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  Συμπληρω� νονται τα στοιχει�α της αναθε�τουσας αρχη� ς/ αναθε�τοντος φορε�α (επωνυμι�α, αριθμο� ς
φορολογικου�  μητρω� ου,  κωδικο� ς  που  αφορα�  στην  ηλεκτρονικη�  τιμολο�γηση,  ο� πως  αυτο� ς
προσδιορι�ζεται  στον  επι�σημο  ιστο� τοπο  της  Γενικη� ς  Γραμματει�ας  Πληροφοριακω� ν  Συστημα� των
Δημο� σιας Διοι�κησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργει�ου Ψηφιακη� ς Διακυβε�ρνησης) Πρβλ. παρ. 2 περ. α
α� ρθρου  53  του  ν.  4412/2016.  Επισημαι�νεται  ο� τι  οι  αναθε�τοντες  φορει�ς  που  αποτελου� ν
αναθε�τουσες  αρχε�ς  (π.χ.  ΔΕΥΑ)  εφαρμο� ζουν  τις  κανονιστικε�ς  διατα� ξεις  (προ� τυπα  τευ� χη)  που
εκδι�δονται, κατ’ εξουσιοδο� τηση του α� ρθρου 53 του ν.4412/2016, συ� μφωνα με την παρ. 2 περ. β
του α� ρθρου 315 του ν.4412/2016, και, συνεπω� ς χρησιμοποιου� ν το παρο� ν τευ� χος για τις συμβα� σεις
ε�ργων που  αναθε�τουν,  συ� μφωνα  με  τις  διατα� ξεις  του  Βιβλι�ου  ΙΙ  του  ν.  4412/2016.  Οι  λοιποι�
αναθε�τοντες φορει�ς δυ� νανται να χρησιμοποιου� ν το παρο� ν τευ� χος διακη� ρυξης για τις συμβα� σεις
που αναθε�τουν συ� μφωνα με τις διατα� ξεις του Βιβλι�ου ΙΙ του ν. 4412/2016.
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   Στην περι�πτωση που πηγη�  χρηματοδο� τησης ει�ναι ο τακτικο� ς πρου6 πολογισμο� ς,  η αναθε�τουσα
αρχη�  αναγρα� φει τον αριθμο�  και τη χρονολογι�α της απο� φασης ανα� ληψης υποχρε�ωσης, εφο� σον η
προκαλου� μενη δαπα� νη προ� κειται να βαρυ� νει το τρε�χον οικονομικο�  ε�τος, τον αριθμο�  καταχω� ριση� ς
της στα λογιστικα�  βιβλι�α του οικει�ου φορε�α, καθω� ς και τον αριθμο�  της απο� φασης ε�γκρισης της
πολυετου� ς ανα� ληψης σε περι�πτωση που η δαπα� νη εκτει�νεται σε περισσο� τερα του ενο� ς οικονομικα�
ε�τη, συ� μφωνα με ο� σα προβλε�πονται στην παρ. 4 του α� ρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περι�
διαδικασι�ας  για την ε�κδοση της απο� φασης ανα� ληψης υποχρε�ωσης.  Στην περι�πτωση που πηγη�
χρηματοδο� τησης ει�ναι το Προ�γραμμα Δημο� σιων Επενδυ� σεων, αναγρα� φει τη Συλλογικη�  Απο� φαση
Ένταξης και τον ενα� ριθμο. (Πρβλ. α� ρθρο 53 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4412/2016). 
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4 Ο  ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΔΔ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδο�χου  κατασκευη� ς του ε�ργου:
EΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Εκτιμώμενης αξίας  72.580,64 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),
που θα διεξαχθει� συ� μφωνα με: 

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθε�τουσα αρχη� : ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 
                          Αριθμο� ς Φορολογικου�  Μητρω� ου (Α.Φ.Μ.):998608743
                          Κωδικο� ς ηλεκτρονικη� ς τιμολο�γησης …………………………………..5

Οδο� ς : Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4 
Ταχ.Κωδ. : 43200
Τηλ. : 2444350141
Γενικη�  Διευ� θυνση
στο  Διαδι�κτυο
(URL)                      

www.palamas.gr

E-Mail : petrous@palamascity.gr
Πληροφορι�ες: : Σωτηρι�α Πε�τρου

1.2       Εργοδο� της η�  Κυ� ριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
1.3       Φορε�ας κατασκευη� ς του ε�ργου: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
1.4       Προι6σταμε�νη Αρχη�  : ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
1.5       Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
1.6       Αρμο� διο Τεχνικο�  Συμβου� λιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εφο� σον  οι  ανωτε�ρω  υπηρεσι�ες  μεταστεγασθου� ν  κατα�  τη  δια� ρκεια  της  διαδικασι�ας  συ� ναψης  η�
εκτε�λεσης του ε�ργου, υποχρεου� νται να δηλω� σουν α� μεσα τα νε�α τους στοιχει�α στους προσφε�ροντες η�
στον ανα� δοχο.
Εφο� σον  οι  ανωτε�ρω  υπηρεσι�ες  η� /και  τα  αποφαινο� μενα  ο� ργανα  του  Φορε�α  Κατασκευη� ς
καταργηθου� ν,  συγχωνευτου� ν  η�  με  οποιονδη� ποτε  τρο� πο  μεταβληθου� ν  κατα�  τη  δια� ρκεια  της
διαδικασι�ας  συ� ναψης  η�  εκτε�λεσης  του  ε�ργου,  υποχρεου� νται  να  δηλω� σουν  α� μεσα,   στους
προσφε�ροντες6 η�  στον ανα� δοχο τα στοιχει�α των υπηρεσιω� ν η�  αποφαινο� μενων οργα� νων, τα οποι�α
κατα�  τον  νο� μο  αποτελου� ν  καθολικο�  δια� δοχο  των  εν  λο�γω  οργα� νων  που  υπεισε�ρχονται  στα
δικαιω� ματα και υποχρεω� σεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1. Τα  ε�γγραφα της  συ� μβασης κατα�  την ε�ννοια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  του α� ρθρου 2 του  ν.
4412/2016, για τον παρο� ντα ηλεκτρονικο�  διαγωνισμο� , ει�ναι τα ακο� λουθα :
α) η παρου� σα διακη� ρυξη,
β) το Ευρωπαι6κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ)7  
γ)το  ε�ντυπο  οικονομικη� ς  προσφορα� ς,  ο� πως  παρα� γεται  απο�  την  ειδικη�  ηλεκτρονικη�  φο� ρμα  του
υποσυστη� ματος,
δ) ο πρου6 πολογισμο� ς δημοπρα� τησης, 
ε) το τιμολο�γιο δημοπρα� τησης, 
στ) η ειδικη�  συγγραφη�  υποχρεω� σεων,
ζ) η τεχνικη�  συγγραφη�  υποχρεω� σεων 
η) το τευ� χος συμπληρωματικω� ν τεχνικω� ν προδιαγραφω� ν,
θ) το υπο� δειγμα ….8

ι) το τευ� χος τεχνικη� ς περιγραφη� ς,
ια) η τεχνικη�  μελε�τη,

5     Συμπληρω� νεται  ο  κωδικο� ς  που  αφορα�  στην  ηλεκτρονικη�  τιμολο�γηση  ο� πως  αυτο� ς
προσδιορι�ζεται  στον  επι�σημο  ιστο� τοπο  της  Γ.Γ.  Πληροφοριακω� ν  Συστημα� των  του  Υπουργει�ου
Ψηφιακη� ς Διακυβε�ρνησης 

      (Πρβλ.α� ρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016).
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ιβ)τυχο� ν συμπληρωματικε�ς πληροφορι�ες και διευκρινι�σεις που θα παρασχεθου� ν απο�  την αναθε�τουσα
αρχη�   επι� ο� λων των ανωτε�ρω
ιγ) ............................9

2.2 Προσφε�ρεται  ελευ� θερη,  πλη� ρης,  α� μεση  και  δωρεα� ν  ηλεκτρονικη�  προ� σβαση  στα ε�γγραφα  της
συ� μβασης10 στον  ειδικο� ,  δημο� σια  προσβα� σιμο,  χω� ρο  “ηλεκτρονικοι�  διαγωνισμοι�”  της  πυ� λης
www.promitheus.gov.gr. , καθω� ς και στην ιστοσελι�δα του δη� μου Παλαμα�  www.palamas.gr αναρτα� ται
σχετικη�  ενημε�ρωση με αναφορα�  στον συστημικο�  αριθμο�  διαγωνισμου�  και διασυ� νδεση στον ανωτε�ρω
ψηφιακο�  χω� ρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κα� θε  ει�δους  επικοινωνι�α  και  ανταλλαγη�  πληροφοριω� ν  πραγματοποιει�ται  με�σω  της  διαδικτυακη� ς
πυ� λης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

.................................................................................   11  12

2.3 Εφο� σον ε�χουν ζητηθει� εγκαι�ρως, η� τοι ε�ως την 16-11-202113  η αναθε�τουσα αρχη�  παρε�χει σε ο� λους
τους  προσφε�ροντες  που  συμμετε�χουν  στη  διαδικασι�α  συ� ναψης  συ� μβασης  συμπληρωματικε�ς
πληροφορι�ες σχετικα�  με τα ε�γγραφα της συ� μβασης, το αργο� τερο στις 19/11/202114

Απαντη� σεις  σε  τυχο� ν  διευκρινι�σεις  που  ζητηθου� ν,  αναρτω� νται  στον  δημο� σια  προσβα� σιμο
ηλεκτρονικο�  χω� ρο  του  διαγωνισμου�  στην  προαναφερο� μενη  πυ� λη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του
ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ  μαζι�  με  τα  υπο� λοιπα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  προς  ενημε�ρωση  των
ενδιαφερο� μενων οικονομικω� ν φορε�ων, οι οποι�οι ει�ναι υποχρεωμε�νοι να ενημερω� νονται με δικη�  τους
ευθυ� νη με�σα απο�  τον υπο� ψη ηλεκτρονικο�  χω� ρο.

Η αναθε�τουσα αρχη�  παρατει�νει  την  προθεσμι�α  παραλαβη� ς  των προσφορω� ν,  ου� τως ω� στε  ο� λοι  οι
ενδιαφερο� μενοι  οικονομικοι�  φορει�ς  να  μπορου� ν  να  λα� βουν  γνω� ση  ο� λων  των  αναγκαι�ων
πληροφοριω� ν για την κατα� ρτιση των προσφορω� ν στις ακο� λουθες περιπτω� σεις:

α) ο� ταν,  για  οποιονδη� ποτε  λο�γο,  προ� σθετες  πληροφορι�ες,  αν  και  ζητη� θηκαν απο�  τον  οικονομικο�
φορε�α ε�γκαιρα, δεν ε�χουν παρασχεθει� το αργο� τερο τε�σσερις (4) ημε�ρες πριν απο�  την προθεσμι�α που
ορι�ζεται για την παραλαβη�  των προσφορω� ν, 

β) ο� ταν τα ε�γγραφα της συ� μβασης υφι�στανται σημαντικε�ς αλλαγε�ς. 

Η δια� ρκεια της παρα� τασης θα ει�ναι ανα� λογη με τη σπουδαιο� τητα των πληροφοριω� ν που ζητη� θηκαν η�
των αλλαγω� ν.

Όταν  οι  προ� σθετες  πληροφορι�ες  δεν  ε�χουν  ζητηθει�  ε�γκαιρα  η�  δεν  ε�χουν  σημασι�α  για  την
προετοιμασι�α  κατα� λληλων  προσφορω� ν,  η  παρα� ταση  της  προθεσμι�ας  εναπο� κειται  στη  διακριτικη�
ευχε�ρεια της αναθε�τουσας αρχη� ς.

2.4 Τροποποι�ηση των ο� ρων της διαγωνιστικη� ς διαδικασι�ας (πχ αλλαγη� /μετα� θεση της καταληκτικη� ς
ημερομηνι�ας υποβολη� ς  προσφορω� ν,  καθω� ς και σημαντικε�ς αλλαγε�ς των εγγρα� φων της συ� μβασης,
συ� μφωνα με την προηγου� μενη παρα� γραφο), δημοσιευ� ονται στο ΚΗΜΔΗΣ15.

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοι� φορει�ς δεσμευ� ονται ο� τι:

α) τηρου� ν και θα εξακολουθη� σουν να τηρου� ν κατα�  την εκτε�λεση της συ� μβασης, εφο� σον επιλεγου� ν,
τις υποχρεω� σεις τους που απορρε�ουν απο�  τις διατα� ξεις της περιβαλλοντικη� ς, κοινωνικοασφαλιστικη� ς
και εργατικη� ς νομοθεσι�ας, που ε�χουν θεσπιστει� με το δι�καιο της Ένωσης, το εθνικο�  δι�καιο, συλλογικε�ς
συμβα� σεις  η�  διεθνει�ς  διατα� ξεις  περιβαλλοντικου� ,  κοινωνικου�  και  εργατικου�  δικαι�ου,  οι  οποι�ες
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απαριθμου� νται στο Παρα� ρτημα Χ του Προσαρτη� ματος Α του ν. 4412/2016. Η τη� ρηση των εν λο� γω
υποχρεω� σεων ελε�γχεται και βεβαιω� νεται απο�  τα ο� ργανα που επιβλε�πουν την εκτε�λεση των δημοσι�ων
συμβα� σεων  και  τις  αρμο� διες  δημο� σιες  αρχε�ς  και  υπηρεσι�ες  που  ενεργου� ν  εντο� ς  των  ορι�ων  της
ευθυ� νης και της αρμοδιο� τητα� ς τους 16,

β) δεν  θα ενεργη� σουν αθε�μιτα,  παρα� νομα η�  καταχρηστικα�  καθ΄  ο� λη  τη δια� ρκεια της  διαδικασι�ας
ανα� θεσης, αλλα�  και κατα�  το στα� διο εκτε�λεσης της συ� μβασης, εφο� σον επιλεγου� ν και

γ) λαμβα� νουν τα κατα� λληλα με�τρα για να διαφυλα� ξουν την εμπιστευτικο� τητα των πληροφοριω� ν που
ε�χουν χαρακτηρισθει� ως τε�τοιες απο�  την αναθε�τουσα αρχη� .

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι  προσφορε�ς   υποβα� λλονται  απο�  τους  ενδιαφερομε�νους  ηλεκτρονικα� ,  με�σω  της
διαδικτυακη� ς  πυ� λης  www.promitheus.gov.gr   του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  με�χρι  την  καταληκτικη�
ημερομηνι�α  και  ω� ρα  που  ορι�ζεται  στο  α� ρθρο  18  της  παρου� σας  διακη� ρυξης,  σε  ηλεκτρονικο�
φα� κελο  του  υποσυστη� ματος  «ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ»  και  υπογρα� φονται,  τουλα� χιστον,  με
προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�  υπογραφη� ,  η  οποι�α  υποστηρι�ζεται  απο�  αναγνωρισμε�νο  (εγκεκριμε�νο)
πιστοποιητικο� , συ� μφωνα με την παρ. 2 του α� ρθρου 37 του ν. 4412/2016.17  

Για τη συμμετοχη�  στην παρου� σα διαδικασι�α οι ενδιαφερο� μενοι οικονομικοι�  φορει�ς ακολουθου� ν  τη
διαδικασι�α εγγραφη� ς του α� ρθρου 5 παρ. 1.2 ε�ως 1.4 της Κοινη� ς Υπουργικη� ς Απο� φασης  «Ρυθμίσεις
τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  στην  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».

Η ε�νωση οικονομικω� ν φορε�ων υποβα� λλει κοινη�  προσφορα� , η οποι�α υποχρεωτικα�  υπογρα� φεται,
συ� μφωνα με τα ανωτε�ρω, ει�τε απο�  ο� λους τους οικονομικου� ς φορει�ς που αποτελου� ν την ε�νωση,
ει�τε απο�  εκπρο� σωπο�  τους, νομι�μως εξουσιοδοτημε�νο. Στην προσφορα� ,  προσδιορι�ζεται η ε�κταση
και το ει�δος της συμμετοχη� ς του κα� θε με�λους της ε�νωσης, συμπεριλαμβανομε�νης της κατανομη� ς
αμοιβη� ς  μεταξυ�  τους,   καθω� ς  και  ο  εκπρο� σωπος/συντονιστη� ς  αυτη� ς.  Η  εν  λο� γω  δη� λωση
περιλαμβα� νεται  ει�τε  στο ΕΕΕΣ (Με�ρος ΙΙ.  Ενο� τητα Α)  ει�τε  στη συνοδευτικη�  υπευ� θυνη δη� λωση
που δυ� ναται να υποβα� λλουν τα με�λη της ε�νωσης.

3.2 Στον ηλεκτρονικο�  φα� κελο προσφορα� ς περιε�χονται:

 (α) ε�νας (υπο)φα� κελος με την ε�νδειξη «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς».
 (β)  ε�νας (υπο)φα� κελος με την ε�νδειξη  «Οικονομικη�  Προσφορα� ».

3.3 Απο�  τον προσφε�ροντα σημαι�νονται, με χρη� ση του σχετικου�  πεδι�ου του υποσυστη� ματος, κατα�  την
συ� νταξη της προσφορα� ς,  τα στοιχει�α  εκει�να που ε�χουν εμπιστευτικο�  χαρακτη� ρα,  συ� μφωνα με τα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στην περι�πτωση αυτη� , ο προσφε�ρων υποβα� λει στον οικει�ο  (υπο)φα� κελο σχετικη�  αιτιολο� γηση με τη
μορφη�  ψηφιακα�  υπογεγραμμε�νου αρχει�ου pdf, αναφε�ροντας ρητα�  ο� λες τις σχετικε�ς διατα� ξεις νο� μου η�
διοικητικε�ς  πρα� ξεις  που  επιβα� λλουν  την  εμπιστευτικο� τητα  της  συγκεκριμε�νης  πληροφορι�ας,  ως
συνημμε�νο της ηλεκτρονικη� ς του προσφορα� ς.  Δεν χαρακτηρι�ζονται ως εμπιστευτικε�ς πληροφορι�ες
σχετικα�  με τις τιμε�ς μονα� δος, τις προσφερο� μενες ποσο� τητες και την οικονομικη�  προσφορα� .  

3.4 Στην  περι�πτωση  της  υποβολη� ς  στοιχει�ων  με  χρη� ση  μορφο� τυπου  φακε�λου  συμπιεσμε�νων
ηλεκτρονικω� ν  αρχει�ων  (π.χ.  ηλεκτρονικο�  αρχει�ο  με  μορφη�  ZIP),  εκει�να  τα  οποι�α  επιθυμει�  ο
προσφε�ρων να χαρακτηρι�σει ως εμπιστευτικα� , συ� μφωνα με τα ανωτε�ρω αναφερο� μενα, θα πρε�πει να
τα υποβα� λλει  ως χωριστα�  ηλεκτρονικα�  αρχει�α  με  μορφη�  Portable  Document  Format  (PDF)  η�  ως
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χωριστο�  ηλεκτρονικο�  αρχει�ο  μορφο� τυπου  φακε�λου  συμπιεσμε�νων ηλεκτρονικω� ν  αρχει�ων  που  να
περιλαμβα� νει αυτα� .

3.5 Ο  χρη� στης  –  οικονομικο� ς  φορε�ας  υποβα� λλει  τους  ανωτε�ρω  (υπο)φακε�λους  με�σω  του
υποσυστη� ματος, ο� πως περιγρα� φεται κατωτε�ρω:

α) Τα  στοιχει�α  και  δικαιολογητικα�  που  περιλαμβα� νονται  στον  (υπο)φα� κελο  με  την  ε�νδειξη
«Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς»  ει�ναι τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 24.2 της παρου� σας, υποβα� λλονται απο�
τον οικονομικο�  φορε�α ηλεκτρονικα�  σε μορφη�  αρχει�ου Portable Document Format (PDF) και γι�νονται
αποδεκτα� , ανα�  περι�πτωση, συ� μφωνα με την παρ. β του α� ρθρου 4.2.της παρου� σας.

β) Το αργο� τερο πριν απο�  την ημερομηνι�α και ω� ρα αποσφρα� γισης των προσφορω� ν που ορι�ζεται στο
α� ρθρο 18 της παρου� σας, προσκομι�ζονται στην Αναθε�τουσα Αρχη� 18, με ευθυ� νη του οικονομικου�  φορε�α
οι πρωτο� τυπες εγγυη� σεις συμμετοχη� ς,  πλην των εγγυη� σεων που εκδι�δονται ηλεκτρονικα� ,  α� λλως η
προσφορα�  απορρι�πτεται ως απαρα� δεκτη.19

Οι ανωτε�ρω πρωτο� τυπες εγγυητικε�ς επιστολε�ς συμμετοχη� ς προσκομι�ζονται σε κλειστο�  φα� κελο, στον
οποι�ο  αναγρα� φεται  τουλα� χιστον  ο  αποστολε�ας,  τα  στοιχει�α  του  παρο� ντος  διαγωνισμου�  και  ως
παραλη� πτης η Επιτροπη�  Διαγωνισμου� .

Η προσκο� μιση των πρωτο� τυπων εγγυη� σεων συμμετοχη� ς πραγματοποιει�ται ει�τε με κατα� θεση του ως
α� νω  φακε�λου  στην  υπηρεσι�α  πρωτοκο� λλου  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  ει�τε  με  την  αποστολη�  του
ταχυδρομικω� ς,  επι�  αποδει�ξει.  Το βα� ρος απο� δειξης της ε�γκαιρης προσκο� μισης  φε�ρει  ο  οικονομικο� ς
φορε�ας.  Το  εμπρο� θεσμο  αποδεικνυ� εται  με  τον  αριθμο�  πρωτοκο� λλου  ει�τε  με  την  επι�κληση  του
σχετικου�  αποδεικτικου�  αποστολη� ς, ανα�  περι�πτωση.

Στην περι�πτωση που  επιλεγει�  η αποστολη�  του φακε�λου της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς ταχυδρομικω� ς, ο
οικονομικο� ς φορε�ας αναρτα� , εφο� σον δεν διαθε�τει αριθμο�  ε�γκαιρης εισαγωγη� ς του φακε�λου του στο
πρωτο� κολλο της αναθε�τουσας αρχη� ς, το αργο� τερο ε�ως την ημερομηνι�α και ω� ρα αποσφρα� γισης των
προσφορω� ν,  με�σω  της  λειτουργι�ας  «επικοινωνι�α»,  τα  σχετικο�  αποδεικτικο�  στοιχει�ο  προσκο� μισης
(αποδεικτικο�  κατα� θεσης σε υπηρεσι�ες ταχυδρομει�ου - ταχυμεταφορω� ν),  προκειμε�νου να ενημερω� σει
την  αναθε�τουσα  αρχη�  περι�  της  τη� ρησης  της  υποχρε�ωση� ς  του  σχετικα�  με  την  (εμπρο� θεσμη)
προσκο� μιση της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς του στον παρο� ντα διαγωνισμο� .

γ) Οι προσφε�ροντες συντα� σσουν την οικονομικη�  τους προσφορα� , συμπληρω� νοντας την αντι�στοιχη
ειδικη�  ηλεκτρονικη�  φο� ρμα του υποσυστη� ματος. 

δ) Oι  προσφε�ροντες  δυ� νανται  να  προβαι�νουν,  με�σω  των  λειτουργιω� ν  του  υποσυστη� ματος,  σε
εκτυ� πωση  ελε�γχου  ομαλο� τητας  των  επιμε�ρους  ποσοστω� ν  ε�κπτωσης,  ανα�  ομα� δα  εργασιω� ν,  στην
περι�πτωση υποβολη� ς προσφορα� ς με επιμε�ρους ποσοστα�  ε�κπτωσης, κατ’ εφαρμογη�  της παρ. 2α του
α� ρθρου 95 του ν.4412/2016.20

ε) Στη  συνε�χεια,  οι  προσφε�ροντες  παρα� γουν  απο�  το  υποσυ� στημα  τα  ηλεκτρονικα�  αρχει�α
[«εκτυπω� σεις»  των Δικαιολογητικω� ν Συμμετοχη� ς  και της Οικονομικη� ς  Προσφορα� ς  τους σε μορφη�
αρχει�ου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχει�α  αυτα�  γι�νονται  αποδεκτα� ,  εφο� σον  φε�ρουν,
τουλα� χιστον  προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�  υπογραφη� ,  η  οποι�α  υποστηρι�ζεται  απο�  αναγνωρισμε�νο
(εγκεκριμε�νο)  πιστοποιητικο�  και  επισυνα� πτονται  στους  αντι�στοιχους  (υπο)φακε�λους  της
προσφορα� ς.  Κατα�  τη  συστημικη�  υποβολη�  της  προσφορα� ς  το  υποσυ� στημα  πραγματοποιει�
αυτοματοποιημε�νους  ελε�γχους  επιβεβαι�ωσης  της  ηλεκτρονικη� ς  προσφορα� ς  σε  σχε�ση  με  τα
παραχθε�ντα ηλεκτρονικα�  αρχει�α (Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς και Οικονομικη�  Προσφορα� ) και εφο� σον
οι ε�λεγχοι  αυτοι�   αποβου� ν  επιτυχει�ς  η προσφορα�  υποβα� λλεται   στο υποσυ� στημα.  Διαφορετικα� ,  η
προσφορα�  δεν υποβα� λλεται και το υποσυ� στημα ενημερω� νει τους προσφε�ροντες με σχετικο�  μη� νυμα
σφα� λματος στη διεπαφη�  του χρη� στη των προσφερο� ντων, προκειμε�νου οι τελευται�οι να προβου� ν στις
σχετικε�ς ενε�ργειες διο� ρθωσης.
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στ) Εφο� σον οι οικονομικοι�  ο� ροι δεν ε�χουν αποτυπωθει�  στο συ� νολο�  τους στις ειδικε�ς ηλεκτρονικε�ς
φο� ρμες  του  υποσυστη� ματος,  οι  προσφε�ροντες  επισυνα� πτουν   τα  σχετικα�  ηλεκτρονικα�  αρχει�α,
συ� μφωνα με  τα ανωτε�ρω, στην  περι�πτωση ε.21

ζ)  Απο�  το υποσυ� στημα εκδι�δεται ηλεκτρονικη�  απο� δειξη υποβολη� ς προσφορα� ς, η οποι�α αποστε�λλεται
στον οικονομικο�  φορε�α με μη� νυμα ηλεκτρονικου�  ταχυδρομει�ου.

Στις περιπτω� σεις που με την προσφορα�  υποβα� λλονται δημο� σια η� /και ιδιωτικα�  ε�γγραφα, ει�τε ε�χουν
παραχθει�  απο�  τον ι�διο τον προσφε�ροντα ει�τε απο�  τρι�τους, αυτα�  γι�νονται αποδεκτα� , ανα�  περι�πτωση,
συ� μφωνα με  την παρ. β του α� ρθρου 4.2.της παρου� σας22 

η) Έως  την  ημε�ρα  και  ω� ρα  αποσφρα� γισης  των  προσφορω� ν  προσκομι�ζονται,  με  ευθυ� νη  του
οικονομικου�  φορε�α,  στην αναθε�τουσα αρχη� ,  σε ε�ντυπη μορφη�  και σε κλειστο�  φα� κελο, στον οποι�ο
αναγρα� φεται ο αποστολε�ας και ως παραλη� πτης η Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  του παρο� ντος διαγωνισμου� ,
τυχο� ν  στοιχει�α  της  ηλεκτρονικη� ς  προσφορα� ς  του,  η� τοι  των  υποφακε�λων  «Δικαιολογητικα�
Συμμετοχη� ς» και «Οικονομικη�  Προσφορα� », τα οποι�α απαιτει�ται να προσκομισθου� ν σε πρωτο� τυπα η�
ακριβη�  αντι�γραφα23.

Τε�τοια στοιχει�α και δικαιολογητικα�  ενδεικτικα�  ει�ναι :

i)  η  πρωτο� τυπη  εγγυητικη�  επιστολη�  συμμετοχη� ς,  πλην  των  περιπτω� σεων  που  αυτη�  εκδι�δεται
ηλεκτρονικα� ,  α� λλως  η  προσφορα�  απορρι�πτεται  ως  απαρα� δεκτη,  συ� μφωνα  με  τα  ειδικο� τερα
οριζο� μενα στο α� ρθρο 4.1. γ) της παρου� σας,

ii)  αυτα�  που δεν  υπα� γονται  στις  διατα� ξεις  του α� ρθρου  11 παρ.  2  του ν.  2690/1999,  (ενδεικτικα�
συμβολαιογραφικε�ς ε�νορκες βεβαιω� σεις η�  λοιπα�  συμβολαιογραφικα�  ε�γγραφα),

iii) ιδιωτικα�  ε�γγραφα τα οποι�α δεν  ε�χουν επικυρωθει�  απο�  δικηγο� ρο η�  δεν φε�ρουν θεω� ρηση απο�
υπηρεσι�ες  και  φορει�ς  της  περι�πτωσης  α  της  παρ.  2  του  α� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  η�  δεν
συνοδευ� ονται απο�  υπευ� θυνη δη� λωση για την ακρι�βεια�  τους, καθω� ς και

iv)  αλλοδαπα�  δημο� σια  ε�ντυπα  ε�γγραφα  που  φε�ρουν  την  επισημει�ωση  της  Χα� γης  (Apostille),  η�
προξενικη�  θεω� ρηση και δεν ε�χουν επικυρωθει�  απο�  δικηγο� ρο. 

Σε περι�πτωση μη υποβολη� ς ενο� ς η�  περισσο� τερων απο�  τα ως α� νω στοιχει�α και δικαιολογητικα�  που
υποβα� λλονται  σε  ε�ντυπη  μορφη� ,  πλην  της  πρωτο� τυπης  εγγυ� ησης  συμμετοχη� ς,  δυ� ναται  να
συμπληρω� νονται και να υποβα� λλονται συ� μφωνα με το α� ρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  προσφε�ροντες  δυ� νανται  να  ζητη� σουν  την  απο� συρση  υποβληθει�σας  προσφορα� ς,  πριν  την
καταληκτικη�  ημερομηνι�α υποβολη� ς των προσφορω� ν, με ε�γγραφο αι�τημα τους προς την αναθε�τουσα
αρχη� ,  σε  μορφη�  ηλεκτρονικου�  αρχει�ου  Portable Document Format (PDF)24 που  υποβα� λλεται
συ� μφωνα με τις περ. ii) η�  iv)  της παρ. β του α� ρθρου 4.2. της παρου� σας,25  με�σω της λειτουργικο� τητας
«Επικοινωνι�α»  του  υποσυστη� ματος.  Πιστοποιημε�νος  χρη� στης  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς,  χωρι�ς  να
απαιτει�ται  απο� φαση  της  τελευται�ας,  προβαι�νει  στην  απο� ρριψη  της  σχετικη� ς  ηλεκτρονικη� ς
προσφορα� ς στο υποσυ� στημα πριν την καταληκτικη�  ημερομηνι�α υποβολη� ς της προσφορα� ς. Κατο� πιν, ο
οικονομικο� ς  φορε�ας  δυ� ναται  να  υποβα� λει  εκ  νε�ου  προσφορα�  με�σω  του  υποσυστη� ματος  ε�ως  την
καταληκτικη�  ημερομηνι�α υποβολη� ς  των προσφορω� ν.

Άρθρο  4:  Διαδικασία   ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
Κατακύρωση/  Σύναψη  σύμβασης/  Προδικαστικές  προσφυγές/Προσωρινή  δικαστική
προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού
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α) Μετα�  την  καταληκτικη�  ημερομηνι�α  υποβολη� ς  προσφορω� ν,  ο� πως  ορι�ζεται  στο  α� ρθρο  18  της
παρου� σας, και πριν απο�  την ηλεκτρονικη�  αποσφρα� γιση, πιστοποιημε�νος χρη� στης της Αναθε�τουσας
Αρχη� ς  μεταβιβα� ζει την αρμοδιο� τητα διαχει�ρισης του ηλεκτρονικου�  διαγωνισμου�  σε πιστοποιημε�νο
χρη� στη της Επιτροπη� ς Διαγωνισμου� .

β) Η  αναθε�τουσα  αρχη�  διαβιβα� ζει  στον  Προ� εδρο  της  Επιτροπη� ς  Διαγωνισμου�  τους  κλειστου� ς
φακε�λους   με  τις  πρωτο� τυπες  εγγυη� σεις  συμμετοχη� ς,  που  ε�χουν  προσκομιστει�,  πριν  απο�  την
ημερομηνι�α  και  ω� ρα  αποσφρα� γισης  των  προσφορω� ν  που  ορι�ζεται,  ομοι�ως,  στο  α� ρθρο  18  της
παρου� σας.  

Η  Επιτροπη�  Διαγωνισμου� 26, κατα�  την ημερομηνι�α και ω� ρα που ορι�ζεται στο α� ρθρο 18, προβαι�νει σε
ηλεκτρονικη�  αποσφρα� γιση  του  υποφακε�λου  «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς»  και  του  υποφακε�λου
“Οικονομικη�  Προσφορα� ”,  χωρι�ς  να  παρε�χει  στους  προσφε�ροντες  προ� σβαση  στα  υποβληθε�ντα
δικαιολογητικα�  συμμετοχη� ς η�  στις υποβληθει�σες οικονομικε�ς προσφορε�ς.

γ)  Μετα�  την ως α� νω αποσφρα� γιση, και πριν απο�  την ε�κδοση οποιασδη� ποτε απο� φασης σχετικα�  με
την αξιολο�γηση των προσφορω� ν της παρου� σας, η Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , προβαι�νει στις ακο� λουθες
ενε�ργειες27:

(i) αναρτα�  στον ηλεκτρονικο�  χω� ρο «Συνημμε�να Ηλεκτρονικου�  Διαγωνισμου� », τον σχετικο�  κατα� λογο
προσφερο� ντων, ο� πως αυτο� ς παρα� γεται απο�  το υποσυ� στημα, με δικαι�ωμα προ� σβασης μο� νον στους
προσφε�ροντες, 

ii)  ελε�γχει  εα� ν  προσκομι�στηκαν  οι  απαιτου� μενες  πρωτο� τυπες  εγγυητικε�ς  επιστολε�ς  συμμετοχη� ς
συ� μφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του α� ρθρου 3 της παρου� σας.  Η προσφορα�  οικονομικου�  φορε�α που
παρε�λειψε ει�τε  να προσκομι�σει  την απαιτου� μενη πρωτο� τυπη εγγυ� ηση συμμετοχη� ς,  σε  περι�πτωση
υποβολη� ς ε�γχαρτης εγγυ� ησης συμμετοχη� ς, ει�τε να υποβα� λει την απαιτου� μενη εγγυ� ηση ηλεκτρονικη� ς
ε�κδοσης στον οικει�ο ηλεκτρονικο�  (υπο� )-φα� κελο με�χρι την καταληκτικη�  ημερομηνι�α υποβολη� ς των
προσφορω� ν, απορρι�πτεται ως απαρα� δεκτη, μετα�  απο�  γνω� μη της Επιτροπη� ς Διαγωνισμου� ,  η οποι�α
συντα� σσει  πρακτικο� ,  στο  οποι�ο  περιλαμβα� νονται  τα  αποτελε�σματα  του  ανωτε�ρω  ελε�γχου  και
υποβα� λλει  στην  αναθε�τουσα  αρχη�  το  σχετικο�  ηλεκτρονικο�  αρχει�ο,  ως  “εσωτερικο� ”,  με�σω  της
λειτουργι�ας “επικοινωνι�α” του υποσυστη� ματος, προς ε�γκριση για τη λη� ψη απο� φασης απο� ρριψης της
προσφορα� ς, συ� μφωνα με την παρ. 1 του α� ρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
Μετα�  την ε�κδοση της απο� φασης ε�γκρισης του ανωτε�ρω πρακτικου�  για την απο� ρριψη της προσφορα� ς,
η αναθε�τουσα αρχη�  κοινοποιει� την απο� φαση σε ο� λους τους προσφε�ροντες.
Η  απο� φαση  απο� ρριψης  της  προσφορα� ς  εκδι�δεται  πριν  απο�  την  ε�κδοση  οποιασδη� ποτε  α� λλης
απο� φασης σχετικα�  με την αξιολο�γηση των προσφορω� ν της παρου� σας διαδικασι�ας.28 

