
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  157 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
Στην Ερμούπολη σήμερα 14 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 10832/10-6-
2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 
4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018. 
 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), τηρουμένης 
της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για λόγους 
διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.30819 ΦΕΚ 2676/31-05-2022 τεύχος δεύτερο. 
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη 
συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               

2. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                           ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                            

3. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ                                             ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ       

                                                                     

Χρέη Προέδρου, εκτελεί ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Αντιδήμαρχος Φωτεινιάς 
Νικόλαος, λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,  Αντιδημάρχου Πιταούλη 
Ιωάννη. 

Παρούσα στην συζήτηση, είναι και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   

                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ  157 

ΘΕΜΑ 4ο : Κατάρτιση ή μη όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ερμούπολης» 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την προφορική εισήγηση του  Προεδρεύοντος, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
10554/08-06-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Έργων Υποδομής, 
σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση του έργου «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / 
Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ερμούπολης». 

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



ΣΧΕΤ.:1. Η υπ’ αριθμ. 25209/04-06-2018 (ΑΔΑ:7ΣΕΩ465ΧΘ7-ΝΧΜ) Απόφαση ένταξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών της πράξης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης στο Πρόγραμμα 
2. Τα με Απ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 25814 & 26116 του έτους 2019 έγγραφα της Υπηρεσίας 
μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών 

         3. Η απόφαση με Α.Π. Δήμου Σύρου Ερμούπολης 9587/26-05-22 (ΑΔΑ 6950ΩΗΟ-6Ρ6) για την        
         ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και 2023 και με αρ.  
        690 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. (ΑΔΑΜ: 20REQ010629296) 
 

Σε συνέχεια της σχετικής (3) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σας στέλνουμε σε ένα αντίγραφό το σχέδιο της 
διακήρυξης του έργου του θέματος προϋπολογισμού 60.400,000 ευρώ με ΦΠΑ 24%, ήτοι 48.709,68 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α, το οποίο συντάχθηκε και υπογράφτηκε από την υπηρεσία μας μετά τα σχετικά (1) και (2) και 
παρακαλούμε  όπως: 

1. καταρτίσετε τους όρους δημοπράτησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος, ανοικτής 
διαδικασίας, για τη σύναψη ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με το σύστημα 
προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16 ως ισχύει). 

2. συγκροτήσετε την τριμελή επιτροπή του διαγωνισμού για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του 
έργου, όπως προτείνεται παρακάτω: 

Τακτικά μέλη: 

 κα. Κηπιρτίδου Βασιλική, ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών, ως πρόεδρος, 
 κ. Πρέκα Μιχαήλ, ΤΕ3 Πολιτικών Έργων Υποδομής, ως τακτικό μέλος, 
 κ. Βακόνδιο Ιωάννη, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ως τακτικό μέλος, 

Αναπληρωματικά μέλη με σειρά αναπλήρωσης για οποιοδήποτε απών τακτικό μέλος: 

1. κα. Λειβαδάρα Αικατερίνη, ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος, 
2. κ. Μαραγκός Μάρκος, ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, ως δεύτερο αναπληρωματικό μέλος 
3. κ. Μανωλά Γεώργιο, ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων, ως τρίτο αναπληρωματικό μέλος. 

 

Η υπηρεσία μας θα προχωρήσει τις διαδικασίες δημοπράτησης του εν λόγω έργου μετά την παραλαβή των 
παραπάνω αναρτημένων αποφάσεων.» 

 

2. Την με αρ. πρωτ. 10832/10-6-2022 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 

την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

 
3. Το με αρ. πρωτ.:6386/14-2-2022 (ΑΔΑ 9Ε8ΙΟΡ1Ι-76Υ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. έτους 2022». 
 
4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης. 
 
5. Την πρόταση του Προεδρεύοντος, όπως το Σώμα : 
Α) Καταρτίσει τους όρους δημοπράτησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
ανοικτής διαδικασίας, για τη σύναψη ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή, με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16 
ως ισχύει), σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
Β) Συγκροτήσει την τριμελή επιτροπή του διαγωνισμού για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης 
αναδόχου του έργου, όπως προτείνεται στο ανωτέρω έγγραφο και συγκεκριμένα: 
Τακτικά μέλη: 

 κα. Κηπιρτίδου Βασιλική, ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών, ως πρόεδρος, 
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 κ. Πρέκα Μιχαήλ, ΤΕ3 Πολιτικών Έργων Υποδομής, ως τακτικό μέλος, 
 κ. Βακόνδιο Ιωάννη, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ως τακτικό μέλος, 
 

Αναπληρωματικά μέλη με σειρά αναπλήρωσης για οποιοδήποτε απών τακτικό μέλος: 

 κα. Λειβαδάρα Αικατερίνη, ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ως πρώτο 
αναπληρωματικό μέλος, 

 κ. Μαραγκός Μάρκος, ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, ως δεύτερο 
αναπληρωματικό μέλος 

 κ. Μανωλά Γεώργιο, ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων, ως τρίτο αναπληρωματικό μέλος. 
 
 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

 7. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
ανοικτής διαδικασίας, για τη σύναψη ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή, με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 Ν.4412/16 
ως ισχύει), οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 
Β) Συγκροτεί την τριμελή επιτροπή του διαγωνισμού για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης 
αναδόχου του έργου, όπως προτείνεται στο ανωτέρω έγγραφο και συγκεκριμένα: 
Τακτικά μέλη: 

 κα. Κηπιρτίδου Βασιλική, ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών, ως πρόεδρος, 
 κ. Πρέκα Μιχαήλ, ΤΕ3 Πολιτικών Έργων Υποδομής, ως τακτικό μέλος, 
 κ. Βακόνδιο Ιωάννη, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ως τακτικό μέλος, 
 

Αναπληρωματικά μέλη με σειρά αναπλήρωσης για οποιοδήποτε απών τακτικό μέλος: 

 κα. Λειβαδάρα Αικατερίνη, ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ως πρώτο 
αναπληρωματικό μέλος, 

 κ. Μαραγκός Μάρκος, ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, ως δεύτερο 
αναπληρωματικό μέλος 

 κ. Μανωλά Γεώργιο, ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων, ως τρίτο αναπληρωματικό μέλος. 
 
 
 
   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                                                                                                   
                                                                                  ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 
                                                                                                                  

                                                                                 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ   

                                                                                   
          ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΕΡΓΟ: 
 
 

Επισκευή & Συντήρηση σχολικών 
κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / 
Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ερμούπολης 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2 

Υπουργείο Εσωτερικών / 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Επισκευή, 
συντήρηση σχολικών κτιρίων & 
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις) / 
με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 της 
Σ.ΑΕ 055 

  Κωδικός αριθμός 
Τεχνικού 
Προγράμματος Δήμου 
Σύρου -Ερμούπολης  

 

Κ.Α. 64.7341.013 

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

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ  
 

3ΟΟ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΣΣ ΥΥ ΡΡ ΟΟ ΥΥ   -- ΕΕ ΡΡ ΜΜ ΟΟ ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΣΣ  
 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 

 
Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης  

/ Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ερμούπολης 
 

Εκτιμώμενης αξίας 60.400,00 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α. 48.709,68 Ευρώ), 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σύρου - Ερμούπολης 
                          Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 998225756 
                          Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.Ε85801.003114 

Οδός  : Πλατεία Ευρώπης, Ερμούπολη  
Ταχ.Κωδ. : 84100 
Τηλ. : 2281362514 - 2281362529 
Γενική Διεύθυνση 
στο Διαδίκτυο 
(URL) :                      

  
https://www.syros-ermoupolis.gr/ 

E-Mail : a.vamvakari@syros-ermoupolis.gr / info@syros-ermoupolis.gr  
Πληροφορίες:  : Μαρία Ταρζέντα  τηλ.2281362529 

email.: m.tarzenta@syros-ermoupolis.gr  
1.2       Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Σύρου-Ερμούπολης 
1.3       Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Σύρου-Ερμούπολης 
1.4       Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1.5       Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιών Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 
1.6       Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες5 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούσα διακήρυξη, 
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)6   
γ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
ζ) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
η) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 
θ) το υπόδειγμα ….7 
ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ια) η τεχνική μελέτη, 
ιβ)τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
ιγ) ............................8 
 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
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σύμβασης9 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.syros-ermoupolis.gr) 
αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση 
στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». .................................................................................  10  11 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την …….........12  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις ……./….…/…..…13 
 
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο 
ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους 
ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο. 
 
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  
 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών. 
 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 
 
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ14. 
 
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 15, 
β) δεν θα ενεργησουν αθεμιτα, παρανομα η καταχρηστικα καθ΄ ολη τη διαρκεια της διαδικασιας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και 
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.16   
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν τη  
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «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 ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,  προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση 
περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση 
που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται από 
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τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται 
αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας. 
 
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο 
άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή17, με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.18 
 
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον 
οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως 
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει 
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.  
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του 
άρθρου 95 του ν.4412/2016.19 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν, 
τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της 
προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί 
αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα 
παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον 
οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η 
προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα 
σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις 
σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην περίπτωση ε.20 
 
ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν 
παραχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, 
σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας21  
η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή 
ακριβή αντίγραφα22. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 4.1. γ) της παρούσας, 
ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά 
συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα), 
iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, δύναται να 
συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
3.6 Απόσυρση προσφοράς 
 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)23 που υποβάλλεται 
σύμφωνα με τις περ. ii) ή iv) της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας,24 μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο 
οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών. 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 
 
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 
παρούσας, και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας 
Αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο 
χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
β) Η αναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού τους κλειστούς 
φακέλους με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, που έχουν προσκομιστεί, πριν από την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται, ομοίως, στο άρθρο 18 της 
παρούσας.  
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού25, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18, προβαίνει σε 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου 
“Οικονομική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. 
 
γ) Μετά την ως άνω αποσφράγιση, και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την 
αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στις ακόλουθες 
ενέργειες26: 
 
(i) αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο 
προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους 
προσφέροντες,  
 
ii) ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της παρούσας. Η προσφορά οικονομικού φορέα που 
παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση 
υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής 
έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία 
συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και 
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της 
λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της 
προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες. 
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 
απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας.27  
 
iii) Στη συνέχεια διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην 
αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα 
πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες. 
 
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης 
και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης  και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016  
 
ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 
σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής.  
 
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
του άρθρου 24.2 της παρούσας, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση 
αυτή  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες28. 
 
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, παράλληλα με τις ως άνω ενέργειες, επικοινωνεί με τους εκδότες που 
αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους.29 Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.  
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η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημα του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
 
Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση 
μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων 
των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.  
 
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές 
με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.30 
 
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία 
αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.  
 
Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της 
άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν 
γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής. 
 
Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες υποβάλλονται, ομοίως, μέσω της 
λειτουργίας « Επικοινωνία», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο 
προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της 
σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλυτικά αναφερόμενα στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 
προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής.  
 
Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού31, η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της 
επόμενης περίπτωσης (θ). Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες 
επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016. 
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες, εκτός από εκείνους, οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά, λόγω μη υποβολής ή 
προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρούσας 
παραγράφου 4.1 και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις 
οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισημαίνεται, τέλος, ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), 
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφαση της προηγούμενης 
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περίπτωσης (θ). 
 
4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της 
παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 32 από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 23 της 
παρούσας, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης.33 Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει, εντός της ως άνω προθεσμίας, 
αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράτασή της, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί 
αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, δεν απαιτείται 
να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, εφόσον 
υποβάλλονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

 
i) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  
 
ii) είτε των άρθρων 15 και 2734 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 
 
iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής- 
επικύρωσης των αντιγράφων 
 
iv) είτε της παρ. 2 του άρθρου 3735 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
  
v) είτε της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων36.  
 
Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
 
Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων 
με μορφότυπο PDF. 
 
β.1) Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την 
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα).37 
 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
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i) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, 
(ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)  
ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους,  καθώς και  
 
iii) τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση και δεν 
είναι επικυρωμένα από δικηγόρο. 
 
Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χαγης της 5ης.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοσον συντασσονται σε κρατη 
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται 
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση 
νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση 
περί απαλλαγής απο την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός 
ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης 
δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων 
στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό 
δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή 
καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα 
ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την 
προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρθρου 79 παραγραφος 5 εδαφιο α΄ ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.38 
 
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: 
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ 
προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία39    ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 40  
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μέχρι τη σύναψη της 
σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η προσκομισθείσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, εγγύηση συμμετοχής.41,. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι:  α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Β έως 
22.Ε, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα , η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος άρθρου.42 Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το 
κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της 
διαδικασίας, ανά περίπτωση. 
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/2016,43 ήτοι με την απόφαση του 
προηγούμενου εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου.44  
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την  απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους οικονομικούς φορείς που 
έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντίστοιχης 
περ. γ της παραγράφου 4.1 της παρούσας,45 μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και 
επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού». 
 

ε) Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:46 
 

i. η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
ii. παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί 
απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

iii. έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 
με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται47, και 

iv.  ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. 

 
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. 
Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
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εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,48 προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής 
πρόσκλησης.49 
Πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η 
διαδικασία του παρόντος άρθρου 4.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής50. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 51 

 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός χρονικού 
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, και με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 
198 ΑΚ.52 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 

Προσωρινή δικαστική προστασία 
 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του53. 

 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
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προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης54. 
 
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς 
την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 
της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.  
 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5955 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/201656. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201757.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά58. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»: 
  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου 
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής 
του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης 
πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής59. 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
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βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής60. 
 
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή 
της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής61. Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης 
του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική 
προσφυγή. 
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.62 
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.63 
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου 
ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από 
την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά64. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 
2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του 
ν. 4412/2016. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
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Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του 
άρθρου 105 καθώς και στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016. 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται ως κατωτέρω:  
 

1. Το συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του 
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς 
τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την 
προσφορά του, 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 

Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 
Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των 
ανωτέρω. 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση65. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

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

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 
4.2.β) της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα  συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο66 και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα, ομοίως, 
στο άρθρο 4.2.β) της παρούσας.   

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

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

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
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Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποίηθηκε και ισχύει  
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», 

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» 67 

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 
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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 )68 
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 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. της με αρ. 166278  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 2813/30-6-2021Β') «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. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 
4607)««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». 
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7.2   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις69, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 
7.3     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. Το έργο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τεχνικού προγράμματος με Κ.Α. 

64.7341.013, τίτλο «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – 
Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ερμούπολης» και προϋπολογισμό 60.400,00€ με 
ΦΠΑ. 

 Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών από το πρόγραμμα χρηματοδότησης 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και 
λοιπές δράσεις) με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 της Σ.ΑΕ 055 η δε εκτέλεσή του θα γίνει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 Σχετική είναι η υπ' αριθμ. 5133/23-02-2018 Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ:6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υπ’ αριθμ. 25209/04-06-
2018 (ΑΔΑ:7ΣΕΩ465ΧΘ7-ΝΧΜ) Απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών της 
πράξης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης στο Πρόγραμμα, προϋπολογισμού 100.400,00€ 
με ΦΠΑ και τα έγγραφα με Απ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 25814 και 26116 του 
έτους 2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης προς 
το Υπουργείο Εσωτερικών 

 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις70 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201171, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' 
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της 
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 
και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και 
συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.         

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή72 τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
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ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν 
ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας « Επικοινωνία» του υποσυστήματος, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016. 
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικης προθεσμιας παραλαβης προσφορων. Τα ανωτερω ισχυουν κατ΄ αναλογιαν και για 
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα.73 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
(για έργα που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό) 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 9587/26-05-22 (ΑΔΑ 6950ΩΗΟ-
6Ρ6) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και 
2023 και με αρ. 690 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. 
(συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η 
δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 
80/2016 ).74  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
Τίτλος του έργου 

Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο – 
Λύκειο Ερμούπολης 

  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε75 60.400,00Ευρώ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών : 33.576,15€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.043,71€ 
Απρόβλεπτα76 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.942,98€, που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 1.446,84€ σύμφωνα με το άρθρο 153 
του ν. 4412/2016 καθώς και απολογιστικά 1.440,68€ και ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 259,32€. 
 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), (εφόσον προβλέπεται), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 16 της παρούσας. 
 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο καθώς είναι μικρού 
προϋπολογισμού το σύνολο των εργασιών αποτελεί ενιαίο έργο με αυτοτελές τεχνικό και οικονομικό 
αντικείμενο και δεν προκύπτει η ανάγκη υποδιαίρεση ούτε για οικονομικούς ούτε για τεχνικούς 
λόγους. 

 
11.2.Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
Ειδικό σχολείο Ερμούπολης (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -λύκειο Σύρου) στην περιοχή 
Λιβάδια Μάννα, ν.Σύρου, εντός του σχολικού συγκροτήματος που περιλαμβάνει το σύνολο της 
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 
11.3.Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 

 Στεγανοποίηση δώματος - στέγης  
 Αποκατάσταση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλόμενων στη διάβρωση  του 

οπλισμού  
 Κατασκευές από σκυρόδεμα, κατασκευή εξωτερικών ραμπών και τοποθέτηση χειρολισθήρα 

για την εξομάλυνση των ανισοσταθμιών των χώρων με σκοπό την ευκολότερη κίνηση από 
άτομα με ειδικές ανάγκες στους χώρους του σχολείου  

 Επισκευή υφιστάμενης κατασκευής διάθεσης πόσιμου νερού 
 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και κατασκευή ή επισκευή μεταλλικού πλαισίου 

ασφαλείας κουφωμάτων 
 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων και νέα επίστρωση 

δαπέδου με ομογενοποιημένα φύλλα βινυλίου (PVC) σε ρολά ή πλακίδια 
 Επισκευή υφιστάμενου WC σε WC για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής 
 Κατασκευή – επισκευή επιχρίσματων 
 Κατασκευή – επισκευή οροφοκονιαμάτων 
 Χρωματισμοί επιχρισμένων επιφανειών. 
 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 
 

Όλες οι εργασίες, θα γίνονται ύστερα από αυτοψίες του επιβλέποντα του έργου με τον ανάδοχο, για 
εντοπισμό της υπάρχουσας κατάστασης και την υπόδειξη επί τόπου των θέσεων που θα γίνουν οι 
παραπάνω εργασίες.  
 
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 13277 και 156 ν. 4412/2016.  
 
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 
 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  
 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  
 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. 
 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες 
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 
αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 
έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαση 
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του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά 
κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποία έχει εφαρμογή σε 
όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης78 
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

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

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 
περ. γ έως στ της παρούσας.  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 79 
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.80 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
974,19ευρώ81.(εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά)  

 
 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 

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

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

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

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμοζεται για τις εγγυήσεις που 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων). 
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 η) τα στοιχεία της διακήρυξης ( αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

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

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

                   (Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν). 
 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
.................…, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

 αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  
 παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο 

άρθρο 22  
 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας 

δικαιολογητικά 
 στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 

πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, 
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 4.2 
της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ 
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, 
από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των, 

 δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού. 
 υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 

άρθρου2 του ν. 4412/2016 
 δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της 

προβλεπόμενης, στο άρθρο 4.1 (η) προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, σε 
περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς,82 
  

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201683. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ) 
 
16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο . 
16.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.   
16.3 Στην περίπτωση αυτήν, για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη 
έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού 
συμβουλίου, ήτοι της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, του τεχνικού 
συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.  

 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
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17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε 
τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού84 . 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον 
ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας, πλην της περ. (η), και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης . 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) 
τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και 
του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα 
έγγραφα της παρούσας σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση 
παράβασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας.85 
Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των 
εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική 
ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και 
εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.86 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, 
κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής 
επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 
συνολικής αξίας.87  
Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από 
την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου. 
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας- Δεν προβλέπεται88 
17. 3 Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριασμών και 
πιστοποιήσεων, μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με 
ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις υποβεβλημένες στην υπηρεσία 
επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν 
υποβληθεί οι επιμετρήσεις.89 
 
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικα ιδρυματα η ασφαλιστικες επιχειρησεις κατα την εννοια των περιπτωσεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του αρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.90 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
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γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από 
ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους91.  
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών92 ορίζεται η ……………, 
ημέρα ............ και ώρα .................  
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η................................., 
ημέρα........... και ώρα ......……..… 
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση 
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω 
της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και 
νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων 
εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση 
των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που 
προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016). 
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 12 μηνών93, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
19.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν 
απορρίπτεται ως μη κανονική94. 
19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από 
τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρ. 19.1 . 
Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 
19.4 Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
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εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, καθώς 
και της εγγύησης συμμετοχής, οπότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς, οι 
οποίοι προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες. 
 
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 
2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό 
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:……..… [εφόσον 
είναι γνωστός], και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ. 
3. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://www.syros-ermoupolis.gr/, αναρτάται 
σχετική ενημέρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.  
4. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο95, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” https://diavgeia.gov.gr/  
 
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης της 
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών96 που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ97 και που είναι εγκατεστημένα σε98: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 799 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
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 Ένωσης100. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης101, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
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Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
 
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

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

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

 
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των 
παρακάτω περιπτώσεων: 
 
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη102 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 
ακόλουθα  εγκλήματα: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
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και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία 
ανθρώπων). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές. 
β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο  εκπρόσωπο103. 
 
22.A.2 
α) Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και  
β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού104 
 
22.A.3  διαγράφηκε η συγκεκριμένη παράγραφος. 
 
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:105 
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(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,                    
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία  ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 106 
(γ) εαν, με την επιφυλαξη της παραγραφου 3β του αρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περι ποινικων 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες 
ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών  απατηλών δηλώσεων, κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της 
παρούσας, 
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό 
τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητά του. 
 
22.Α.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 107 
Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά 
αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου 
που υποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη 
εταιρεία. 
 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:  
α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  
β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund 
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managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), 
υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει 
το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από 
Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.108 
 
 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων. 109  
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.110 
 
22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1 και 22.Α.4111, εκτός από την περίπτωση β, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία112 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 113 Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση 
 
22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 114 
 
22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 115 
 
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το 
χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 
71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη 
ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων116, ανά περίπτωση, στην 
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κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας117. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια118 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Έργων, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 51, 
παρ.10 του Π.Δ. 71/2019.  
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 
71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 
 
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα119 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
πρέπει να έχουν τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζεται από το άρθρο 52 παρ. 1α του 
Π.Δ. 71/2019.  
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  
 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης120 
Δεν απαιτούνται. 
 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση 
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι121 για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα). 
 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και, εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  
 
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν 
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πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α 
της παρούσας. 
 
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν 
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής  ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρούσας, 
γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες 
του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον 
οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ 
νέου. 
 
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής122 

 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το 
οποιο ισοδυναμει με  ενημερωμενη υπευθυνη δηλωση, με τις συνεπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλονται προσφορές.  
 
Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, 
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.123. 
 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.  
 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 124. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης125. 
Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην 
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού126, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 
4412/2016 και στο άρθρο 22.Α  της παρούσης127 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα 
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 
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Επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου 
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 
του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 
(Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 
 
Οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου 
εντύπου ή δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3β 
του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ της 
παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και κάθε αντίστοιχου εντύπου. 
 
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά 
στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 128 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ 
και το ΕΕΕΣ  του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες 
του οποίου στηρίζεται. 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών 
συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια»), 
στο πεδίο «Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις». 
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται: 
α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,  
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α  έως δ) και  
γ)κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 του 
ν.4412/16, και στο άρθρο 4.2  (ε) της παρούσας. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
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κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, 
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα 
ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας129: 
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  
απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του130. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων 
εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 
 
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)131, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του132. 
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες 
συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση133 περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε 
περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της  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 
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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]134 
β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική 
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν 
το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας 
πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν 
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.  
β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22135: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του136.  
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα: 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»137, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης  καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα.  
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.σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα  
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 (β) 
του άρθρου 22 Α της παρούσας  
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Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis) 138 του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
 
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22139, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 
αποκλεισμού140. 
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22141, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από 
τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ. 
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα 
οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική 
επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη 
έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω 
μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 
του ως άνω π.δ. 
 
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 – διαγράφεται. 
 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από 
την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)142, ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ . 
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή 
τους143 
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23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

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

περιέχει, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ 
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από την ως άνω  
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια 
επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
 

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

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 
ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
ενημερότητα πτυχίου ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 
ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, κατά 
τις κείμενες διατάξεις.  

 
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, οι απαιτήσεις του άρθρου 
22.Γ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
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23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε: 
 
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που 

περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ 
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από την ως άνω 
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια 
επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ 
απαίτηση. 

 
Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, οι απαιτήσεις του άρθρου 
22.Δ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 
του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
 
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.144 
 
23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε145 - Διαγράφεται 
 
23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία», με θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία 
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πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους146, εκτός αν 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος  
 
Ειδικότερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά 
ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:147 
 
α) για την 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 148.   
β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. 
 
2) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου  
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, τα φυσικά, 
εφόσον έχει χορηγήσει εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση 
του οικονομικού φορέα. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, 
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μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους. 
 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις 3η έως και 7η, μέχρι τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, 
υποβάλλοντας «Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής 
των δικαιολογητικών 149: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.150 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ).151 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική 
ενημερότητα για τα στελέχη αυτά. 
 
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίσημο 
κατάλογο και απαλλάσσει τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις από την προσκόμιση 
των αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στα άρθρα 47 επόμενα. 
 
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την  υποβολή 
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη 
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μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει 
να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί 
για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο 
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει 
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει 
χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο 
υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή 
επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα 
εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, 
δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 
 
23. 11 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών152 Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 
 
Άρθρο 24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να περιέχει τα ακόλουθα υπό (α) και (β) στοιχεία: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επίσης δύναται να περιλαμβάνει και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός 
φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α του 
ίδιου ν. 4412/2016. 
 

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο 
παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και 
υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό. 
 
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 β της παρούσας. 
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το 
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των 
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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. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. Αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς 
του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την υπεργολαβική 
σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του, 
για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, 
που διαθέτει τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, προσόντα, εφόσον συντρέχει 
σοβαρός λόγος. 153  
 
25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 
25.3 .................................................................... 154 
 
25.4  Η αναθέτουσα αρχή: 
 
α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του υπεργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση 
τμήμα, κατά την έννοια του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύει 
τη μη συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 
(άρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικώς προβλεπόμενα 
στο άρθρο 23 της παρούσας (άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016). 155 
 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν 
κατόπιν του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α), διαπιστώνεται ότι δεν 
πληρούνται οι όροι επαγγελματικής καταλληλλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως 
άνω λόγοι αποκλεισμού του. 
 
 Άρθρο 25Α : Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την  ερμηνεία και/ ή 
το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης  επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 4412/2016.  
 
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου 156 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι όλες οι διαφορές που προκύπτουν ή 
σχετίζονται με την  ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση  της  σύμβασης, 
επιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο /όργανο  το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη 
διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου. (Κατά 
παρέκκλιση από τις διατάξεις που ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου, η αναθέτουσα αρχή  
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μπορεί να καθορίσει στο σημείο αυτό, κατά περίπτωση, το περιεχόμενο της διαιτητικής ρήτρας 
σύμφωνα με τον επιλεγέντα φορέα διαιτησίας, περιέχον μεταξύ άλλων, τους κανόνες που διέπουν τον 
ορισμό των διαιτητών, τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας, την έδρα του διαιτητικού 
δικαστηρίου (ή οργάνου), τις αμοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από τους εφαρμοστέους 
κανόνες διαιτησίας), τη γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό θέμα). 
  
Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισμό Διαφάνειας στις δυνάμει Συνθήκης 
Διαιτησίες Επενδυτών-Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) 
της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξεις του 
οποίου κατισχύουν των εφαρμοστέων κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 175 ν. 4412/2016,  
 
Της προσφυγής στο διαιτητικό δικαστήριο/ όργανο προηγείται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης 
διαφορών. Για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς συγκροτείται Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών 
(ΣΕΔ). Η αμοιβή κάθε μέλους του ΣΕΔ καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), 
περί αμοιβής διαμεσολαβητή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 176 ν. 
4412/2016 και ο ν. 4640/2019. 
 
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

…………………………………… Απόφαση. 
 
26.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
 
26.3 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης  
 
26.4 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης 
έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 
26.5 Αν, μετά από την τυχόν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την 
ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του παρόντος διαγωνισμού 
και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η 
σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η 
άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω 
μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον 
επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και 
αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο 
προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016. 
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Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή 
κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν 
επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ 
μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από 
αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα 
του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις. 
  

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ……………….-2022 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σύρου  -  Ερμούπολης  

 
 

Μηνάς Αλιφραγκής  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Με την αριθμό πρωτ. ………………………… απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ……………………….) 

 
            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 

Ταρζέντα Μαρία 
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ Δ.Τ.Υ 

 
 

Δαυίδ Διακοδημητρίου 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε 

 
                                                 
1 Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων, πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   4412/2016.  
2    Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός, η αναθέτουσα αρχή αναγράφει τον 

αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει 
το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό 
της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 
οικονομικά έτη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί διαδικασίας 
για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα 
Δημόσιων Επενδύσεων, αναγράφει τη Συλλογική Απόφαση Ένταξης και τον ενάριθμο. (Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. ζ του 
ν. 4412/2016).  

3 Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα  
4 Συμπληρώνεται ο κωδικός που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως αυτός προσδιορίζεται στον επίσημο 

ιστότοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  
      (Πρβλ.άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016). 
5 Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
6 Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό 
Έγγραφο Προμήθειας (L 3) και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.  
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται 
προσφορές. 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική 
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υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ Aπό τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική 
υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική 
ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα 
σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, 
Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

7 Η περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή προβλέπει υποδείγματα 
εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, π.χ εγγυητικών επιστολών. 

8 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 

9  Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
10  Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα 

της σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης 
θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός 
ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων) (τρίτο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 67  ν. 4412/2016).  
Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... 
διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

11 Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 
σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, 
αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, 
τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η 
αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 
διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή 
πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από 
το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή 
εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

12  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία (εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς 
αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

13   Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.  
14  Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας 

στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 
15  Πρβλ.άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
16  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 
17 Αν η διεύθυνση της υπηρεσίας που τηρεί το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής είναι διαφορετική από την 

αναφερόμενη στο άρθρο 1, αναγράφεται στο παρόν σημείο η σχετική διεύθυνση. 
18  Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
19  Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης απαλείφεται η περίπτωση δ της παρ. 3.5. Πρβλ. άρθρο 

95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ αποκοπή 
τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του 
προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών 
μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».  

20 Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση (στ) αναφορά για την 
υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

21  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.  
22  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.  
23  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.  
24  Πρβλ .άρθρο 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 
25  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016.  
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26  Πρβλ. άρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.  
27  Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1 όγδοο εδάφιο ν. 4412/2016 
28  Πρβλ. άρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016. 
29 Πρβλ.  άρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
30  Πρβλ. άρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016 
31 Ως προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εξέταση των εξηγήσεων των ασυνήθιστα χαμηλών 

προσφορών πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδίως σκέψεις 15-21  
32 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.  
33 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
34 Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

κυρωθηκε με το αρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, 
τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

35 Για τους φορείς του Βιβλίου ΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν.4412/2016 
36  Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 8 του ν.4412/201 
37  Πρβλ. άρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 
38  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
39  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
40  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λήψη επανορθωτικών μέσων). 
41   Πρβλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.  
42  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
43  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
44  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
45  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
46  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
47  Η φράση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 

327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστίθεται στη διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται 
υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου. 

48  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
49 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  
50  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  
51  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  
52  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  
53  Πρβλ. άρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  
54   Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017. 
55  Πρβλ. άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 
56  Πρβλ. άρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
57  Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017. 
58  Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
59  Πρβλ. παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 
60  Πρβλ. άρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. άρθρο 367 παρ. 4 Ν. 4412/2016. 
61  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016  
62   Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.  
63    Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
64    Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
65   Πρβλ.  άρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
66 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
67  Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
68 Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 κατάργησε το π.δ 113/2010. 
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69 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της διακήρυξης. 
70 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
71    Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
72  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα). 
73  Πρβλ. άρθρο 102 ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με  το άρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών 

ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  
74  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναληψη υποχρεωσεων απο τους διατακτες” ( Α΄ 145 ): “Οι 

διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό 
καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς 
ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".Επίσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις 
που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος 
“Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων” 

75  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 
4412/2016). 

76 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την 
προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με 
ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 περ. β  του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  

77   όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
78 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 

εργασιών (Πρβλ. άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
79 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
80  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή 

προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
81  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το 

Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1του ν. 4412/2016),. 

82 Πρβλ. άρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
83 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
84  Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το 

οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρόσθετη εγγύηση, 
κλιμακωτά αυξανόμενη βάσει του ποσοστού έκπτωσης. Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο ν. 4412/2016. 

85   Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 
86 Πρβλ. άρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016 
87 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016 
88  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 

αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων 
κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης 
καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας..  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 

89  Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 
90 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή 

εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική 
νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 
(“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). 
Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

91 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 13, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις 
συμμετοχής. 

92  Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016. 
93 Οριζεται ο χρονος απο την Αναθετουσα Αρχη κατ΄ εκτιμηση των ιδιαιτεροτητων της διαδικασιας. Για τον καθορισμο του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου: «Στις 
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διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο 
πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες 
αντίστοιχα».  

94  Πρβλ. άρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
95  Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 

4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3548/2007, στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2023. 

96 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες 
τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

97  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η 
κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 
). 

98  Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών σε διαγωνισμούς, 
βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 
24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

99 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
100  Για το έλεγχο των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 
101  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
102 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω 
νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

103 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
104  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2Α τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα  

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
105  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και 
κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 
(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. . 

106  Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
107  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ ( Άλλοι Λόγοι 

Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της α.α ή του α.φ ). 
108 Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/2 
109 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
110  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ 

Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017 Vossloh, ιδίως 
σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

111  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει 
κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 

112  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
στην υπόθεση C-387/19 

113 Πρβλ άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
114  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως 

την  έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
115  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα 
αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 
4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των 
κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις 
ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της 
διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται 
κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

116 Πρβλ. άρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποίο επανήλθαν σε ισχύ τα άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008, 
μέχρι την έκδοση του π.δ. του άρθρου  
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117  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή, από την 

έναρξη ισχύος του π.δ. 71/2019, του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. 
άρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  

118  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 
αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να 
σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 
παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε 
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κάθε περίπτωση και για το μεταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των 
άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008, όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη 
ισχύος του  τελευταίου, επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιγράφει τις σχετικές απαιτήσεις ανάλογα με 
τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμένων των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 
αναφορικά με τις πέραν των προβλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων 
του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντιστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργου. 

119  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 
αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να 
σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 
παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς 
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ούτε σε βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση 
και για το μεταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008, όπως αυτό προκύπτει από το 
άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη ισχύος του  τελευταίου, επισημαίνεται ότι,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να περιγράφει τις σχετικές απαιτήσεις ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμένων των ειδικότερων 
ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν των προβλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή 
και καταταξη σε ταξη των οικειων μητρωων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντιστοιχου προϋπολογισμου ανα κατηγορια 
έργου..  

120  Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

121  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 
άλλως διαγράφεται. 

122 Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από 
τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

123  Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
124  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί 

να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016. 

125  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016 
126 Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
127  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα) 
128  Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμό  με άρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
129 Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς 

απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

130  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
131  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης 

ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση." 

132  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
133  Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους υπογράφονται και γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4.2. β) της παρούσας  
134 Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 έγγραφο της Αρχής «Ενημέρωση για ζητήματα αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας 

(αυτόματη άντληση αποδεικτικού - ενημερότητα σε παρελθόντα χρόνο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ). 
135  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
136  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
137  Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021έγγραφο της Αρχής «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: 

9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6). 
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138   Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών άλλων κρατών-

μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι 
η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. 
Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-
pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

139  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
140  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις 

περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας 
σύμβασης.  

141 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
142  η οποια εκδιδεται συμφωνα με τις ειδικες διαταξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισημαινεται οτι τα πτυχια των 

εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 
εξακολουθούν να ισχύουν ως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου 
που ίσχυε έως και την 2α Ιουλιου 2019 (Πρβλ. αρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 5 του αρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).  

143  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.  
144  Πρβλ. άρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
145  Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4412/2016. 
146  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 
147 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:  

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 

οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και 

ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
    στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 

96), 
     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)  
    θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 

L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
     ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
     ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 

της στην ημεδαπή, 
      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 

και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
148 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.  
149  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 

χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό 
με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο 
αναγνωρισμένων εργοληπτών [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα 
επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22  (Τροποποιήσεις του Ν. 
4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 
377 αντικαθίσταται ως εξης: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αρθρων 80 εως 110, τα οποια παραμενουν σε 
ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της 
παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

150  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

151  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
152   Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
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153 Πρβλ. άρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
154 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και 

εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του 
για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση 
αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο 
ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον 
τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως. 

155   Πρβλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016  
156  Πρβλ άρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα έγγραφα της σύμβασης, για έργα προϋπολογισμού ανώτερου των δέκα 

εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, μπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς 
που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της σύμβασης. Για έργα κατώτερου προϋπολογισμού, 
απαιτείται για τη συμπερίληψη αντίστοιχης ρήτρας η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Μπορεί να 
τεθεί στο σημείο αυτό ή στην ΕΣΥ. Στα συμβατικά τεύχη που έχει περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης, δύναται 
να προβλέπεται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης κάθε διαφοράς, που προηγείται της προσφυγής στη διαιτησία  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΕΡΓΟ: “Επισκευή & Συντήρηση σχολικών 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ / Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ερμούπολης”

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 60.400,00€ (με ΦΠΑ )

Κ.Α.: 64.7341.013 Αριθμός Μελέτης :  6/2021

 
Τεχνική Περιγραφή 

                                         
1.     Περιγραφή έργου      

Με την  παρούσα μελέτη με τίτλο «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης /
Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ερμούπολης», με προϋπολογισμού δαπάνης του έργου να ανέρχεται  στο ποσό των
60.400,00€ συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α,  προβλέπεται  η  εκτέλεση  κυρίως  οικοδομικών  αλλά  και
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, για την  επισκευή και  συντήρηση του σχολικού συγκροτήματος που στεγάζει  το
Ειδικό σχολείο Ερμούπολης (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -λύκειο Σύρου) στην περιοχή Λιβάδια Μάννα,
ν.Σύρου, εντός του σχολικού συγκροτήματος που περιλαμβάνει το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι συνήθεις εργασίες είναι κυρίως οικοδομικές, αλλά υπάρχουν και κάποιες υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές. Η
υπηρεσία μας αξιολογεί και θέτει προτεραιότητες στις εργασίες,  δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές που αφορούν
την ασφάλεια των μαθητών όπως σαθρά επιχρίσματα, επικίνδυνα μεταλλικά κιγκλιδώματα κ.λ.π., εργασίες οι οποίες
προηγούνται  έναντι  άλλων  και  αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών και  βλαβών που προκύπτουν από την
χρήση ή λόγω καιρικών φαινομένων, με σκοπό την αναβάθμιση των χώρων, τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, της
λειτουργικότητας και την ασφάλεια των χώρων της σχολικής μονάδας. 
Η εκτίμηση των εργασιών που περιλαμβάνονται στη μελέτη έγινε λαμβάνοντας υπόψη, τις  ανάγκες της σχολικής
μονάδας μετά από αυτοψία στο χώρο και τις εκτελεσθείσες εργασίες από την Υπηρεσία μας, κατά τα προηγούμενα
έτη. Αναλυτικά το είδος των εργασιών περιγράφεται στο “Τιμολόγιο             μελέτης      ”  καθώς και πίνακα  “Προμετρήσεις
μελέτης”.

Το έργο θα εκτελείται με ταυτόχρονη τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Οι εργασίες θα εκτελούνται
σταδιακά, σε ώρες και  μέρες που θα διευκολύνουν την λειτουργία του και θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια των
παιδιών. 

2. Προβλεπόμενες Κατασκευαστικές Εργασίες - Τρόπος Εκτέλεσης  

 Στεγανοποίηση δώματος - στέγης 
 Αποκατάσταση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλόμενων στη διάβρωση  του οπλισμού 
 Κατασκευές  από  σκυρόδεμα,  κατασκευή  εξωτερικών  ραμπών  και  τοποθέτηση  χειρολισθήρα  για  την

εξομάλυνση των ανισοσταθμιών των χώρων με σκοπό την ευκολότερη κίνηση από άτομα με ειδικές ανάγκες
στους χώρους του σχολείου 

 Επισκευή υφιστάμενης κατασκευής διάθεσης πόσιμου νερού
 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και κατασκευή ή επισκευή μεταλλικού πλαισίου ασφαλείας κουφωμάτων
 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων και νέα επίστρωση δαπέδου με 

ομογενοποιημένα φύλλα βινυλίου (PVC) σε ρολά ή πλακίδια
 Επισκευή υφιστάμενου WC σε WC για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής
 Κατασκευή – επισκευή επιχρίσματων
 Κατασκευή – επισκευή οροφοκονιαμάτων
 Χρωματισμοί επιχρισμένων επιφανειών.
 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 

τσιμεντόχρωμα

Όλες οι εργασίες, θα γίνονται ύστερα από αυτοψίες του επιβλέποντα του έργου με τον ανάδοχο, για εντοπισμό της
υπάρχουσας κατάστασης και την υπόδειξη επί τόπου των θέσεων που θα γίνουν οι παραπάνω εργασίες. 
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3.   Διάρκεια – Χρηματοδότηση      

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με εγκεκριμένο από τη  Δ ιευθύνουσα Υπηρεσία  χρονοδιάγραμμα, θα
αρχίσει μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει δώδεκα (12  )   μήνες  .      

Το έργο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τεχνικού προγράμματος με  Κ.Α.    64.7341.013  ,    τίτλο «Επισκευή &
Συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  Δήμου  Σύρου  –  Ερμούπολης  /  Ειδικό  Γυμνάσιο  -  Λύκειο  Ερμούπολης»  και
προϋπολογισμό   60.400,00  €   με ΦΠΑ, . 

Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών από το πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Επισκευή,
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις)  με κωδικό έργου 2017ΣΕ05500010, Σ.Α
Ε055 η δε εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Σχετική είναι  η  υπ'  αριθμ.  5133/23-02-2018        Πρόσκληση του  Υπουργείου  Εσωτερικών        (ΑΔΑ:6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ)  
ό  πως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υπ’ αριθμ. 25209/04-06-2018 (ΑΔΑ:7ΣΕΩ465ΧΘ7-ΝΧΜ)       Απόφαση ένταξης του  
Υπουργείου  Εσωτερικών    της  πράξης  του  Δήμου  Σύρου  -  Ερμούπολης  στο  Πρόγραμμα,  προϋπολογισμού
100.400,00  €     με ΦΠΑ   και τα έγγραφα με   Απ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 25814 και 26116 του έτους 2019 της  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά μόνο στις επιλέξιμες δαπάνες.   όπως αυτές προσδιορίζονται
στην  παραπάνω  πρόσκληση. Μη  επιλέξιμες  δαπάνες  θεωρούνται   οι  εργασίες  που  αφορούν  στη  συνολική
ενεργειακή αναβάθμιση στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων.
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ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης : 6/2021

Κ.Α.: 

Α.Τ.  Συνοπτική περιγραφή εργασίας Μονάδα

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Α1 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 10.07.01 ton.km 100,00 

Α2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 20.10 m3 4,00 

Α3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 20.30 m3 15,00 

Α4 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 20.40 ton x 10 m 50,00 

Α5 22.02 m3 0,30 

Α6 22.10.01 m3 0,50 

Α7 22.15.01 m3 0,20 

Α8 Καθαίρεση επιχρισμάτων 22.23 m2 108,00 

Α9 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 22.54 m2 105,00 

Α10 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών 22.56.ΣΧ1 kg 300,00 

Α11 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 22.60 m2 55,00 

Β1 Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 32.05.03 m3 13,00 

Β2 32.25.02 m3 13,00 

Β3 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 38.02 m2 25,00 

Β4 38.20.03 kg 265,00 

Β5 47.01.01 m2 5,00 

Β6 71.01.01 m2 10,00 

Β7 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 71.21 m2 210,00 

Β8 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 71.31 m2 100,00 

Β9 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 79.24 kg 10,00 

Β10 79.37 μμ 140,00 

Β11 ΝΑΥΔΡ 10.19 m2 85,00 

Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ‘Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Γ1 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 64.29 μμ 115,00 

Γ2 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών 77.34 kg 300,00 

Δ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Δ1 73.96 ΣΧ1 m2 55,00 

Δ2 75.01.01 m2 1,00 

Δ3 77.10 m2 210,00 

Δ4 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 77.15 m2 100,00 

Δ5 77.55 m2 58,00 

Δ6 77.80.01 m2 5,00 

Δ7 77.80.02 m2 100,00 

Δ8 79.11.01.ΣΧ2 m2 310,00 

Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ε1 ΑΤΗΕ8972.5.7 τεμ 2,00 

Επισκευή & Συντήρηση σχολικών 
κτιρίων Δήμου Σύρου – 
Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο - 
Λύκειο  Ερμούπολης

60.400,00€ (με ΦΠΑ )                

64.7341.013

Προμετρήσεις Μελέτης 

Αριθμός  
Τιμολογίου 

ΜΕΡΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή (*)

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού.(*)

Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ -  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ       

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C(S500s).

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm. Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε 
αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα ακατεργάστων 
όψεων λιθοδομών

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές 
πολυουρεθανικό υλικό

Αποκατάσταση τοπικών βλαβων στοιχειων απο οπλισμένο σκυροδεμα 
οφειλομενων στην διαβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαματων 
και αναστολεων διάβρωσης

Επίστρωση με ομογενοποιημένα φύλλα βινυλίου (PVC) πάχους 2μμ σε ρολά ή 
πλακίδια

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Κατώφλια 
από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών 
με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών 
με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Στεγανοποίηση δωμάτων κ στεγών με επαλειφόμενη ελαστική πολυουρία δύο 
συστατικών ενδεικτικού τύπου Neoproof Polyurea R (A+B) ή ισοδύναμου 

Φωτιστικό σώμα με λυχνίες LED στεγασμένων χώρων με ανταυγαστήρα, οροφής 
ή ανηρτημένο
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Ε2 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικών οροφής και ανεμιστήρα. ΝΑΤΗΕ8392.1 τεμ 2,00 

Ε3 ΝΑΤΗΕ9910.02 τεμ 1,00 Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης 

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



Φύλλο2

Σελίδα 3

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης : 6/2021

Κ.Α.: 

Α.Τ.  Συνοπτική περιγραφή εργασίας Μονάδα

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Α1 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 10.07.01 ton.km 0,35 100,00 35,00 

Α2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 20.10 m3 4,50 4,00 18,00 

Α3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 20.30 m3 0,90 15,00 13,50 

Α4 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 20.40 ton x 10 m 5,60 50,00 280,00 

Α5 22.02 m3 23,42 0,30 7,03 

Α6 22.10.01 m3 30,10 0,50 15,05 

Α7 22.15.01 m3 58,10 0,20 11,62 

Α8 Καθαίρεση επιχρισμάτων 22.23 m2 5,60 108,00 604,80 

Α9 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 22.54 m2 9,00 105,00 945,00 

Α10 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών 22.56.ΣΧ1 kg 0,70 300,00 210,00 

Α11 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 22.60 m2 2,20 55,00 121,00 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 2.261,00 

Β1 Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 32.05.03 m3 101,00 13,00 1.313,00 

Β2 32.25.02 m3 16,80 13,00 218,40 

Β3 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 38.02 m2 22,50 25,00 562,50 

Β4 38.20.03 kg 1,01 265,00 267,65 

Β5 47.01.01 m2 19,70 5,00 98,50 

Β6 71.01.01 m2 16,80 10,00 168,00 

Β7 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 71.21 m2 13,50 210,00 2.835,00 

Β8 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 71.31 m2 11,20 100,00 1.120,00 

Β9 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 79.24 kg 9,00 10,00 90,00 

Β10 79.37 μμ 11,20 140,00 1.568,00 

Β11 ΝΑΥΔΡ 10.19 m2 53,60 85,00 4.556,00 

12.797,05 

Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ‘Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Γ1 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 64.29 μμ 20,00 115,00 2.300,00 

Γ2 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών 77.34 kg 0,17 300,00 51,00 

2.351,00 

Δ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Δ1 73.96 ΣΧ1 m2 28,00 55,00 1.540,00 

Δ2 75.01.01 m2 78,50 1,00 78,50 

Δ3 77.10 m2 3,90 210,00 819,00 

Δ4 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 77.15 m2 1,70 100,00 170,00 

Δ5 77.55 m2 6,70 58,00 388,60 

Δ6 77.80.01 m2 9,00 5,00 45,00 

Δ7 77.80.02 m2 10,10 100,00 1.010,00 

Δ8 79.11.01.ΣΧ2 m2 33,00 310,00 10.230,00 

14.281,10 

Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ε1 ΑΤΗΕ8972.5.7 τεμ 30,00 2,00 60,00 

Ε2 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικών οροφής και ανεμιστήρα. ΝΑΤΗΕ8392.1 τεμ 13,00 2,00 26,00 

Ε3 ΝΑΤΗΕ9910.02 τεμ 1.800,00 1,00 1.800,00 

Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – 
Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο  Ερμούπολης

60.400,00€ (με ΦΠΑ )                

64.7341.013

Προϋπολογισμός Μελέτης 

Αριθμός  
Τιμολογίου 

Τιμή 
μονάδας

ΜΕΡΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  
(€)

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή (*)

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού.(*)

Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ -  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ       

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C(S500s).

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm. Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε 
αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα ακατεργάστων 
όψεων λιθοδομών

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές 
πολυουρεθανικό υλικό

Αποκατάσταση τοπικών βλαβων στοιχειων απο οπλισμένο σκυροδεμα 
οφειλομενων στην διαβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαματων 
και αναστολεων διάβρωσης

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ -  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ‘Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Επίστρωση με ομογενοποιημένα φύλλα βινυλίου (PVC) πάχους 2μμ σε ρολά ή 
πλακίδια

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Κατώφλια 
από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών 
με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών 
με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Στεγανοποίηση δωμάτων κ στεγών με επαλειφόμενη ελαστική πολυουρία δύο 
συστατικών ενδεικτικού τύπου Neoproof Polyurea R (A+B) ή ισοδύναμου 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Φωτιστικό σώμα με λυχνίες LED στεγασμένων χώρων με ανταυγαστήρα, οροφής 
ή ανηρτημένο

Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης 

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ
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1.886,00 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 2.261,00

12.797,05

2.351,00

14.281,10

1.886,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 33.576,15

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 33.576,15

ΓΕ. & ΟΕ  18% 6.043,71

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 39.619,86

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 5.942,98

ΣΥΝΟΛΟ 45.562,84

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 1.446,84

ΣΥΝΟΛΟ 47.009,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1.440,68

ΓΕ. & ΟΕ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 259,32

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 48.709,68

Φ.Π.Α. 24% 11.690,32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 60.400,00

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Προϋπολογισμός : 60.400,00 (με Φ.Π.Α.)
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           Κ.Α.: 64.7341.013
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Αριθ. Μελέτης : 6/2021

                               

“Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 

/ Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο  Ερμούπολης”

Χρηματοδότηση : Υπουργείο Εσωτερικών, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

(Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις), 

Κωδ. έργου 2017ΣΕ05500010

                                                               

                                               

                                                                                                         

Eρμούπολη – Σύρος, Μάιος 2022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΕΡΓΟ: “Επισκευή & Συντήρηση σχολικών 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ερμούπολης”

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 60.400,00€ (με ΦΠΑ )

Κ.Α.: 64.7341.013 Αριθμός Μελέτης :  6/2021
 

Τιμολόγιο Μελέτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1 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.
1.1 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:

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

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

1.1.3 Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών  εισφορών (στο  Ι.Κ.Α.,  σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων
εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και  χειριστών οχημάτων και
μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων,  επιστημονικού  προσωπικού  και  των  επιστατών  με  εξειδικευμένο
αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε
αλλού.

1.1.4 Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό και  λειτουργία  εργοταξιακού  εργαστηρίου,  εάν
προβλέπεται,  την  λήψη  και  μεταφορά  των  δοκιμίων  και  την  εκτέλεση  ελέγχων  και  δοκιμών,  είτε  στο
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης.

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον
προβλέπονται  από  τους  όρους  δημοπράτησης,  συγκροτημάτων  παραγωγής  θραυστών  υλικών
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(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 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 κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) 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.
1.1.6 Τα  πάσης  φύσεως  ασφάλιστρα  για  το  προσωπικό  του  Έργου,  τις  μεταφορές,  τα  μεταφορικά  μέσα,  τα

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,
1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη

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

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

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

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

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών

(υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 
(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 κλπ.).

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης
των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι  δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0  m,  για  την αποκατάσταση της

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες
Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη
των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. 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.

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

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

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

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

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

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

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του
έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 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.

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

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

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

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

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

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

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

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων
στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και  αποστράγγισης, τάφροι,
διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί  υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει  μέτρα για να

αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



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:
(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
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παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο
παράδειγμα:
(1) 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.  

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει
μετρήσεων  και  των  συντασσόμενων  βάσει  αυτών  επιμετρητικών  σχεδίων  και  πινάκων,
λαμβανομένων  υπόψη  των  έγγραφων εντολών  της  Υπηρεσίας  και  των  εκάστοτε  οριζομένων
ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου
να  επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των  επιμετρητικών  στοιχείων  που  υποβάλει  ο  Ανάδοχος.  Ο
Ανάδοχος  υποχρεούται  με  δική  του  δαπάνη  να  διαθέσει  τον  απαιτούμενο  εξοπλισμό  και
προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η  πληρωμή  των  εργασιών  γίνεται  βάσει  της  πραγματικής  ποσότητας  κάθε  εργασίας,
επιμετρούμενης  ως  ανωτέρω  με  κατάλληλη  μονάδα  μέτρησης,  επί  την  τιμή  μονάδας  της
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα  για  κάθε  εργασία,  ο  τρόπος  και  η  μονάδα  επιμέτρησης,  καθώς  και  ο  τρόπος
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των
επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή
μονάδας,  ορίζει  ότι  η  εν  λόγω  τιμή  αποτελεί  πλήρη  αποζημίωση  για  την  ολοκλήρωση  των
εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε
θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι
του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται  οι  φυτικές γαίες,  η ιλύς,  η τύρφη και  λοιπά εδάφη που έχουν
προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς
και  μίγματα  αυτών,  οι  μάργες,  τα  μετρίως  τσιμεντωμένα  (cemented)  αμμοχάλικα,  ο  μαλακός,
κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και  γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν
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αποτελεσματικά  με  συνήθη  εκσκαπτικά  μηχανήματα  (εκσκαφείς  ή  προωθητές),  χωρίς  να  είναι
απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί
προηγουμένως  με  εκρηκτικές  ύλες,  διογκωτικά  υλικά  ή  κρουστικό  εξοπλισμό  (λ.χ.  αερόσφυρες  ή
υδραυλικές  σφύρες).  Στην  κατηγορία  του  "βράχου"περιλαμβάνονται  και  μεμονωμένοι  ογκόλιθοι
μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

 Ως  "σκληρά  γρανιτικά"και  "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται  οι  συμπαγείς  σκληροί  βραχώδεις
σχηματισμοί  από  πυριγενή  πετρώματα  και  οι  ισχυρώς  τσιμεντωμένες  κροκάλες  ή  αμμοχάλικα,
θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής
(δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών
σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας,  τα οποία  ο Ανάδοχος υποχρεούται  (ενδεικτικά και  όχι  περιοριστικά)  να
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές

- Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών  για  στρεπτά  ξύλινα  θυρόφυλλα  (μέσα-έξω)  με  τις  ανάλογες  ειδικές
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης
(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες  ζεύγος  χειρολαβών  για  στρεπτά  ξύλινα  θυρόφυλλα  (μέσα-έξω)  με  τις  ανάλογες  ειδικές
πλάκες  στερέωσης  (μέσα-έξω),  με  μηχανισμό  ρύθμισης  χειρολαβών  και  ενσωματωμένη  οπή  για
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή  (γρυλόχερο)  για  στρεπτό  παράθυρο  με  την  ανάλογη  πλάκα  στερέωσης  (μέσα),  με
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές  χειρολαβές  για  συρόμενα  κουφώματα  μπρούτζινες  ή  ανοξείδωτες  ή  χαλύβδινες  ή
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός,  χαλύβδινος  (μπρούτζινος  ή  γαλβανισμένος)  σύρτης  με  βραχίονα (ντίζα)  που  ασφαλίζει

επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός  επαναφοράς  στην  κλειστή  θέση  με  χρονική  καθυστέρηση  στρεπτής  θύρας  χωρίς

απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με

συσκευή μικροκυμάτων
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες
πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά
στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους
κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m)
γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις
επιμετρούμενες  επιφάνειες  αφαιρείται  κάθε  άνοιγμα,  οπή  ή  κενό  και  από  τα  γραμμικά  στοιχεία  κάθε
ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται  όπως  ορίζεται  παρακάτω,  ενώ η αντιδιαβρωτική  προστασία  των
σιδηρών  επιφανειών  επιμετράται  ανά  kg βάρους  των  σιδηρών  κατασκευών,  εκτός  εάν  αναφέρεται
διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο
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για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 
Οι  τιμές  μονάδας θα  αποτελούν  πλήρη αποζημίωση για  τα  όσα ορίζονται  στην  ανωτέρω παράγραφο
"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι  τιμές  μονάδος  όλων  των  κατηγοριών  χρωματισμών  του  παρόντος  τιμολογίου  αναφέρονται  σε
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και  σε ύψος από το δάπεδο εργασίας  μέχρι 5,0  m. Οι τιμές για
χρωματισμούς που εκτελούνται  σε  ύψος μεγαλύτερο,  καθορίζονται  σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος
τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές
βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται
σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  ασφαλείας  του  ασχολούμενου  στις
οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού,  και  η εργασία αφαιρέσεως και  επανατοποθετήσεως
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη
επιφάνεια  των  χρωματισμών  υπολογίζεται  ως  το  γινόμενο  της  απλής  συμβατικής  επιφάνειας
κατασκευαζόμενου κουφώματος  (βάσει  των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου  ή τρίξυλου)  ή  της
καταλαμβανόμενης  από  μεταλλική  θύρα  ή  κιγκλίδωμα  πλήρους,  απλής  επιφάνειας,  επί  συμβατικό
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/
α

Είδος Συντελεστής

1. Θύρες  ταμπλαδωτές  ή  πρεσσαριστές  πλήρεις  ή  με
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του
ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50%
του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα  με  εξώφυλλα  οιουδήποτε  τύπου  (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

9. Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων

είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά
περίπτωση  δεν  σημαίνει  ότι  τα  κοιτάσματα  μαρμάρου  των  διαφόρων  περιοχών  είναι
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ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές
διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με
τα χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ
περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο.

2. Οι  τιμές  για  την  πλήρη  εργασία  αναφέρονται  σε  μάρμαρο  προέλευσης  Βέροιας,  λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι
απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο έργο
(λ.χ.  χρώμα,  υφή,  σκληρότητα,  διαθεσιμότητα  στην  περιοχή  του  έργου),  πρέπει  να  κάνει
έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ'
αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα
πρέπει  να  επέμβει  στην  περιγραφή  του  άρθρου  και  να  εισάγει  εκεί  τα  επιθυμητά
χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του τύπου να
γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων
ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες
για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα
από φυσικούς λίθους -  Πλάκες για επενδύσεις -   Απαιτήσεις και  να φέρουν σήμανση CE,
σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό

10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
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12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας καφέ

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο)

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
Οι  εργασίες  κατασκευής  μεταλλικών  σκελετών  (εκτός  αλουμινίου)  τοίχων  και  ψευδοροφών
τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό
τιμολογείται με το άρθρο 78.05.
Οι  εργασίες  κατασκευής  καμπύλων  τοιχοπετασμάτων  αποζημιώνονται  επιπλέον  και  με  την
πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.
Οι  εργασίες  τοποθέτησης  γυψοσανίδων  επίπεδης  ψευδοροφής  σε  έτοιμο  σκελετό
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη
επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το
προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις
τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και  ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται  με το άρθρο
79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η Δημοπρατούσα Αρχή έχει προσθέσει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με
βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Σε  καμία  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.
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 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

 Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και όχι των προϊόντων
εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και  ειδικών
έργων. 

  Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης. 
  Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -μεταφοράς των υλικών περιλαμβάνονται ανηγμένες στις
οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα.

Α.Τ. Α1 
ΝΕΤ ΟΙΚ

10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)

Τιμή ενός ton.km 0,35 € ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
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 20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών 
και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις 
τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής 
του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ. 

 Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική 
ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

 
Α.Τ. Α2
ΝΕΤ ΟΙΚ
20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 

Επίχωση  με  προϊόντα  εκσκαφών,  εκβραχισμών  ή  κατεδαφίσεων  διαμορφωμένων  χώρων  ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m,
με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος
[*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

Τιμή ενός m3 4,50 € ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. Α3
ΝΕΤ ΟΙΚ
20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

Φορτοεκφόρτωση  με  μηχανικά  μέσα  επί  αυτοκινήτου  προς  μεταφορά  πάσης  φύσεως  προϊόντων
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Τιμή ενός m3 0,90 € ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
                                       
Α.Τ. Α4
ΝΕΤ ΟΙΚ
20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177 

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών,  εκβραχισμών και  κατεδαφίσεων με  ζεμπίλι,  τζιβιέρα,
μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της
καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)   5,60€          ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ             
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22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων
των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης
προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.

 Με  τις  τιμές  των  άρθρων 22.20,  22.21,  22.22,  22.23,  22.50,22.53,  22.54,  22.56,  22.60,  22.61  και  22.62
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το
οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 

Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη
διατρητικά  μέσα  και  δεν  συμπεριλαμβάνουν  τις  εργασίες  απλών  διατρήσεων  με  τα  μέσα  αυτά  για  την
τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.

Α.Τ. Α5
ΝΕΤ ΟΙΚ
22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη
από  το  δάπεδο  εργασίας.  Συμπεριλαμβάνονται  τα  πάσης  φύσεως  απαιτούμενα  ικριώματα,  οι
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

Τιμή ενός m3 23,42 € ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. Α6
ΝΕΤ ΟΙΚ
22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
Καθαίρεση και  τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο 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
ικριωμάτων   και  προσωρινών  αντιστηρίξεων,  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".
Εφαρμογή  συνήθων  τεχνικών  καθαίρεσης  με  χρήση  υδραυλικής  σφύρας  σε  συνδυασμό  ή  μη  με
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Τιμή ενός m3 30,10 € ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. Α7
ΝΕΤ ΟΙΚ
22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.     Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων   

καθαίρεσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
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".
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Εφαρμογή  συνήθων  τεχνικών  καθαίρεσης  με  χρήση  υδραυλικής  σφύρας  σε  συνδυασμό  ή  μη  με
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Τιμή ενός m3 58,10 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. Α8
ΝΕΤ ΟΙΚ
22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 

Καθαίρεση  επιχρισμάτων  (ασβεστοκονιαμάτων,  ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,  μαρμαροκονιαμάτων,
ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων,  τσιμεντοκονιαμάτων  και  θηραϊκοκονιαμάτων),  οποιουδήποτε
πάχους,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  έδαφος  εργασίας.  Συμπεριλαμβάνεται  ο  καθαρισμός  των
αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2),
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Τιμή ενός m2 5,60 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. Α9
ΝΕΤ ΟΙΚ
22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα απαιτούμενα
ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m2 9,00 € ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. Α10
ΝΕΤ ΟΙΚ
22.56.ΣΧ1 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102 

Αποξήλωση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους, μετά προσοχής, για την επανατοποθετηση
τους  . Συμπεριλαμβάνονται  τα  απαιτούμενα  ικριώματα  και  η  συσσώρευση των  προϊόντων  προς
φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση μλεχρι την επανατοποθετηση τους, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Τιμή ενός kg 0,70 € ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. Α11
ΝΕΤ ΟΙΚ
22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 

Αποξήλωση  πλαστικών  δαπέδων  και  λοιπών  λεπτών  επιστρώσεων  (μοκέτες  κλπ),  με  πλήρη
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία
και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Τιμή ενός m2 2,20 € ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
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 32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Α.Τ. Β1
ΝΕΤ ΟΙΚ
32.05.03 Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

Παραγωγή  σκυροδέματος  μικρών  έργων  επί  τόπου,  με  φορητούς  αναμικτήρες  σκυροδέματος  ή
αυτοκινούμενες  μπετονιέρες,  ποιότητας  έως  C16/20,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κανονισμού
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και  λοιπών  επιφανειών  υποδοχής  σκυροδέματος,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  του  έργου,  χωρίς  την
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως
πλάγιες  μεταφορές  και  η  εργασία  διάστρωσης  και  συμπύκνωσης,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το
δάπεδο  εργασίας.  Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.  Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με
ημερήσια απαίτηση μέχρι 50  m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με
βάση το άρθρο 32.02.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Τιμή ενός m3 101,00 € ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. Β2
ΝΕΤ ΟΙΚ
32.25.02 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00  m  3.   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.4 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα
για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00  m3,  λόγω
υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00  m3

στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί  μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο  κατασκευής (πχ
δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Τιμή ενός m3 16,80 € ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



 38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Α.Τ. Β3
ΝΕΤ ΟΙΚ
38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους
(π.χ.  φρεατίων,  επιστέψεων  τοίχων,  βαθμίδων,  περιζωμάτων  εμβαδού  μέχρι  0,30  m2  κλπ),  σε
οποιαδήποτε  στάθμη υπό ή  υπέρ το  έδαφος,  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) αναπτύγματος επιφανείας.

Τιμή ενός m2 22,50 € ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. Β4
ΝΕΤ ΟΙΚ
38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος.   Δομικά πλέγματα B500C (S500s)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  χάλυβα  οπλισμού  σκυροδέματος,  μορφής  διατομών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με
μέριμνα του Αναδόχου και  θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και  θεώρηση πριν από την
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι  Πίνακες  θα  συντάσσονται  βάσει  των σχεδίων  της  μελέτης  και  θα  περιλαμβάνουν  λεπτομερώς  τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης,
τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά
διάμετρο και  το  ολικό βάρος.  Οι  ως άνω Πίνακες  Οπλισμού,  μετά την παραλαβή των οπλισμών,  θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008,
ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής Ονομ.
διατομή 

Ονομ. 
μάζα/

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0   19,6 0,154
5,5   23,8 0,187
6,0      28,3 0,222
6,5   33,2 0,260
7,0   38,5 0,302
7,5   44,2 0,347
8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617
12,0    113 0,888

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



14,0    154 1,21
16,0    201 1,58
18,0  254 2,00
20,0  314 2,47
22,0  380 2,98
25,0  491 3,85
28,0  616 4,83
32,0  804 6,31
40,0  1257 9,86

Στις  επιμετρούμενες  ποσότητες,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,  διαμόρφωσης  και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι
εναλλάξ 

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ενός kg 1,01 € ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



 47. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α.Τ. Β5
ΝΕΤ ΟΙΚ
47.01.01 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm. Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 

150 kg τσιμέντου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4701

Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm Συμπεριλαμβάνεται
η  προμήθεια  όλων  των  απαιτουμένων  υλικών  επί  τόπου,  η  δαπάνη  του  απαιτούμενου  μηχανικού
εξοπλισμού  ανάμιξης  και  τροφοδοσίας  του  κονιάματος,  οι  πλάγιες  μεταφορές,  τα  ικριώματα,  η
απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα
κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Τιμή ενός m2 19,70 € ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Α.Τ. Γ1
ΝΕΤ ΟΙΚ
64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, 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 χειρολισθήρος

Τιμή ενός μμ 20,00 € ΕΙΚΟΣΙ  ΕΥΡΩ 

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



 71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):

- Προετοιμασία  των  επιφανειών  εφαρμογής  του  επιχρίσματος.  όπως   αφαίρεση  ρύπων  (με
κατάλληλο  απορρυπαντικό),  μούχλας  (με  μυκητοκτόνο  διάλυμα),  χαλαρών  υλικών  (με
βούρτσισμα) κλπ

- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας

καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών

και ορίων κλπ
γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους,

τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για  οποιαδήποτε  μεταβολή  της  αναφερόμενης  στην  περιγραφή  των  άρθρων  σύνθεση  των

κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή
της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για  οποιεσδήποτε  συνθήκες  εκτέλεσης  των  εργασιών  (λ.χ.  και  για  ενδεχόμενες  διακοπές

εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).

Α.Τ.   Β6  
ΝΕΤ ΟΙΚ
71.01.01 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών.   Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg
τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση
των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και
μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου
αμέσως  πριν  από  την  έναρξη  του  αρμολογήματος,  η  πλήρωση  με  τσιμεντοκονία,  η  συμπίεση,  η
μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως

Τιμή ενός m2 16,80 € ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.   Β7  
ΝΕΤ ΟΙΚ
71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις
στρώσεις,  από  τις  οποίες  η  πρώτη  πιτσιλιστή,  η  δεύτερη  στρωτή  (λάσπωμα)  και  τρίτη  τριπτή
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m
από  το  δάπεδο  εργασίας,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-03-01-00  "Επιχρίσματα  με
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 13,50 € ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.   Β8  
ΝΕΤ ΟΙΚ
71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Τιμή ενός m2 11,20 € ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α.Τ.   Δ1  
ΝΕΤ ΟΙΚ
73.96.ΣΧ1 Επιστρώση με ομογενοποιημένα φύλλα βινυλίου (PVC) πάχους 2μμ σε ρολά ή πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397

Επίστρωση με  ομογενοποιημένα φύλλα βινυλίου  (PVC)  πάχ.  2  mm σε ρολά ή πλακίδια  Τα φύλλα
κατασκευάζονται όλα απο την ίδια πηγή πρώτης ύλης.  Περιέχει πάνω από 75% φυσικές πρώτες ύλες
και 16% ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Κατατάσσεται στην Κατηγορία 34 για εμπορική χρήση και στην
Κατηγορία 43 για βιομηχανική χρήση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 685. Το iQ Natural παρουσιάζει
ανθεκτικότητα στις εκδορές κατηγορίας Τ (Abrasion Group) και για τον λόγο αυτό είναι κατάλληλο για
τοποθέτηση σε κοινόχρηστους χώρους με πολύ έντονη χρήση. Τα φύλλα επικολλούνται σε υπόστρωμα
λείο, στέρεο, επίπεδο και μόνιμα στεγνό χωρίς υπολείμματα οικοδομικών υλικών, τυχόν ρωγμές ή άλλες
ατέλειες.  Το  υλικό  εφαρμόζεται  με  σπάτουλα,  λαστιχένια  σκούπα ή  αντλία  και  για  την  τοποθέτηση
χρησιμοποιείται  ειδική   κόλλα.  Περιλαμβάνονται  ο  τάπητας  βινυλίου  (PVC),  η  κόλλα  και  η  εργασία
πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή ενός m2 28,00 € ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

Α.Τ.   Δ1  
ΝΕΤ ΟΙΚ
75.01.01 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο

πάχους 2   cm   και πλάτους 11 - 30   cm   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7501

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  των  πλακών  σχιστού  μαρμάρου  επί  τόπου,  τα  υλικά
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής
των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

                                                                                   
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Oι  τιμές  του  παρόντος  άρθρου  αναφέρονται  σε  μάρμαρο  προέλευσης  Βέροιας,  λευκό,  εξαιρετικής
ποιότητος (extra)

Τιμή ενός m2 78,50 € ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



 77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 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. 

Α.Τ.   Δ3  
ΝΕΤ ΟΙΚ
77.10 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". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 3,90 € ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.   Δ4  
ΝΕΤ ΟΙΚ
77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 

Προετοιμασία  επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για  χρωματισμούς σύμφωνα με  την  μελέτη  και  την
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με
γυαλόχαρτο,  αστάρωμα  με  κατάλληλο  υλικό  βάσεως  ακρυλικής  ρητίνης,  διαλύτου,  ή  ακρυλικού
μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 1,70 € ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.   Γ2  
ΝΕΤ ΟΙΚ
77.34 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7740

Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική εγκατάσταση ποιότητας

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



SA 2  ½,  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO  8504-1.  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  08-07-02-01
"Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής

Τιμή ενός Kg 0,17 € ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.   Δ5  
ΝΕΤ ΟΙΚ
77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών     με χρώματα αλκυδικών ή   ακρυλικών ρητινών, βάσεως 

νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί  κοινοί  σιδηρών επιφανειών,  σύμφωνα με  την μελέτη και  την  ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και  σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος
ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 6,70 € ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.   Δ6  
ΝΕΤ ΟΙΚ
77.80.01 Χρωματισμοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  με  χρώματα  υδατικής  διασποράς, ακρυλικής,

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 9,00 € ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.   Δ7  
ΝΕΤ ΟΙΚ
77.80.02 Χρωματισμοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  με  χρώματα  υδατικής  διασποράς, ακρυλικής,

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 10,10 € ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



 79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω  της  μεγάλης  ποικιλίας  των  προϊόντων  και  των  επιμέρους  χαρακτηριστικών  αυτών  που
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή
προϊόντος υπόκειται  στην  έγκριση της Υπηρεσίας,  μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,
συνοδευόμενη  από  φυλλάδιο  τεχνικών  δεδομένων  του  προμηθευτή  του  υλικού  και  στοιχεία
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες
επί  των  οποίων  θα  αναγράφονται  κατ'  ελάχιστον  η  ονομασία  του  προϊόντος,  το  εργοστάσιο
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.  

