης                                    Χ 

θορύβου 

β. έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη                      Χ 

θορύβου 

 

 Χρήση γης : Το προτεινόμενο έργο               Χ  

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 /                          Χ 

αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού 

πόρου 

β. σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε                        Χ 

μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου 

 

9. Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων : Το 

προτεινόμενο έργο ενέχει : 
- κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή 

επικινδύνων ουσιών (περιλαμβανομένων 

εκτός των άλλων και πετρελαίου   

εντομοκτόνων χημ. ουσιών ή 

ακτινοβολίας) σε περίπτωση    

ατυχήματος ή ανωμάλων συνθηκών 

 

10. Πληθυσμός : Το προτεινόμενο έργο               Χ 

θα αλλάξει την εγκατάσταση διασπορά  

πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του 

ανθρωπίνου πληθυσμού της περιοχής 

ίδρυσης του έργου 

 
11. Κατοικία : Το προτεινόμενο έργο        Χ 

θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία 

ή θα δημιουργήσει ανάγκη για 

πρόσθετη κατοικία στην περιοχή 

ίδρυσης του έργου 

 

12. Μεταφορές / Κυκλοφορία : Το 

προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : 

α. δημιουργία σημαντικής                  Χ 

επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων 

β. επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις                Χ 

στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες 
θέσεις στάθμευσης 

γ. σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα                             Χ 
 

 

        

            ΝΑΙ  ΙΣΩΣ                ΟΧΙ  





 

 

 

συστήματα συγκοινωνίας 

δ. μεταβολές στους σημερινούς              Χ 

τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης 

ανθρώπων και / ή αγαθών 

ε. μεταβολές στην θαλάσσια               Χ 

σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή 

κίνηση 

στ. αύξηση των κυκλοφοριακών              Χ 

κινδύνων 
 

13. Ενέργεια : Το προτεινόμενο έργο 

θα προκαλέσει : 

α. χρήση σημαντικών ποσοτήτων              Χ 

καυσίμου ή ενέργειας 

β. σημαντική αύξηση της ζήτησης των             Χ  

υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή 

απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών 

ενέργειας 

 

14. Κοινή ωφέλεια : Το προτεινόμενο 
έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για  

σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς 

κοινής ωφέλειας : 

α. ηλεκτρισμό                 Χ 

β. συστήματα επικοινωνιών               Χ 

γ. ύδρευση                          Χ 

δ. υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους     Χ 

ε. αποχέτευση νερού βρόχινου              Χ 

στ. στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών  

      

15. Ανθρώπινη Υγεία : Το προτεινόμενο 

έργο θα προκαλέσει : 

α. δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου             Χ 
ή πιθανότητας κινδύνου για βλάβη της 

ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης  

της ψυχικής υγείας) 

β. έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς              Χ 

κινδύνους βλάβης της υγείας τους  

  

16. Αισθητική : Το προτεινόμενο έργο             Χ 

θα προκαλέσει παρεμπόδιση  

οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή 

οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα 

καταλήξει στη δημιουργία ενός μη 

αποδεκτού αισθητικά τοπίου προσιτού 
στη κοινή θέα 
 

 

 
 

              ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ 





 

 

 
 

17. Αναψυχή : Το προτεινόμενο έργο θα                            Χ 

έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή 

ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων 

αναψυχής 

 

18. Πολιτιστική κληρονομιά : Το                      Χ 

προτεινόμενο έργο θα καταλήξει σε  
αλλαγή ή καταστροφή κάποιας 

αρχαιολογικής περιοχής 

 

19. Προστατευτέες περιοχές : Το              Χ  

προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε  

προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το 

άρθρο 21 του Ν. 1650/86 
 

20. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων :          Χ 

Έχει το υπό εκτέλεση έργο τη 
δυνατότητα να προκαλέσει δυσμενείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον 
 

 

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί,    28 - 09 - 2021 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 
Κορωπί,     04- 10 - 2021 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. 

 

Δανιήλ Παπαρίζος 
Πολιτικός Μηχανικός   

 Σπύρος Σιούντρης 
Τοπογράφος Μηχανικός Msc 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])
http://www.promitheus.gov.gr/[22PROC011291386 
2022-09-22]

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.

http://www.promitheus.gov.gr/[22PROC011291386 2022-09-22]
http://www.promitheus.gov.gr/[22PROC011291386 2022-09-22]




Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090125604
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.koropi.gr
Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ
Οδός και αριθμός: ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47
Ταχ. κωδ.: 19441
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΔΑΝΙΗΛ
Τηλέφωνο: 2132000708-709-779
φαξ: 2106624963
Ηλ. ταχ/μείο: ypostirixi@tykoropi.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
«KATAΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – ΟΔΟΥ 
ΠΤΕΡΑΡΧΟΥ ΓΙΟΚΑ – ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ»
Σύντομη περιγραφή:
Το υπ’ όψιν έργο στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση των περιοχών επέμβασης (Πλατεία 
ιατρού Μερκούρη, Οδός Πτεράρχου Γκιόκα, Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας- οδός 
Πινδάρου), σημειακές επεμβάσεις σε υφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους, σε χώρους 
Πρασίνου, διαδρομές περιπάτου, βελτίωση αστικού εξοπλισμού, νέο εξοπλισμό 
φωτισμού και αστικό εξοπλισμό, περιοχές με πέργκολες και καθιστικά, μετατροπή 
συνδετήριων οδών σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και ήπιας κυκλοφορίας πεζών με 
ψυχρά υλικά. Για τις ανωτέρω εργασίες δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥ/75/2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Ναι / Όχι
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Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 7

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 10

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή