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

(δ) Εφιστάται  η  προσοχή στα  αναγραφόμενα στο  Φύλλο  Ασφαλούς Χρήσεως του  Υλικού  (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Α.Τ.   Δ8  
ΝΕΤ ΟΙΚ
79.11.01.ΣΧ2 Στεγανοποίηση δωμάτων κ στεγών με επαλειφόμενη ελαστική πολυουρία δύο συστατικών   ενδεικτικού  

τύπου Neoproof Polyurea R (A+B) ή ισοδύναμου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912

Στεγανοποίηση δώματων και  στεγών,  οποιασδήποτε μορφής επιφάνειας,  με επαλειφόμενη ελαστική
πολυουρία,  δύο  συστατικών,  από  εξειδικευμένο  συνεργείο  με  εμπειρία  σε  θέματα  μόνωσης  και
πιστοποιητικό  DIN  CERTCO  GERMANY ή  ισοδυναμο,  με  τη  χρήση  κατάλληλου  εξοπλισμού  δύο
συστατικών, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας ,ως ακολούθως:

α) Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών που πρόκειται  να μονωθούν και  απομάκρυνση άχρηστων
υλικών.  Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες χωρίς ατέλειες, κενά ή φωλιές και ρωγμές. Σε
αντίθετη  περίπτωση  θα  πρέπει  να  επισκευάζονται  με  κατάλληλα  επισκευαστικά  υλικά,  το  οποίο
περιλαμβάνεται  στην  τιμή  του  παρόντος  άρθρου. Θα  πρέπει  να  είναι  καθαρές,  στεγνές  και
απαλλαγμένες από σκόνη,λάδια, λίπη, ρύπους και σαθρά υλικά. 
β) Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι δύο συστατικών, τύπου Acqua Primer NP της Νeotex ή
ισοδύναμου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
γ)  Επάλειψη  ελαστικής  πολυουρίας  δύο  συστατικών  τύπου  Neoproof  Polyurea  R  (A+B)  σε  δύο
τουλάχιστον  στρώσεις,  χωρίς  αραίωση,  με  βούρτσα  ή  ρολό  ή  πιστόλι  airless,  24  ώρες  μετά  το
αστάρωμα της επιφάνειας ή ισοδύναμου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
                  
Στην τιμή περιλαμβάνονται,  τα  ικριώματα για  την προσέγγιση στα σημεία εφαρμογής,  η  κατάλληλη
προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής (πλήρης καθαρισμός για απαλλαγή από χαλαρά και σαθρά
υλικά, ρύπους κ.α), η σφράγιση ρηγματώσεων με επισκευαστικό κονίαμα ώστε οι επιφάνειες να είναι
ομοιόμορφες χωρίς ατέλειες, κενά ή φωλιές και ρωγμές, η εφαρμογή  ειδικού ασταριού και η εφαρμογή
της ελαστικής πολυουρίας δύο συστατικών με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας                        

Τιμή ενός m2 33,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ  .   Β9  
ΝΕΤ ΟΙΚ
79.24 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7923 

Προσθήκη ινών προπυλενίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2, με σήμανση CE, σοο νωπό σκυρόδεμα, πριν
από την διάστρωσή του (στην βαρέλα), για την αποφυγή και τον έλεγχο επιφανειακών ρηγματώσεων
που οφείλονται στην πλαστική ξήρανση κατά το πρώιμο στάδιο της ενυδάτωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο ινών πολυπροπυλενίου (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται
στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



Τιμή ενός Kg 9,00 € ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.   Β10  
ΝΕΤ ΟΙΚ
79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής,  πλάτους  έως 25  mm και  ελάχιστου  βάθους 5  έως 8  mm,
οποποιωνδήποτε  δομικών  στοιχείων,  με  ελαστομερές  πολυουρεθανικό  υλικό  και  ελαστικό  κορδόνι
κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από
7mm,  σύμφωνα με  την μελέτη,  τις  οδηγίες  του  προμηθευτή και  την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση
αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25  mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται
αναλογικά.
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού

Τιμή ενός μμ 11,20 € ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ

Α.Τ.   Β11  
ΝΕΤ   ΥΔΡ      
10. 19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του 

οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην διάβρωση του
οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του  σκυροδέματος  ή  διείσδυσης χλωριόντων,  η  οποία  έχει  ως αποτέλεσμα την
διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση τουσκυροδέματος.  Εφαρμογή  των  Αρχών  και  των
Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που
φέρουν  σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με
τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια και  μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων
επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας  R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για  εφαρμογή με  το  χέρι,
βελτιωτικών  πρόσφυσης,  αναστολέων  διάβρωσης  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1504-7,  υλικών  προστατευτικής
επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα
χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE

• η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων

• η  τοπική  αφαίρεση  του  σαθρού  σκυροδέματος  στην  περιοχή  της  επέμβασης  με  χρήση  εργαλείων
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων
του διαβρωμένου οπλισμού. 

• ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα

• η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο

• η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για
την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της

• η  τελική  εξομάλυνση  της  επιφανείας  μετά  την  σκλήρυνση  του  επισκευαστικού  κονιάματος  και  η
εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολό ή πινέλο.

Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη υδροβολή, η οποία
πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της επέμβασης
που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια).
Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από έγκριση της
Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού  έχει προχωρήσει πέραν
της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης.
Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή σε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από σκυρόδεμα 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

Τιμή ενός m2 53,60 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. Ε1
ΑΤΗΕ8972.5.7 Φωτιστικό σώμα με λυχνίες   LED   στεγασμένων χώρων με ανταυγαστήρα, οροφής ή ανηρτημένο  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΑΤΗΕ8972.5.7 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής ή ανηρτημένο προστασίας
IP 55,  επιμηκές 2 λυχνίες  LED  μήκους 1,2μ 18-20W, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο
χρώμα, με εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
Tιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

Τιμή ενός τεμ 30,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ. Ε2
ΝΑΤΗΕ  8392.1         Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικών οροφής και ανεμιστήρα.   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5

Αποξήλωση φωτιστικού σώματος οροφής ή ανεμιστήρα οροφής μετά προσοχής και φύλαξη σε χώρο που θα 
υποδείξει η υπηρεσία καθώς και επανατοποθέτηση σε νέα θέση μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών 

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



συμπεριλαμβανομένου και των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών
Εργασία Τεχνίτη (003) 2/3 ώρας * 19,45€= 12,96€

Tιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

Τιμή ενός τεμ 12,96€ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. Ε3
ΝΑΤΗΕ  9910.02                Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%
 
Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης, προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ WC για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
Στην τιμή του άρθρου προβλέπεται:
Α) η προμήθεια των ειδών υγιεινής ελληνικής ή ιταλικής προέλευσης, ήτοι

• λεκάνη και  κάθισμα -  κάλλυμα ειδικού τύπου ανατομικό,  κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ με καμπύλο
σχήμα με πρόσθιο άνοιγμα εμπρός. 

• τοποθέτηση οριζόντιων χειρολαβών εκ των οποίων η μία είναι  ανακλινόμενη ΙΝΟΧ και μία θα φέρει  θήκη
χαρτιού, 

• καζανάκι χαμηλής πιέσεως με εύχρηστο χειριστήριο, Θα πρέπει να μορφώνει την επιφάνεια που βρίσκεται
προς την πλευρά του χρήστη ανατομικά έτσι ώστε να χρησιμεύει και ως πλάτη καθίσματος

• μπαταρία  θερμού  -  ψυχρού  ύδατος  ντουζιέρας αναμεικτική  με  σπιράλ  και  τηλέφωνο  με  διακόπτη
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, 

• νιπτήρας από λευκή πορσελάνη, ρηχός ειδικού τύπου χωρίς κολώνα, κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ,
εργονομικός  με  ειδικές  εγκοπές  για  στήριξη  των  αγκώνων  και  καμπύλο  σχήμα  εμπρός  για  καλύτερη
προσέγγιση του χρήστη, σταθερής ή/και μεταβαλλόμενης κλίσης. 

• μπαταρία με μακρύ μοχλό και ρουξούνι ή με φωτοκύτταρο, 

• καθρέπτης διαστάσεων 60χ45 cm, στηριγμένος στον τοίχο με στηρίγματα ειδικά για την ρύθμιση της κλίσης
του καθρέπτη ,

• Στεγνωτήρας χεριών 1800W με φωτοκύταρο. Τοποθετημένο στον τοίχο πλήρες έτοιμο προς χρήση, πλήρως
εγκατεστημένο συμπεριλαμβανομένου της γραμμής τροφοδοσίας ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα με το
κατάλληλο καλώδιο στερεωμένο επίτοιχα.

• σαπουνοθήκη ΙΝΟΧ  χωρητικότητας 0,75L υγρού σαπουνιού με μηχανικό κομβίο  πιέσεως ελευθέρωσης
περιορισμένης ποσότητας.

• Χαρτοθήκη ΙΝΟΧ,

• κρεμάστρες, πετσετοθήκη
Β)  η  εργασία  τοποθέτησής,  στερέωσης  και  συγκόλλησης  όπου απαιτείται  καθώς  και  η  σύνδεση  με  το  δίκτυο
ύδρευσης  ή  αποχέτευσης  όπου  χρειάζεται  προκειμένου  να  παραδοθεί  το WC σε  πλήρη  λειτουργία,
συμπεριλαμβανομένου  όπου  χρειάζεται,  της  γραμμής  τροφοδοσίας  ρεύματος  από  τον  ηλεκτρικό  πίνακα  με  το
κατάλληλο καλώδιο στερεωμένο επίτοιχα.

Στην  τιμή  συμπεριλαμβάνονται  όλα  τα  υλικά  και  τα  μικροϋλικά,  εξαρτήματα,  βαλβίδες  και  υλικά  στερέωσης και
συγκόλλησης που απαιτούνται, 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένα και συνδεδεμένα. 

Τιμή ενός τεμ 1.800,00€ ΧΙΛΙΑ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Προϋπολογισμός : 60.400,00 (με Φ.Π.Α.)
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           Κ.Α.: 64.7341.013
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Αριθ. Μελέτης : 6/2021

                               

“Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 

/ Ειδικό Γυμνάσιο  -Λύκειο Ερμούπολης”

Χρηματοδότηση : Υπουργείο Εσωτερικών, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

(Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις), 

Κωδ. έργου 2017ΣΕ05500010

                                                                  

                                               

                                                                                                         

Eρμούπολη – Σύρος, Μάιος 2022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΕΡΓΟ: “Επισκευή & Συντήρηση σχολικών 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ         / Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ερμούπολης”

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 60.400,00€ (με ΦΠΑ )

Κ.Α.: 64.7341.013 Αριθμός Μελέτης :  6/2021

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   ΤΗΣ   ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ –   ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ   ΝΟΜΟΙ  

1. Αντικείμενο της  παρούσας εργολαβίας  είναι  η  εκτέλεση  των  εργασιών  του  Έργου  ««Επισκευή &
Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ερμούπολης»»
2. Το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με της  διατάξεις  του  Ν.4412/16,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  εκτός  εάν  ρητά  ορίζεται  διαφορετικά και  των
διευκρινιστικών  και  λοιπών  εγκυκλίων  που  συνοδεύουν  την  εφαρμογή  του.  Αναλυτικότερα  η  ισχύουσα
νομοθεσία αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης του Έργου.
3. Τα  είδη  και οι  ποσότητες  των  προβλεπομένων ειδών εργασιών  περιέχονται  στον Προϋπολογισμό
Μελέτης,  συμβατικές  δε  τιμές  μονάδας  εργασιών  είναι  οι  τιμές  μονάδας  Τιμολογίου  Μελέτης,  με  την
εφαρμογή των   επί μέρους ποσοστών έκπτωσης   της προσφοράς του αναδόχου.

Το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 60.400,00 € με
Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται σε:

ΑΡΘΡΟ 2  ο  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την εκτέλεση του Έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και την Μελέτη του έργου.
Ισχύουν  το  βελτιωµένο  ενιαίο  τιµολόγιο  οικοδοµικών  εργασιών,  οδοποιίας,  και  πρασίνου  καθώς  και  οι
εγκεκριμένες αναλύσεις του ΑΤΗΕ και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια, ο πίνακας άρθρων και τιμών για
την  περίπτωση  σύνταξης  πρωτοκόλλων  κανονισµού  τιµών  µονάδας  νέων  εργασιών.  Σε  περίπτωση
ασυµφωνίας  στο  περιεχόµενο  τους,  η  τελική  επιλογή  θα  ανήκει  στο  ∆ήµο  Σύρου  -  Ερμούπολης  και  ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει
οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση, από αυτήν την αιτία.

ΑΡΘΡΟ 3  ο  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως εγκαίρως πριν από κάθε κατά την κρίση του εφαρμογή εν όλω ή εν
μέρει ενός των εν ασυμφωνία μεταξύ των σχεδίων, ή τεχνικών προδιαγραφών να ζητήσει αμελλητί εγγράφως
οδηγίες κ.λπ. από την Διευθύνουσα υπηρεσία, άλλως υποχρεούται όπως οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε
τρόπο εφαρμόσει την επί του θέματος απόφαση της Υπηρεσίας με δικά του μέσα και δαπάνες. Σχετικό με τις
υποχρεώσεις  του  αναδόχου  είναι  και  το  άρθρο  138  του  Ν.4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,  όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  εκτός  εάν  ρητά  ορίζεται
διαφορετικά

ΑΡΘΡΟ 4  ο  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσας εργολαβίας εντός
δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά. 

ΑΡΘΡΟ 5  ο  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Σε κάθε  περίπτωση  ο  Ανάδοχος υποχρεούται  να προβεί σε  έναρξη  εργασιών  εντός τριάντα  (30)
ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Ο  Ανάδοχος  με  βάση  την  ολική  και  τις  τμηματικές  προθεσμίες  συντάσσει  και  υποβάλλει  στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία  το  Χρονοδιάγραμμα κατασκευής  του Έργου  εντός είκοσι (20) ημερών από  την
υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά.

Το  Χρονοδιάγραμμα  αναλύει  ανά  μονάδα  χρόνου  και  πάντως  ανά  ημερολογιακό  τρίμηνο,  τις
εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν.

Συντάσσεται με την μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση
των ποσοτήτων  ανά εργασία  ή ομάδα εργασιών  και  συνοδεύεται  από γραμμικό  διάγραμμα και  σχετική
έκθεση.

Εφόσον το Χρονοδιάγραμμα παρουσιάζει ασυμφωνία με τις τμηματικές ημερομηνίες που τάσσονται
στην  παρούσα  Ε.Σ.Υ.  θα  πρέπει  να  αιτιολογηθεί  πλήρως  στην  σχετική  έκθεση  που  συνοδεύει  το
Χρονοδιάγραμμα.

Κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  τηρείται  από  τον  ανάδοχο  ηλεκτρονικό  ημερολόγιο  σε  ελεύθερο
λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος (του άρθρου 139 του Ν.4412/2016 “Διεύθυνση έργου από την
πλευρά του αναδόχου”), που τηρεί με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την
εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο  συμπληρώνεται  εβδομαδιαία και
αναγράφονται  σε  αυτό,  με  συνοπτικό  τρόπο,  τα  στοιχεία  τις  παραγράφου  1  του  άρθρου  146  του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν
ρητά ορίζεται διαφορετικά. 

ΑΡΘΡΟ 6  ο  
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον Ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας του άρθρου 4 της
παρούσης επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 148 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, για  χρονικά
διαστήματα που καθορίζονται από τις διατάξεις αυτές. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση της εγκεκριμένης
συνολικής προθεσμίας δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνουν το 6% του ποσού της Σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
2. Η ποινική ρήτρα, που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης
προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται
για  αριθμό  ημερών  ίσο  με  το  είκοσι  τοις  εκατό  (20%)  της  προβλεπόμενης  από  τη  σύμβαση  αρχικής
συνολικής  προθεσμίας.  Για  τις  επόμενες  ημέρες  μέχρι  ακόμα  δεκαπέντε  τοις  εκατό  (15%)  της  αρχικής
συνολικής προθεσμίας,  η ποινική ρήτρα για  κάθε ημέρα ορίζεται  σε είκοσι  τοις  εκατό (20%) της μέσης
ημερήσιας  αξίας  του έργου.  Οι  ποινικές  ρήτρες  για  υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί
συνολικά να υπερβαίνουν το 3% του ποσού της Σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 7  ο  
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο υπό των σχεδίων και  της Τεχνικής  Περιγραφής καθορισμός των οποιονδήποτε  στοιχείων και
οδηγιών  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  κατά  τις  προβλεπόμενες  επί  μέρους  διαστάσεις  και  τρόπο
εκτελέσεως των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει κάθε μέτρο για την
άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των ποικίλων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή
λειτουργία του Έργου. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από σχέδια
λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, είτε τέλος από τις οδηγίες και διαταγές της υπηρεσίας,
κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή και άμεμπτη εμφάνιση του,
όσο και ως προς την άμεση σύνδεση του προς τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του.

ΑΡΘΡΟ 8  ο  
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ κ.λ.π.

1. Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν τα εξής ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της εργοληπτικής
επιχείρησης.

α. Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών που υπολογίζεται βάσει των τιμών
του συμβατικού τιμολογίου και των νέων τιμών μονάδος.
β. Στην  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εκτελέσει  και  αναγκαίες
απολογιστικές εργασίες,  του  καταβάλλεται η πραγματική δαπάνη  που  προκύπτει  σύμφωνα με τα
νόμιμα  αποδεικτικά  πληρωμής,  η  οποία  δεν  υπόκειται  στην  έκπτωση της  δημοπρασίας  και  του
καταβάλλεται επίσης το εργολαβικό ποσοστό της παραγράφου 4 του άρθρου 154 του Ν.4412/2016,
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στο οποίο εφαρμόζεται η τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.
2. Οι κατά την σύνταξη των τιμών μονάδας ληφθείσες βασικές τιμές υλικών περιλαμβάνουν τις παντός
είδους επιβαρύνσεις  αυτών, ήτοι  φόρους, τέλη, δασμούς, φόρο  κύκλου  εργασιών, ειδικούς φόρους κ.λπ.
κάθε δε τυχόν δοθεισόμενη κατά την εκτέλεση του Έργου απαλλαγή από οποιοδήποτε από τις επιβαρύνσεις
της παρούσης παραγράφου εκπίπτεται επ’ ωφελεία του κύριου του Έργου.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις τυχόν κανονισθεισόμενες τιμές μονάδος νέων εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 9  ο  
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για θέματα που αφορούν σε αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες
εργασίες, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά.

Επισημαίνεται  ότι,  για  λόγους  διαφάνειας  και  ίσης  μεταχείρισης  αυτών  που  συμμετέχουν  στο
διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας, το φυσικό
και οικονομικό αντικείμενο του Έργου δεν μπορεί να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
Σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η μεταβολή δεν
προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της Μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το Έργο. 

Σε  κάθε  επαύξηση  του  ποσού  της  Σύμβασης  πρέπει  να  κατατίθεται  από  τον  Ανάδοχο
συμπληρωματική εγγύηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 10  ο  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 153 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 11  ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ως προς τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα υπό των
σχετικών άρθρων του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων κ.λπ., και τα οριζόμενα ιδιαιτέρως στα άρθρα
του τιμολογίου της Μελέτης του Έργου.  Κάθε είδους εργασίες για  τις  οποίες δεν ορίζεται  στα ανωτέρω
στοιχεία τρόπος επιμετρήσεως, επιμετρούνται και πληρώνονται οι πραγματικά εκτελεσθείσες μονάδες, μη
λαμβανομένων υπόψη τυχόν αντιθέτων συνηθειών.

Γενικά για τις επιμετρήσεις λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 151 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  εκτός  εάν  ρητά  ορίζεται  διαφορετικά,  ενώ
εφαρμόζονται και οι σχετικοί πρόσθετοι όροι του Άρθρου 24 της παρούσας ΕΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 12  ο  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  μην  παρακωλύει  την  εκτέλεση  εργασιών  από  άλλους  εργολήπτες
χρησιμοποιούμενους από τον κύριο του Έργου σε εργασίες μη περιλαμβανόμενες στη Σύμβαση του και να
την  διευκολύνει  με  τα  χρησιμοποιούμενα  από  αυτόν  μέσα (ικριώματα κ.λπ.)  ρυθμίζοντας  έτσι  τη  σειρά
εκτέλεσης των εργασιών, ώστε κανένα εμπόδιο να μη παρεμβάλλεται από αυτόν στις εκτελούμενες από τον
κύριο του Έργου ή από τους άλλους αναδόχους εργασίες.

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα
Ο.Κ.Ω.,  που  θα πρέπει  να  µετατεθούν.  Με  τις  εργασίες  αυτές  ο  ανάδοχος  δε  θα  έχει  καµία  ανάµειξη,
υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε
αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου.  Η ενδεχόµενη παρουσία
άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση εργασιών από αυτούς δε συνεπάγεται
καµία µεταβολή των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου.

Οποιαδήποτε  φθορά  ή  ζημιά  που  προκληθεί  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  σε  οποιαδήποτε
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις
κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή τη φθορά στην πρότερα τους κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 13  ο  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  όπως  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση  κάθε  σχετικής  δαπάνης  που
περιλαμβάνεται  στο ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κ.λπ. προβεί στην κατασκευή, συντήρηση  και εν
καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση των υπό του Π.Δ. 447/1975 επιβαλλομένων προστατευτικών κατασκευών
και περιφραγμάτων του εργοταξίου.

Αμέσως  μετά  την  αποπεράτωση  του  έργου ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  αφαιρέσει  τις
άχρηστες εγκαταστάσεις,  κατασκευές,  περιφράξεις  και  λοιπά υλικά,  να απομακρύνει  τα προϊόντα και  να
μεριμνήσει για τον καθαρισμό των χώρων με δαπάνες του. Είναι υποχρεωμένος ακόμη να απομακρύνει από
το  έργο  τον  εξοπλισμό,  τα  μηχανήματα,  υλικά  και  εφόδιά  του  και  οποιαδήποτε  άλλα  κατάλοιπα  ή
απορρίμματα  που  προέρχονται  από  την  εκτέλεση  του  έργου.  Υποχρεούται  γενικά  να  καθαρίσει  με
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ειδικευμένο  προσωπικό  όλους  τους  χώρους  και  να  μεριμνήσει  για  ότι  απαιτείται,  ώστε  οι  χώροι  να
παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση και λειτουργία. Κάθε σχετική εργασία θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο με
φροντίδα του και δαπάνες του, μετά από εντολή της Υπηρεσίας που έχει την επίβλεψη και σύμφωνα με τις
οδηγίες  της. Οι  εντολές  αυτές  σε  καμία  περίπτωση  δεν  συνεπάγονται  τη  μείωση  των  ευθυνών  και
υποχρεώσεων του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 14  ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ     

Στο  άρθρο  171,  §  1,  του  Ν.  4412/16 όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία
δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν ρητά ορίζεται  διαφορετικά, ορίζεται  ο χρόνος εγγύησης κατά τον
οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του και μετά την πάροδο του
οποίου ενεργείται  η  οριστική παραλαβή.  Για  έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι  250.000 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται μακροχρόνια συντήρησή
τους, μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος των 15 μηνών. Ο χρόνος
εγγύησης αρχίζει από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών 

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη
συντήρησή του και μετά από την πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή,  επί του παρόντος έργου
ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 15  ο  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν κατά τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό.
2. Ο αντίκλητός του Αναδόχου πρέπει να είναι κάτοικος Ερμούπολης.
3. Ο  Ανάδοχος  του  Έργου  υποχρεούται  όπως  για  την  κατασκευή  του  Έργου  διαθέσει
διπλωματούχο Μηχανικό και τους απαιτούμενους υπομηχανικούς και εργοδηγούς. Επίσης πρέπει να έχει τη
δυνατότητα  να  διαθέτει,  τουλάχιστον,  δύο  πλήρη  συνεργεία  επεμβάσεων,  τα  οποία  να  δουλεύουν
συγχρόνως.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται  όπως με δικές του δαπάνες εγκαταστήσει  στο εργοτάξιο όλα όσα
προβλέπονται από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/1975 (Φ.Ε.Κ. 142Α/17–07–1975).
5. Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε
κατά νόμο αδείας, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των εν ισχύει
διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. Πρέπει επίσης να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων
των κατά νόμο απαιτούμενων στοιχείων και για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας καθ’
όλη τη διάρκεια των εργασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 447/1975 (Φ.Ε.Κ. 142Α/17–07–1975) περί ασφαλείας
των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών.
6. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 136 του Ν.4412/2016 που είναι σχετικές με την διοίκηση του
Έργου, του άρθρου 138 του Ν.4412/2016 που είναι  σχετικές με τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου,
καθώς και του άρθρου 139 του Ν.4412/2016 «Διεύθυνση Έργου από την πλευρά του αναδόχου»,  όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  εκτός  εάν  ρητά  ορίζεται
διαφορετικά.
7. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάζεις της ισχύουσας Νομοθεσίας για την προστασία του
περιβάλλοντος. 
8. Τυχόν  αναφορά  στην  Μελέτη  του  Έργου  ή  στα  Τεύχη  Δημοπράτησης  σε  συγκεκριμένες
ονομασίες προϊόντος νοείται (έστω και εάν εκ παραδρομής δεν αναφέρεται) ότι αφορά και όλα τα ισοδύναμα
προϊόντα αυτού.
9. Η  εξασφάλιση  των  προβλεπόμενων  από  τη  νομοθεσία  αδειοδοτήσεων  για  όλες  τις
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου, καθώς και η πιστή
εφαρμογή τους, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. Για κάθε διακοπή της
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος πρέπει
προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας 
10. Ο  ανάδοχος  στην  περίπτωση  τοποθέτησης  ικριωμάτων  και  εκτέλεσης  εργασιών  που
εξυπηρετούν  το  έργο  (π.χ.  καθαίρεση  σαθρών επιχρισμάτων),  σε  κοινόχρηστους  χώρους  (πεζοδρόμια.
πεζόδρομους) αρμοδιότητας  Δήμου Σύρου Ερμούπολης δεν απαιτείται να λάβει ιδιαίτερη έγκριση από το
Τμήμα  Οδοποιίας  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Σύρου  –  Ερμούπολης  δεδομένης  της
απόφασης  για  την  εκτέλεση  του  έργου.  Η  απαλλαγή  αυτή  δεν  περιλαμβάνει  Ο.Κ.Ω.  ή  υποχρεώσεις
καταβολής τελών ή λήψη άδειας από άλλους φορείς ή υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, Πολεοδομία κλπ. Όπου
απαιτείται, θα γίνεται χρήση κάδων µε ενισχυµένο µουσαµά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες) για την
συγκέντρωση  και  αποκοµιδή  των  προϊόντων  καθαιρέσεων  –  αποξηλώσεων  και  λοιπών  αχρήστων
εργοταξιακών υλικών.
11. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα που θα αναφέρει τον τίτλο
του έργου, το όνομα του Κυρίου του Έργου, των συνεργατών του, το όνομα του Αναδόχου, των μελετητών
και των συνεργατών του. Με το πέρας λειτουργίας του εργοταξίου οφείλει να την απομακρύνει με δικά του
έξοδα και να αποκαθιστά τον χώρο στην αρχική κατάστασή του.
12. Στις τιμές των άρθρων περιλαµβάνονται ακόμα, όλες οι τυχόν απαιτούµενες για την εκτέλεση
των  εργασιών  µετακινήσεις  (χωρίς  την  χρήση  µηχανικών  µέσων)  και  προσωρινές  εναποθέσεις  του
υπάρχοντος κινητού εξοπλισµού των σταθμών (θρανία,  γραφεία κλπ.),  µετά της απαιτούµενης κάλυψης
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προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.
13. Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και
Υγείας  (Φ.Α.Υ.),  το  Σχέδιο  Ασφαλείας  και  Υγείας  (Σ.Α.Υ.),  το  Μητρώο  Έργου  και  τα  σχέδια  «ως
κατασκευάσθει»  του  έργου,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  13  του  άρθρο  172  του  Ν.4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  εκτός  εάν  ρητά  ορίζεται
διαφορετικά. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ατυχήματος ο ανάδοχος του έργου, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τυχόν μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια και
υγεία  των  εργαζόμενων  στο  εργοτάξιο.  Η  Διευθύνουσα   Υπηρεσία  παρακολουθεί  και  υποχρεώνει  τον
ανάδοχο για την τήρηση και εφαρμογή των Σ.Α.Υ. — Φ Α. Υ. 

ΑΡΘΡΟ 16  ο  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ – ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ο  τρόπος  συντάξεως  των  λογαριασμών,  ελέγχου  και  έγκρισης  τους  από  την  υπηρεσία,
περιλαμβάνονται στο άρθρο 152  του Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται οι
σχετικοί πρόσθετοι όροι του Άρθρου 24 της παρούσας ΕΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 17  ο  
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα υλικά θα είναι της καλύτερης στην αγορά ποιότητας χωρίς βλάβες ή ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 18  ο  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Αν  κατά  την  εκτέλεση  του  Έργου  και  μέχρι  την  περαίωση  του,  αποδειχτούν  αναμφισβήτητα,
σφάλματα  στην  Μελέτη,  υποχρεούται  ο  Ανάδοχος  στη  σύνταξη  και  υποβολή  τεκμηριωμένης  Τεχνικής
Έκθεσης για τα κατά την άποψη του σφάλματα της Μελέτης, καθώς και τα ληπτέα μέτρα για αποφυγή των εξ'
αυτών ζημιών. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του, αν η Υπηρεσία δεν έπραξε τίποτε στις έγγραφες
επιφυλάξεις του στις αναλυτικές τεχνικές προτάσεις του για ληπτέα μέτρα για αποφυγή μελλοντικών ζημιών,
αλλά αντιθέτως και παρά τις αντιρρήσεις τού, του διέταξε εγγράφως να συνεχίσει τις εργασίες.
2. Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συμπληρώσεις  ή  βελτιώσεις  των εγκεκριμένων μελετών,  και
πριν από οποιαδήποτε έγκριση τους θα καλείται υποχρεωτικώς ο Μελετητής που τις συνέταξε προκειμένου
να  διατυπώσει  τις  απόψεις  του  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  144  του  Ν.4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  εκτός  εάν  ρητά  ορίζεται
διαφορετικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες του Μελετητή, θα εφαρμόζονται οι οριζόμενες στο
άρθρο συνέπειες. Τα ίδια ως ανωτέρω, θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που κατά την διάρκεια του Έργου
διαπιστωθούν μεγάλες αποκλίσεις, από τις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριμένης Μελέτης.
3. Εφόσον τυχόν κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριμένων μελετών, αυτές θα εγκρίνονται, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 144 του Ν 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 19  ο  
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Για παραβάσεις προδιαγραφών και κανονισμών γιο τον τρόπο κατασκευής των έργων, ποσότητα,
ποιότητα κ.λ.π. των υλικών επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι συνέπειες του άρθρου 178 του Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν ρητά ορίζεται
διαφορετικά. Η παράβαση επίσης των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα
και με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 20  ο  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε  ζήτημα  που  δεν προβλέπεται  από  τα στοιχεία  της  εργολαβίας ισχύουν οι  διατάξεις  του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν
ρητά ορίζεται διαφορετικά, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 «Εφαρμοστέα Νομοθεσία» της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 21  ο  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εάν κατά την εκτέλεση του Έργου παραστεί ανάγκη σύνταξης ή συμπλήρωσης Μελέτης, με σχετική
εντολή της Υπηρεσίας, αυτή συντάσσεται  από τον Ανάδοχο του Έργου. Εάν  σε οποιαδήποτε  περίπτωση
παρουσιαστεί έλλειψη στοιχείων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει έγκαιρα στην Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 22  ο      
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο (σύμφωνα με την Εγκύκλιο 27 ( υπ’ αρίθμ.

ΔΙΠΑΔ/οικ/369/15–10–2012) της Γ.Γ.Δ.Ε. ) 
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1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση 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,  ώστε  να  εξαλείφονται  ή  να  ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι  ατυχημάτων  ή
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του Έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7–9), Ν.4412/2016 (αρ.
138 παρ.9), Ν.3850/10 (αρ. 42). 
 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική Μελέτη (στατική ικριωμάτων, Μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ.9),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά. 
 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2–3–01, ΔΕΕΠΠ/85/14–
5–01  και  ΔΙΠΑΔ/οικ889/27–11–02,  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 : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.9), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης της διακήρυξης εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά . 
 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111),
ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42– 49). 
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και
τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το
Έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 
 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση – Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (  ΣΑΥ ) – Φάκελος Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 
 
α.  Να διαβιβάσει  στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας  πριν  από την  έναρξη των εργασιών,  την εκ  των
προτέρων  γνωστοποίηση,  προκειμένου  για  εργοτάξιο  με  προβλεπόμενη  διάρκεια  εργασιών  που  θα
υπερβαίνει  τις  30  εργάσιμες  ημέρες  και  στο  οποίο  θα  ασχολούνται  ταυτόχρονα  περισσότεροι  από  20
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ.
12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
 
β.  Να ακολουθήσει  τις υποδείξεις /  προβλέψεις  των ΣΑΥ–ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής
Μελέτης  του  Έργου  (οριστικής  ή  εφαρμογής)  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  305/96  (αρ.3  παρ.8)  και  την  ΥΑ
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.9), όπως
ισχύει. 
 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ–ΦΑΥ της Μελέτης (τυχόν παραλήψεις που
θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα
εφαρμόσει στο Έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 
 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ–ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης  της  εγκεκριμένης  Μελέτης  και  για  τις  οποίες  θα  απαιτηθούν  τα  προβλεπόμενα  από  την
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9)  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ  η  οποία  ενσωματώθηκε  στο  Ν.4412/2016  (αρ.  138  παρ.9),  όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  εκτός  εάν  ρητά  ορίζεται
διαφορετικά. 
 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ–ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του Έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
 
στ.  Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και  στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ). 
 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου. 
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Αντίστοιχα  ο  ΦΑΥ αποσκοπεί  στην  πρόληψη και  στον  περιορισμό των κινδύνων για  όσους  μελλοντικά
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του Έργου. 
 
1.  Το  περιεχόμενο  του  ΣΑΥ  και  του  ΦΑΥ  αναφέρεται  στο  ΠΔ  305/96  (αρ.3  παρ.5–7)  και  στις  ΥΑ  :
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν
στο  Ν.4412/2016  (αρ.  138),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της
διακήρυξης εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά. 
 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της Μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή. 
β.  Οι εργασίες που πρόκειται  να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους :  Π.Δ.305/96 (αρθ.12
παράρτημα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο
δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του Έργου από την
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ
249/Α/25–11–2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27–3–2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

 
3.  Ο  ΦΑΥ  καθιερώνεται  ως  απαραίτητο  στοιχείο  για  την  προσωρινή  και  την  οριστική  παραλαβή  κάθε
Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016
αρ. (170 και 172). 
 
4.  Μετά  την  αποπεράτωση  του  Έργου,  ο  ΦΑΥ  φυλάσσεται  με  ευθύνη  του  Κυρίου  του  Έργου  και  το
συνοδεύει  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της ζωής του :  ΠΔ 305/96  (αρ.  3  παρ.11)  και  ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
5.  Διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  εκπόνηση  του  ΣΑΥ  και  την  κατάρτιση  του  ΦΑΥ περιλαμβάνονται  στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31–3–2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται :  

α.  Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  αν  στο  Έργο  απασχολήσει  λιγότερους  από  50
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο Έργο 50 και
άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός
της επιχείρησης ή να συναφθεί Σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
 Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται  εγγράφως από τον Ανάδοχο και
αντίγραφό της  κοινοποιείται  στην  τοπική  Επιθεώρηση Εργασίας,  συνοδεύεται  δε  απαραίτητα  από
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ.  Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των :  τεχνικού ασφαλείας και  ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον Ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν
ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3–8). 
 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις
τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το  βιβλίο  υποδείξεων  τεχνικού  ασφαλείας  και  γιατρού  εργασίας  σελιδομετρείται  και  θεωρείται  από  την
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν
3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας
και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον
επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη
διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές
αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα
τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να
τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ
των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας,  πριν  την έναρξη των εργασιών στο
εργοτάξιο  σύμφωνα  με  το  ΠΔ  305/96  (αρ.3  παρ.14)  σε  συνδυασμό  με  την  Υ.Α  130646/1984  του  (τ.)
Υπουργείου Εργασίας. 
 
Το ΗΜΑ θεωρείται,  σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία
Επιθεώρησης  Εργασίας  και  συμπληρώνεται  από  τους  επιβλέποντες  μηχ/κούς  του  αναδόχου  και  της
Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι
αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής
εργασίας,  κλπ :  ΠΔ 1073/81  (αρ.113  ),  Ν.1396/83  (αρ.  8)  και  την  Εγκύκλιο  27  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ με
αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12–9–2003. 
 
3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του Έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ Α. 
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του
ΣΑΥ  και  επίσης  σε  ειδική  στήλη  του,  να  γίνεται  παραπομπή  των  αναγραφόμενων  υποδείξεων  /
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 
 
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου – Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω
μέτρα ασφάλειας και υγείας : 
 

α.  Την  ευκρινή  και  εμφανή  σήμανση  και  περίφραξη  του  περιβάλλοντα  χώρου  του  εργοταξίου  με
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95,  ΠΔ 305//96
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).  
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων  και  εκτροπή  τυχόν  υπαρχόντων  εναερίων  ηλεκτροφόρων  αγωγών  έξω  από  το
εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ
1073/81 (αρ.75–79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).  
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων
κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων
αυτών : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 – 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).  
δ.  Τη  λήψη  μέτρων  αντιμετώπισης  εκτάκτων  καταστάσεων  όπως :  κατάρτιση  σχεδίου  διαφυγής  –
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη –
αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. :
ΠΔ 1073/81 (αρ. 92–96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8–10), Ν.3850/10 (αρ.30,
32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110),
Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους
όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας,
γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους
τους  προστατεύει  ο  εξοπλισμός  αυτός  και  τους  δώσει  σαφείς  οδηγίες  για  τη  χρήση  του  :  Π.Δ.
1073/81(αρ.102–108), Ν.1430/84 (αρ.16–18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94
και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
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4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση – εκφόρτωση – εναπόθεση
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και
των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του Έργου, σύμφωνα με : 
 

– Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16–2–2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων»
(ΟΜΟΕ–ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
– Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14–2–2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
– Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού
: Ν.3542/07 (αρ. 7–9 και αρ.46). 

 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης
τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν.2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ.43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων,
των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75–84), ΠΔ
305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
 
δ.  Να  προβεί  στα  απαραίτητα  μέτρα  ασφάλειας  που  αφορούν  σε  εργασίες  φόρτωσης,  εκφόρτωσης,
αποθήκευσης,  στοίβασης,  ρίψης και  μεταφοράς υλικών και  άλλων στοιχείων  :  ΠΔ 216/78,  ΠΔ 1073/81
(αρ.85–91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11
και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της
ράχης  από  χειρωνακτική  διακίνηση  φορτίων  :  ΠΔ  397/94,  δ)  προστασία  από  φυσικούς,  χημικούς  και
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36–41), ΠΔ 82/10. 

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας – αποδεικτικά στοιχεία αυτώΝ.
 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 
 
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών
και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών
και  του  λοιπού  εξοπλισμού  εργασίας  (ζώνες  ασφαλείας  με  μηχανισμό  ανόδου  και  καθόδου,  κυλιόμενα
ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45–74 ), Ν 1430/84 (αρ.11–15), ΠΔ 31/90, ΠΔ
499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 – 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10,
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5)
και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ.
8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 
 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση – εγκατάσταση, καλή
λειτουργία)  και  αρχείο  συντήρησης αυτού  στο  οποίο  θα  καταχωρούνται  τα  αποτελέσματα των  ελέγχων
σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
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7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία
τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου Έργου. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα
μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου Έργου. 
 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

5.1 Κατεδαφίσεις : 
 
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 –33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.2168/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.  ΙΙΙ  ),  Υ.Α. 3009/2/21–γ/94,  Υ.Α.  2254/230/Φ.6.9/94 και  οι  τροπ. αυτής :  ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11),
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ
212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
Ν.495/76,  ΠΔ 413/77,  ΠΔ 1073/81 (αρ.2–17, 40–42 ),  ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8– ασφάλεια και  αντοχή
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21–γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β
τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 
 
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34–44), Ν.1430/84 (αρ. 7–10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93,  ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),  ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και  μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.4–6,14 ). 
 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
 
ΠΔ 95/78,  ΠΔ 1073/81 (αρ.96,  99,.104,  105 ),  ΠΔ 70/90 (αρ.15),  ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.  ΙΙΙ),
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 
 
ΠΔ 778/80,  ΠΔ 1073/81 (αρ.26– 33,  αρ.98),  ΥΑ 3046/304/89,  ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.  ΙΙΙ),  ΠΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 
 
5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
 
 (Σήραγγες  κυκλοφορίας  οχημάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθμοί  παραγωγής  ενέργειας  και
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε
στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
 
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96,  ΥΑ  3009/2/21–γ/94,  ΠΔ  455/95  και  η  τροπ.  αυτού  :  ΠΔ  2/06,  ΠΔ  305/96  (αρ.12
παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 
 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 
 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών
ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 
 ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ),  ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ
305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
 
6.  Ακολουθεί  κατάλογος  με  τα  νομοθετήματα  και  τις  κανονιστικές  διατάξεις  που  περιλαμβάνουν  τα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

A. ΝΟΜΟΙ Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Ν.495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Ν.1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Ν.1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Ν.2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Ν.2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

Ν.3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

Ν.3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

Ν.3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 ΥΑ 3009/2/21–γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

Ν.4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

Π. Δ. 105/95
ΦΕΚ 67/Α/95 ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 Πυροσβεστική  διάταξη  7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 

Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 
Π/208/12–9–03 

Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 

οικ/215/31–3–08 
Π. Δ. 176/05 

ΦΕΚ 227/Α/05
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ–ΚΦΖ 
Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 
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Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. Δ. 57/1
ΦΕΚ 97/Α/10 

ΑΡΘΡΟ 23  ο  
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, μαζί με
την  Τελική  Επιμέτρηση,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  αποφ.  Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  υπ’  αριθ.
ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/5.4.2017 (ΦΕΚ 1956Β/07–06–2017) «Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου».

ΑΡΘΡΟ 24  ο  
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Πρόσθετοι όροι ως προς τα άρθρα 11 και 16 της παρούσας ΕΣΥ:
1. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  προσκομίσει  στην  Υπηρεσία  πριν  την  εκτέλεση  των  εργασιών
αποξηλώσεων,  καθαιρέσεων,  κατεδαφίσεων  κλπ,  επικυρωμένο  αντίγραφο  σύμβασης  με  εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής  διαχείρισης  ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010).  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,
καταβάλλεται ως απολογιστική δαπάνη στον Ανάδοχο. Η καταβολή της εν λόγω δαπάνης στον Ανάδοχο θα
πραγματοποιείται  υπό την  προϋπόθεση της  προσκόμισης  από εκείνον  σχετικής  Βεβαίωσης Παραλαβής
Αποβλήτων  από  τη  μονάδα,  με  αναγραφή  των  ακριβών  ποσοτήτων  και  των  κωδικών  Ε.Κ.Α.  που
παραδόθηκαν  προς  ανάκτηση. Τα  προς  διάθεση  Α.Ε.Κ.Κ.  θα  υποδεικνύονται  από  την  Επιβλέπουσα
Υπηρεσία.  Επισημαίνεται  ότι  ο  υπολογισμός  των  προς  πιστοποίηση  ποσοτήτων  Α.Ε.Κ.Κ.  θα
πραγματοποιείται  κατόπιν  της  αναγωγής  των  ποσοτήτων  εγκεκριμένων  επιμετρήσεων,  ανά  κατηγορία
υλικού, με χρήση κατάλληλων συντελεστών (π.χ. ΑΤΕΟ, κ.λπ.).
2. Εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπογείων δικτύων γενικά,
πρέπει να εκτελούνται με τη μεγαλύτερη προσοχή για να αποφευχθούν ζημίες ή ατυχήματα, για τα οποία ο
ανάδοχος  θα  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος.  Για  το  σκοπό  αυτό  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  μεριμνήσει  με
δαπάνες του και  ερχόμενος σε επαφή με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και  Οργανισμούς να εφοδιαστεί  με τα
απαραίτητα διαγράμματα και τα σχετικά στοιχεία για να προχωρήσει, παρόντων και αρμοδίων υπηρεσιακών
παραγόντων, σε δοκιμαστική εκσκαφή για την επισήμανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην
αποκάλυψή τους, όπου απαιτείται αναδιάταξή τους.
3. Δε  θα  πραγματοποιούνται  οχλούσες  εργασίες  κατά  τις  ώρες  κοινής  ησυχίας,  χωρίς  τις
προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις. 
4. Κατά  τις  εργασίες  καθαιρέσεων  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την
αποφυγή διαρροής σκόνης σε άλλους πλην των επισκευαζομένων χώρων. 
5. Θα απαιτηθεί  πολλές εργασίες να γίνουν και  κατά την περίοδο λειτουργίας των µονάδων και θα
πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε να είναι ασφαλείς και να µη ενοχλούνται τα παιδιά και το προσωπικό
των σταθμών κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αρκετές εργασίες θα απαιτηθεί να
γίνουν και µετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των µονάδων ή κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου ή
σε  ηµέρες  αργιών,  χωρίς  επιπρόσθετη  αµοιβή.  Ο ανάδοχος θα  πρέπει  να  εξασφαλίσει  µε  µέριµνα  και
δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες. 
6. Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργίας των µονάδων θα πρέπει να λαµβάνονται
από  τον  ανάδοχο  όλα  τα  απαιτούµενα  από  την  νοµοθεσία  µέτρα  ασφαλείας  και  να  υπάρχει  συνεχής
συνεννόηση µε τους υπευθύνους των µονάδων για να µην δηµιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήµατα. Οι
εργασίες θα εκτελούνται µετά από συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του σταθμού (∆/ντή, κλπ).
7. Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  κεντρικές  είσοδοι,  οι  χώροι  κυκλοφορίας  και  εξυπηρέτησης  παιδιών και
προσωπικού θα πρέπει  να είναι  καθηµερινά  καθαροί  και  προσπελάσιµοι  και  απόλυτα ασφαλείς  για  την
απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.
8. ∆εν πρέπει να παραµένουν ηµιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο της κάθε µονάδας. Αν
καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραµείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση και διατάξεις
προστασίας για αποφυγή ατυχηµάτων.
9. Ο ανάδοχος τοποθετεί τα υλικά, τα μηχανήματα, ικριώματα κλπ. σε σημεία του κτίριου, όπου του
υποδείξει η επίβλεψη, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων, εστιών
μόλυνσης κλπ.
10. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνεται αποκοµιδή όλων των προϊόντων και  καθαρισµός
όλων των χώρων
11. Τα  υλικά  αποξηλώσεων  που  θα  κριθούν  -  από  την  Υπηρεσία  -  επαναχρησιµοποιήσιµα  θα
µεταφέρονται µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του, σε χώρο που
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θα υποδείξει η Υπηρεσία, στην πλήρη κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν. 
12. Επισηµαίνεται  ότι  οι  καθαιρέσεις  όπως π.χ.  των  κουφωµάτων  θα  γίνονται  µε  προσοχή  για  την
αποφυγή ατυχηµάτων λόγω των υαλοπινάκων καθώς επίσης και για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών  στα
δοµικά  στοιχεία  των  κτιρίων.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποξηλώνει  τα  παλαιά  κουφώµατα  µετά
προσοχής χωρίς να προκαλεί ζηµία στα περιβάλλοντα δοµικά στοιχεία όπως επιχρίσµατα, ποδιά, λαµπάδες
κλπ.  Ιδιαίτερη  προσοχή πρέπει  να  δίνεται,  ώστε  η  αποξήλωση των κουφωμάτων  να  προγραμματίζεται
παράλληλα  με  την  τοποθέτηση  των  νέων,  προκειμένου  να  διασφαλίζονται  οι  συνθήκες  ασφάλειας  του
κτιρίου. 
13. Η βαφή των δομικών στοιχείων θα είναι της επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας. Σε περίπτωση
που  οι  εσωτερικές  βαφές  εκτελούνται  κατά  το  διάστημα  λειτουργίας  των  σταθμών αυτές  θα  είναι
οπωσδήποτε οικολογικές και άοσµες.
14. Τα µάρµαρα θα αποκαθίστανται πλήρως, σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης. Όπου
απαιτηθεί τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα, θα αποξηλώνονται µετά προσοχής και θα επανατοποθετούνται µε
οποιοδήποτε ενδεδειγµένο τρόπο στην ίδια θέση.
15. Μετά το πέρας των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην υποβολή κατασκευαστικών
σχεδίων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .dwg, .kmz, .doc., xls) όλων των εργασιών που εκτέλεσε
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Προϋπολογισμός : 60.400,00 (με Φ.Π.Α.)
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           Κ.Α.: 64.7341.013
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Αριθ. Μελέτης : 6/2021

                               

“Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 

/ Ειδικό Γυμνάσιο  -Λύκειο Ερμούπολης”

Χρηματοδότηση : Υπουργείο Εσωτερικών, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

(Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις), 

Κωδ. έργου 2017ΣΕ05500010

                                                                  

                                               

                                                                                                         

Eρμούπολη – Σύρος, Μάιος 2022

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 60.400,00€ (με ΦΠΑ )

Κ.Α.:  64.7341.013

 

ΕΡΓΟ: Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων 
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο - 
Λύκειο Ερμούπολης

Αριθμός Μελέτης : 6/2021

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)
(Π.Δ 305/96, ΆΡΘΡΟ3, ΠΑΡ.3,4,5,6,8,9,10)(Π.Δ 305/96, ΆΡΘΡΟ3, ΠΑΡ.3,4,5,6,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:
Με  την  παρούσα  μελέτη  με  τίτλο  «Επισκευή  &  Συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  Δήμου  Σύρου  –  Ερμούπολης  /  Ειδικό  Γυμνάσιο  -  Λύκειο  Ερμούπολης»,  με
προϋπολογισμού δαπάνης του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 60.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,  προβλέπεται η εκτέλεση κυρίως οικοδομικών αλλά και
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, για την επισκευή και συντήρηση του σχολικού συγκροτήματος που στεγάζει το Ειδικό σχολείο Ερμούπολης (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο -λύκειο Σύρου) στην περιοχή Λιβάδια Μάννα, ν.Σύρου, εντός του σχολικού συγκροτήματος που περιλαμβάνει το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Αναλυτικά
το είδος των εργασιών περιγράφεται στο “Τιμολόγιο             μελέτης      ” καθώς και πίνακα “Προμετρήσεις μελέτης”.

Το έργο θα εκτελείται με ταυτόχρονη τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Οι εργασίες θα εκτελούνται σταδιακά, σε ώρες και μέρες που θα διευκολύνουν την
λειτουργία του και θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια των παιδιών. 

Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών από το πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων
και λοιπές δράσεις) με κωδικό έργου 2017ΣΕ05500010, Σ.Α Ε055 η δε εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

2. Σύντομη περιγραφή του έργου:

 Στεγανοποίηση δώματος - στέγης
 Αποκατάσταση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλόμενων στη διάβρωση  του οπλισμού 
 Κατασκευές από σκυρόδεμα, κατασκευή εξωτερικών ραμπών και τοποθέτηση χειρολισθήρα για την εξομάλυνση των ανισοσταθμιών των χώρων με σκοπό την

ευκολότερη κίνηση από άτομα με ειδικές ανάγκες στους χώρους του σχολείου 
 Επισκευή υφιστάμενης κατασκευής διάθεσης πόσιμου νερού
 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και κατασκευή ή επισκευή μεταλλικού πλαισίου ασφαλείας κουφωμάτων
 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων και νέα επίστρωση δαπέδου με ομογενοποιημένα φύλλα βινυλίου (PVC) σε ρολά ή πλακίδια
 Επισκευή υφιστάμενου WC σε WC για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής
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 Κατασκευή – επισκευή επιχρίσματων
 Κατασκευή – επισκευή οροφοκονιαμάτων                                                                                                                   
 Χρωματισμοί επιφανειών τοίχων και οροφών 
 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Όλες οι εργασίες, θα γίνονται ύστερα από αυτοψίες του επιβλέποντα του έργου με τον ανάδοχο, για εντοπισμό της υπάρχουσας κατάστασης και την υπόδειξη επί τόπου των
θέσεων που θα γίνουν οι παραπάνω εργασίες. 

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 
Το Ειδικό σχολείο Ερμούπολης (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -λύκειο Σύρου) στην περιοχή Λιβάδια Μάννα, ν.Σύρου, εντός του σχολικού συγκροτήματος που
περιλαμβάνει το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

4. Στοιχεία του κύριου του έργου:
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης.
Προϊστάμενη αρχή είναι ή Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Σύρου Ερμούπολης
Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ :
Κατά την φάση εκπόνησης της μελέτης υπόχρεος για την εκπόνηση του ΣΑΥ είναι ο μελετητής του έργου και κατά την φάση εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος του έργου ή
άτομο το οποίο ορίζει ο ανάδοχος μετά την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης

6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζόμενων κατά φάση μεθόδων εργασίας: 
Οι διάφορες φάσεις και υποφάσεις του έργου μπορούν να κατανεμηθούν ως εξής, κατά τη σειρά που κατά προσέγγιση εμφανίζονται για πρώτη φορά στο εργοτάξιο.

ΦΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(1) 1.1 χωματουργικές εργασίες – κατασκευές από σκυρόδεμα

(2) 2.1 Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα- Κατασκευές ξύλινες και μεταλλικές - Επενδύσεις – Eπιστρώσεις – Xρωματισμοί - Tελειώματα

(3) 3.1 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 

1.1   χωματουργικές εργασίες – κατασκευές απο σκυρόδεμα  

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην υπαίθρια αποθήκευση των υλικών, όσο και στην απομάκρυνση και διάθεση των αποβλήτων, ώστε να μην αποτελούν εστίες μόλυνσης,
ακαταστασίας  και  πηγές  κινδύνου  για  τους εργαζόμενους και  τους  γύρω κατοίκους.  Επικίνδυνα υλικά  φυσικά ή  χημικά που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στους
εργαζόμενους ή στο περιβάλλον δεν υπάρχουν.

2.1   Τοιχοποιίες – Επιχρίσματα- Κατασκευές ξύλινες και μεταλλικές - Επενδύσεις – Eπιστρώσεις – Xρωματισμοί -   Tελειώματα  

Θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής, της ΕΣΥ. Ειδικότερα οι εργασίες θα ακολουθήσουν την εξής σειρά:
1. Επισκευή όψεων
2. Επιχρίσματα.
3. Επενδύσεις – επιστρώσεις 
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4. Μεταλλικές κατασκευές - Ξυλουργικά - Χρωματισμοί.
Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Παρατίθενται  πίνακες στους οποίους αναγράφονται οριζόντια οι πηγές κινδύνων και κατακόρυφα οι φάσεις και υποφάσεις των εργασιών του έργου, που ενδέχεται να
εμφανιστούν.

Οι αριθμοί 1, 2, 3 καθορίζουν την ένταση του κινδύνου.

1) - Η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά, κατά διαστήματα ή τυχαία (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών κ.λ.π.)
- Δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από κίνηση οχημάτων σε ευρύχωρο εργοτάξιο)
- Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).

2) - Η πηγή κινδύνου είναι συχνότερη ή σοβαρότερη (ενδιάμεση περίπτωση των 1 και 3)

3) - Η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή)
- Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος 
είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί κ.λ.π.)
- Ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος 
ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).

Φάση  1η Φάση  2η Φάση  3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

01000 Αστοχίες εδάφους

01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση  Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός

01104 Δυναμική  επιφόρτιση. Φυσική αιτία  

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις 

01106 Δυναμική επιφόρτιση . Κινητός εξοπλισμός 

01200.Τεχνητά πρανή & 
Εκσκαφές

01201 Κατάρρευση. Απουσία /ανεπάρκεια  υποστήριξης 1 1 1
01202 Αποκολλήσεις. Απουσία/ ανεπάρκεια προστασίας 1 1 1
01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση

01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/ εξοπλισμός

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
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01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01300. Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις  οροφής  /  παρειών.  Ανυποστήλωτα
τμήματα

01302 Καταπτώσεις  οροφής  /  παρειών.  Ανεπαρκής
υποστύλωση

01303 Καταπτώσεις  οροφής   /παρειών.  Καθυστερημένη
υποστύλωση

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου

01404 Ερπυσμός

01405 Γεωλογικές/ γεωχημικές μεταβολές

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα

01407 Υποσκαφή / απόπλυση 

01408 Στατική επιφόρτιση

01409 Δυναμική καταπόνηση- φυσική αιτία

01410 Δυναμική καταπόνηση- ανθρωπογενής αιτία

01500. Άλλη Πηγή 01501

01502

01503

02000 Κίνδυνοι από 
εργοταξιακό εξοπλισμό
02100 Κίνηση οχημάτων και 
μηχανημάτων

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχημάτος 1 1 1
02102 Συγκρούσεις οχήματος- προσώπων 1 1 1
02103 Συγκρούσεις οχήματος- σταθερού εμποδίου 1 1 1
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος 1

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος – σταθερού εμποδίου 1

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 1

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός

02200 Ανατροπή οχημάτων 
και μηχανημάτων

02201 Ασταθής έδραση

02202 Υποχώρηση εδάφους/ δαπέδου

02203 Έκκεντρη φόρτωση

02204 Εργασία σε πρανές

02205 Υπερφόρτωση 1 1
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02206 Μεγάλες ταχύτητες

02300. Μηχανήματα με 
κινητά μέρη

02301 Στενότητα χώρου

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων – πτώσεις

02304 Ανεπαρκής  κάλυψη  κιν.  Τμημάτων  –παγιδεύσεις
μελών

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματά τους

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Αεροσυμπιεστής 1 1 1
02402 Δράπανα, κρουστικά εργαλεία χειρός κ.λ.π

02403

02500. Άλλη Πηγή 02501

02502

02503

03000 Πτώσεις από ύψος

03100 Οικοδομές - κτίσματα 03101 Κατεδαφίσεις 1 1 1
03102 Κενά τοίχων

03103 Κλίμακα 1 1

03104 Εργασία σε στέγες 1 1

03200. Δάπεδα εργασίας- 
προσπελάσεις

03201 Κενά δαπέδων 1 1

03202 Πέρατα δαπέδων 1

03203 Επικλινή δάπεδα 1 1 1
03204 Ολισθηρά δάπεδα

03205 Ανώμαλα δάπεδα

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες

03209 Αναρτημένα δάπεδα . Αστοχία ανάρτησης

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων 1 1 1
03302 Ανατροπή . Αστοχία συναρμολόγησης 1 1 1

03303 Ανατροπή . Αστοχία έδρασης 1 1 1

03304 Κατάρρευση . Αστοχία υλικού ικριώματος 1 1 1
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση 1 1 1

03400. Τάφροι /φρέατα 03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή 1 1 1
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03402

03500. Άλλη Πηγή 03501

03502

03503

04000 Εκρήξεις – 
Εκτοξευόμενα υλικά- 
θραύσματα
04100 Εκρητικά- Ανατινάξεις 04101 Ανατινάξεις βράχων

04102 Ανατινάξεις κατασκευών

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων

04104 Αποθήκες εκρηκτικών

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών

04106 Διαφυγή- έκλυση εκρηκτικών αερίων και μιγμάτων

04200. Δοχεία και δίκτυα 
υπό πίεση

04201 Φιάλες ασετιλίνης /οξυγόνου

04202 Υγραέριο

04203 Υγρό άζωτο

04204 Αέριο πόλης

04205 Πεπιεσμένος αέρας 

04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων

04207 Δίκτυα ύδρευσης

04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα

04300. Αστοχία υλικών υπό 
ένταση

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη

04302 Προεντάσεις οπλισμού/ αγκυρίων

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων

04304 Συρματόσχοινα

04305 Εξολκεύσεις

04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

04402 Αμμοβολές 1 1 1
04403 Τροχίσεις/λειάνσεις 1 1 1

04500. Άλλη Πηγή 04501

04502

04503

05000. Πτώσεις – 
μετατοπίσεις υλικών και 
αντικειμένων

05101 Αστοχία. Γήρανση

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ



05100. Κτίσματα – φέρων 
οργανισμός

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση 1 1 1
05105 Κατεδάφιση 1 1 1
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων

05200. Οικοδομικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων

05202 Διαστολή – συστολή υλικών

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 1 1 1
05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα 1 1 1
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση 1 1 1
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση 1 1 1
05207 Κατεδάφιση 1 1 1
05208 Αρμολόγηση/ απαρμολόγηση προκατασκ. Στοιχείων 1 1 1

05300. Μεταφερόμενα υλικά-
Εκφορτώσεις

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ ανεπάρκεια

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1 1
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 1 1 1
05305 Ατελής/ έκκεντρη φόρτωση

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1 1 1
05307 Πρόσκρουση φορτίου 1

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 1 1

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1 1 1
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση

05311 Εργασία κάτω από σιλό

05400. Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 

05403 Ανορθολογική απόληψη

05500. Άλλη Πηγή 05501

05502

05503

06000. Πυρκαϊες

06100. Εύφλεκτα υλικά  06101 Έκλυση/ διαφυγή εύφλεκτων αερίων

06102 Δεξαμενές/ αντλίες καυσίμων

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ εύφλεκτα 1 1

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας 1

06105 Αυτανάφλεξη- εδαφικά υλικά
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06106 Αυτανάφλεξη- απορρίμματα 1 1 1
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία

06200. Σπινθήρες και 
βραχυκυκλώματα

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1 1 1
06300. Υψηλές 
θερμοκρασίες

06301 Χρήση φλόγας- οξυγονοκολλήσεις 1

06302 Χρήση φλόγας- κασσιτεροκολλήσεις

06303 Χρήση φλόγας- χυτεύσεις

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις

06305 Πυρακτώσεις υλικών

06400. Άλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάμνοι

06402

06403

07000. Ηλεκτροπληξία

07100. Δίκτυα - 
εγκαταστάσεις

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 1

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 1

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα 1

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία

07200. Εργαλεία - 
μηχανήματα

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 1 1

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1 1

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων

07302

07303

08000. Πνιγμός/
Ασφυξία
08100. Νερό  08101 Υποβρύχιες εργασίες

08102 Εργασίες εν πλω-πτώση

08103 Βύθιση/ ανατροπή πλωτού μέσου

08104 Παρόχθιες /παράλιες εργασίες. Πτώση

08105 Παρόχθιες  /παράλιες  εργασίες  .  Ανατροπή
μηχανήματος  

08106 Υπαίθριες λεκάνες/ Δεξαμενές. Πτώση

08107 Υπαίθριες  λεκάνες/  Δεξαμενές.  Ανατροπή
μηχανήματος 
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08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου

08200.Ασφυκτικό 
περιβάλλον

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ.

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο- ανεπάρκεια οξυγόνου

08300. Άλλη πηγή 08301

08302

08303

09000. Εγκαύματα 

09100. Υψηλές 
θερμοκρασίες

09101 Συγκολλήσεις/ συντήξεις

09102 Υπέρθερμα ρευστά

09103 Πυρακτωμένα στερεά

09104 Τήγματα μετάλλων 

09105 Άσφαλτος / πίσσα 1 1

09106 Καυστήρες

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης 1 1 1
09202 Οξέα

09203

09300. Άλλη πηγή 09301

09302

09303

10000. Έκθεση σε 
βλαπτικούς παράγοντες
10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες

10102 Θόρυβος/ δονήσεις 1

10103 Σκόνη 1

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

10108 Υγρασία χώρου εργασίας

10109 Υπερπίεση/ υποπίεση

10110

10111

10200.Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια
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10202 Χρήση τοξικών υλικών

10203 Αμίαντος

10204 Ατμοί τηγμάτων

10205 Αναθυμιάσεις  υγρών/  βερνίκια,  κόλλες,  μονωτικά,
διαλύτες

1 1

10206 Καπναέρια  ανατινάξεων

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης 1

10208 Συγκολλήσεις 1 1 1
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες

10300. Βιολογικοί 
παράγοντες

10301 Μολυσμένα εδάφη

10302 Μολυσμένα κτίρια

10303 Εργασία  σε  υπονόμους,  βόθρους,  βιολογικούς
καθαρισμούς

10304 Χώροι υγιεινής

10305

10306

10307

ΤΜΗΜΑ Γ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη1) καταγράφονται οι φάσεις /αποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη
2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3),και συμπληρώνεται τα κατά την Κρίση του συντάκτη
αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).

(*)Αναφέρονται οι διατάξεις που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα.
(**)Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων ,αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν
είναι επαρκή για την συγκεκριμένη πίστωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους
(βλ. Άρθρο 3,παρ.5 του Π.Δ 305/96)

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
(1)

ΠΗΓΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(2)
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η’ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ

ΕΝΕΧΟΥΝΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)
01201 1,2,3 Π.Δ. 1073/81 άρθρα 2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,15

01202 1,2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρα 2, 9, 13

02101 1,2,3
Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45-51
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02102 1,2,3 Π.Δ.1073/81Π.Δ. 305/96, παράρτημα IV, A, παρ.10

02103 1,2,3 Π.Δ.1073/81Π.Δ. 305/96, παράρτημα IV, A, παρ.10

02104 1 Π.Δ.1073/81Π.Δ. 305/96, παράρτημα IV, A, παρ.10

02105 1 Π.Δ.1073/81Π.Δ. 305/96, παράρτημα IV, A, παρ.10

02106 1 Π.Δ.1073/81Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,50,85

02205 1,2
Π.Δ. 1073/81, ΑΡΘ. 45-51, 85

02401 1,2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρο  46 και ΠΔ 95/78

03101 1,2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρα 18, 19

03103 1,2
ΠΔ 1073/81: άρθρο 41, Π.Δ. 778/80 αρθ. 20

03104 1,2
ΠΔ 1073/81: άρθρο 41, Π.Δ. 778/80 αρθ. 20

03201 1,2
ΠΔ 1073/81: άρθρα 38,40, Π.Δ.778/80 αρθ. 20

03202 1
ΠΔ 1073/81: άρθρο 38, Π.Δ.778/80 αρθ. 17

03203 1
ΠΔ 1073/81: άρθρο 38, Π.Δ.778/80 αρθ. 17

03301 1,2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρο 34 ,Π.Δ. 778/80: αρθ. 9 και 
Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993

03302 1,2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρο 34 ,Π.Δ. 778/80: αρθ. 
3,4,5,6,7,8,10,13. Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, 
παρ.6 και Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993

03303 1,2,3  ΠΔ 1073/81: άρθρο 34 ,Π.Δ. 778/80: αρθ. 
3,4,5,6,7,8,10,13. Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, 
παρ.6 και Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993

03304 1,2,3 Π.Δ. 778/80: αρθ. 4, 13 και 
Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993

03305 1,2,3
 Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 34-36

03401 1,2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρο 40,41 ,Π.Δ. 778/80: αρθ. 20

04402 1,2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 103,104,105, 106
και Π.Δ. 396/94

04403 1,2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρο 105  και Π.Δ. 396/94

05104 1,2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρα 18, 24, 33

05105 1,2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρα 18, 27, 28, 33

05203 1,2,3
Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 18, 20, 22, 25α

05204 1,2,3
Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 18, 20, 22, 25α

05205 1,2,3
Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 18, 20, 22, 25α
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05206 1,2,3
Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 18, 20, 22, 25α

05207 1,2,3
Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 18, 20, 22, 25α

05208 1,2,3
Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 18, 20, 22, 25α

05302 1,2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρα 46, 47, 48

05304 1,2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρα 25, 86

05306 1,2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρα 25, 86

05307 1
ΠΔ 1073/81: άρθρα 25, 86

05308 1,2
ΠΔ 1073/81: άρθρα 25, 86

05309 1,2,3 Π.Δ. 1073/81 άρθρο 91

06103 2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρο 96

06104 2
ΠΔ 1073/81: άρθρο 96

06204 1,2,3
Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.2

06301 2
Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 96

07101 1,2 ΠΔ 1073/81: άρθρα 78, 79 και 
Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.2

07102 1 Π.Δ. 1073/81 ΑΡΘ. 75-79

07103 1 Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.2.2

07104 1 Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.2.2

07105 2,3 Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.2.1 και ΠΔ 
1073/81: άρθρα 75, 76, 77, 78 

07201 2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 48, 49 και Π.Δ. 395/94

07202 2,3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 49, 80, 81  και ΠΔ 395/94

09105 1,2
ΠΔ 1073/81: άρθρα 99, 110

09201 1,2,3
ΠΔ 1073/81: άρθρα 105, 106, 97 παρ. 3

10102 1 Π.Δ. 396/94 άρθρα 3,4 και παράρτημα ΙΙ παρ.2, 
Π.Δ.85/91

10103 1 ΠΔ 1073/81: άρθρο 30,. ΠΔ 396/94 άρθρο 7 και 
Παράρτημα ΙΙ παρ. 4

10205 2,3 ΠΔ 396/94 άρθρο 7, Παράρτημα ΙΙ παρ.3,4 και Π.Δ. 
395/94 Παράρτημα, παρ. 2.10

10207 1 Π.Δ. 1073/81, άρθρο 47 και Π.Δ. 395/94 Παράρτημα, 
παρ. 2.10

10208 1,2,3
Π.Δ. 95/78 και Π.Δ. 395/94 Παράρτημα, παρ. 2.10
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ΤΜΗΜΑ Δ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβαση στις θέσεις εργασίας:
Υπάρχει πρόσβαση δια των υπαρχουσων δημοτικών οδών.

Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου:
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και σημάνσεις.

Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού:
Εντός του εργοταξίου και με την κατάλληλη σήμανση

Χώροι αποθήκευσης
Εκτός του εργοταξίου και με την κατάλληλη σήμανση.

Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών 
(θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους)

Δεν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά και η αποκομιδή των αχρήστων θα γίνεται με Μηχανικά μέσα.
Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών.

Θα δημιουργηθούν εντός του εργοταξίου και θα σημανθούν κατάλληλα.
Άλλα σημεία ,χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων ,εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να είναι
ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών , άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις ικριωμάτων (π.δ 778/80 και π.δ 1073/81).

ΤΜΗΜΑ Ε

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
(Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων πρακτικών και λύσεων για
την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων.)

Ερμούπολη 05/05/2022
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ταρζέντα Μαρία 
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

                                                    

Ερμούπολη 05/05/2022
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ ΣΑΜΟΥΤΖΑΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Ερμούπολη 05/05/2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΑΥΙΔ ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΕΡΓΟ: “Επισκευή & Συντήρηση σχολικών 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ / Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ερμούπολης”

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 60.400,00€ (με ΦΠΑ )

Κ.Α.: 64.7341.013 Αριθμός Μελέτης :  6/2021

                                                                                                                  
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

(Π.Δ 305/96,άρθρο 3 ,παράγραφοι 3,7,8,9,10,10)
 

         ΤΜΗΜΑ Α         
Γενικά :
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού :

Γενική περιγραφή έργου: 
Με  την  παρούσα  μελέτη  με  τίτλο  «Επισκευή  &  Συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  Δήμου  Σύρου  –
Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ερμούπολης», με προϋπολογισμού δαπάνης του έργου να
ανέρχεται  στο  ποσό  των 60.400,00€ συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α,  προβλέπεται  η  εκτέλεση
κυρίως οικοδομικών αλλά και  ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών,  για  την  επισκευή και  συντήρηση του
σχολικού  συγκροτήματος  που  στεγάζει  το  Ειδικό  σχολείο  Ερμούπολης  (Ενιαίο  Ειδικό  Επαγγελματικό
Γυμνάσιο -λύκειο Σύρου) στην περιοχή Λιβάδια Μάννα, ν.Σύρου, εντός του σχολικού συγκροτήματος που
περιλαμβάνει το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναλυτικά το είδος των εργασιών περιγράφεται
στο “Τιμολόγιο             μελέτης      ” καθώς και πίνακα “Προμετρήσεις μελέτης”.

Το έργο θα εκτελείται  με ταυτόχρονη τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος.  Οι εργασίες θα
εκτελούνται  σταδιακά,  σε  ώρες  και  μέρες  που  θα  διευκολύνουν  την  λειτουργία  του  και  θα
εξασφαλίζεται η ασφάλεια των παιδιών. 

Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών από το πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις) με κωδικό έργου
2017ΣΕ05500010, Σ.Α Ε055 η δε εκτέλεσή του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

(να περιγραφούν οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν)

2.  Ακριβής  διεύθυνση  του  έργου:  Το  Ειδικό  σχολείο  Ερμούπολης  (Ενιαίο  Ειδικό  Επαγγελματικό
Γυμνάσιο -λύκειο Σύρου) στην περιοχή Λιβάδια Μάννα, ν.Σύρου, εντός του σχολικού συγκροτήματος που
περιλαμβάνει το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
(να αναφερθεί το σχολικό συγκρότημα που έγιναν εργασίες και να προσκομισθούν φωτογραφίες )
                                             

3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης (Δήμου ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ):
4. Στοιχεία των Κυρίων του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
5. Στοιχεία του συντάκτη Φ.Α.Υ κατα το στάδιο της μελέτης : Μαρία Ταρζέντα, Τοπογράφος μηχ/κος Τ.Ε.
6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νια 
αναπροσαρμογής

     
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νια 

αναπροσαρμογής
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ΤΜΗΜΑ Β 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Του άρθρου 3, παρ. 12 του Π.δ 305/96

1. Έργο Επισκευή  &  Συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  Δήμου
Σύρου  –  Ερμούπολης  /  Ειδικό  Γυμνάσιο  -  Λύκειο
Ερμούπολης

2. Κύριος του έργου ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
3. Διευθύνουσα Υπηρεσία

Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

4. Προϊσταμένη αρχή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

5. Αριθμ. Μελέτης Δημου 14/2021
6. Συντονιστές για θέματα ασφαλείας και 

υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης 
του έργου

Ταρζέντα Μαρία, Τοπογράφος μηχανικόςΤΕ

7. Έναρξη εργασιών 

8. Πρόβλεψη της διάρκειας του έργου 12 ΜΗΝΕΣ
9. Είδος Εργοταξίου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 
10. Είδος έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
11. Εγκριτικές αποφάσεις 
12. Ανάδοχος του έργου
13. Επιβλέποντες
14. Βοηθοί επιβλέποντες

15. Συντονιστές για θέματα ασφάλειας και 
υγείας κατά την εκτέλεση του έργου.

 16. Υπεργολάβοι -αντικείμενο
17. Αριθμός συνεργείων
18. Μέγιστος αριθμός εργαζομένων
19. Στοιχεία Αναδόχου

                                                                               
ΤΜΗΜΑ Γ

Επισημάνσεις
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές –επισκευαστές.
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

5. Θέσεις δικτύων ύδρευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ

2. Σημεία των κεντρικών διακοπών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου 1

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο.
3.1 Αμίαντος και προϊόντα αυτού.
3.2 Υαλομβάβακας
3.3 Πολυουρεθάνη
3.4 Πολυστερίνη
3.5 Άλλα υλικά

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή ,ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου.
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου. 
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ περιπτώσεις 
προκατασκευής , προέντασης, σημειακών φορτίων κ.λ.π)

5.Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.
Οι υπάρχουσες έξοδοι κίνδυνου και διαφυγής των εκάστοτε κτιρίων και όλες οι εργασίες γίνονται στην 
ύπαιθρο και σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες δημοτικοί οδοί.

6.Περιοχές εκπομπές ιοντίζουσας ακτινοβολίας

7.Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση
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8.Άλλες ζώνες κινδύνου

9.Καθορισμός  συστημάτων  που  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  συνεχή  λειτουργία  (για  λόγους  π.χ
εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων ,απομάκρυνσης υδάτων κ.λ.π .

ΤΜΗΜΑ Δ 
Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία
Καταγράφονται  στοιχεία  που  αποσκοπούν  στην  πρόληψη  και  αποφυγή  κινδύνων  κατά  τις  ενδεχόμενες
μεταγενέστερες εργασίες (συντήρηση ,καθαρισμού ,επισκευής, κ.λ.π  καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και
δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.
Μπορούν εδώ να αναφερθούν π.χ κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για την
εκτέλεση επισκευών στις  εξωτερικές  του επιφάνειες,  ή αν υπάρχουν προβλέψεις  για την εγκατάσταση τέτοιου
μηχανισμού ,ποιες και σε ποια σημεία κ.λ.π)

1.Εργασίες σε στέγες
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της στέγης ή διαμέσου
αυτής ,αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής.
Υπάρχουν τέτοιες εργασίες
2.Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς.
Υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου
Υπάρχουν τέτοιες εργασίες
4.  Εργασίες  σε  φρεάτια  υπόγεια  ή  τάφρους,  εργασίες  γενικά  σε  θέσεις  όπου  υπάρχει  κίνδυνος
ασφυξίας ,πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες.
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες
5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες
6. Εργασίες σε σκαλωσιές
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης.

ΤΜΗΜΑ Ε
Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των Εγκαταστάσεων του 

Οπτικός έλεγχος ανά μήνα, Λειτουργικός έλεγχος ανά τρίμηνο, Ετήσιος έλεγχος

Πρέπει να  ελέγχονται  ο φέροντας οργανισμός των κτηρίων, τα επιχρίσματα,  τα κουφώματα, ο μηχανολογικός
εξοπλισμός, τα κανάλια ομβρίων πριν την εναρξη των βροχοπτώσεων, η περίφραξη, τα δάπεδα και οι χώροι των
αθλοπαιδιών (όργανα – δάπεδα - λοιπά). κ.λπ.
(να προσκομισθούν οι τυχόν εγγυήσεις   καλής λειτουργίας   που προβλέπονται από την μελετη πχ. κουφωμάτων )  

ΑΔΑ: Ψ6ΜΓΩΗΟ-ΞΒΠ


	157.pdf (p.1-3)
	αποφ.157  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (p.4-55)
	μελετη ειδικο pdf_merged.pdf (p.56-127)

		2022-06-15T13:50:23+0300
	Athens