iii)  Στη  συνε�χεια  διαβιβα� ζει  τον  σχετικο�  κατα� λογο  προσφερο� ντων,  κατα�  σειρα�  μειοδοσι�ας,  στην
αναθε�τουσα  αρχη�  και  στους  προσφε�ροντες,  προκειμε�νου  να  λα� βουν  γνω� ση  και  αναρτα�  στον
ηλεκτρονικο�  χω� ρο  «Συνημμε�να  Ηλεκτρονικου�  Διαγωνισμου� »,  τον  ως  α� νω  κατα� λογο,  με  δικαι�ωμα
προ� σβασης μο� νο στους προσφε�ροντες.

δ) Ακολου� θως, η Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  προβαι�νει, κατα�  σειρα�  μειοδοσι�ας, σε ε�λεγχο της ολο�γραφης
και αριθμητικη� ς αναγραφη� ς των επιμε�ρους ποσοστω� ν και της ομαλη� ς μεταξυ�  τους σχε�σης, βα� σει της
παραγωγη� ς σχετικου�  ψηφιακου�  αρχει�ου, με�σα απο�  το υποσυ� στημα. 
Για την εφαρμογη�  του ελε�γχου ομαλο� τητας, χρησιμοποιει�ται απο�  την Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  η με�ση
ε�κπτωση προσφορα� ς (Εμ), συ� μφωνα με τα οριζο� μενα στα α� ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016 

ε) Όλες οι οικονομικε�ς προσφορε�ς, μετα�  τις τυχο� ν αναγκαι�ες διορθω� σεις, καταχωρι�ζονται, κατα�  τη
σειρα�  μειοδοσι�ας, στο πρακτικο�  της επιτροπη� ς. 

στ) Στη συνε�χεια, η Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , την ι�δια ημε�ρα, ελε�γχει τα δικαιολογητικα�  συμμετοχη� ς
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του α� ρθρου 24.2 της παρου� σας, κατα�  τη σειρα�  της μειοδοσι�ας, αρχι�ζοντας απο�  τον πρω� το μειοδο� τη.
Αν η ολοκλη� ρωση του ελε�γχου αυτου�  δεν ει�ναι δυνατη�  την ι�δια με�ρα, λο�γω του μεγα� λου αριθμου�  των
προσφορω� ν, ελε�γχονται τουλα� χιστον οι δε�κα (10) πρω� τες κατα�  σειρα�  μειοδοσι�ας. Στην περι�πτωση
αυτη�   η διαδικασι�α συνεχι�ζεται τις επο� μενες εργα� σιμες ημε�ρες29.

ζ) Η Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , παρα� λληλα με τις ως α� νω ενε�ργειες, επικοινωνει�  με τους εκδο� τες που
αναγρα� φονται στις υποβληθει�σες εγγυητικε�ς επιστολε�ς, προκειμε�νου να διαπιστω� σει την εγκυρο� τητα�
τους.30 Αν  διαπιστωθει�  πλαστο� τητα  εγγυητικη� ς  επιστολη� ς,  ο  υποψη� φιος  αποκλει�εται  απο�  τον
διαγωνισμο� , υποβα� λλεται μηνυτη� ρια αναφορα�  στον αρμο� διο εισαγγελε�α. 

η) Η  περιγραφο� μενη  διαδικασι�α  καταχωρει�ται  στο  πρακτικο�  της  Επιτροπη� ς  Διαγωνισμου�  η�  σε
παρα� ρτημα�  του, που υπογρα� φεται απο�  τον Προ� εδρο και τα με�λη της.

Ως ασυνη� θιστα χαμηλε�ς προσφορε�ς, τεκμαι�ρονται οικονομικε�ς προσφορε�ς που εμφανι�ζουν απο� κλιση
μεγαλυ� τερη των δε�κα (10) ποσοστιαι�ων μονα� δων απο�  τον με�σο ο� ρο του συνο� λου των εκπτω� σεων
των παραδεκτω� ν προσφορω� ν που υποβλη� θηκαν. 

Η αναθε�τουσα αρχη�  δυ� ναται να κρι�νει ο� τι συνιστου� ν ασυνη� θιστα χαμηλε�ς προσφορε�ς και προσφορε�ς 
με μικρο� τερη η�  καθο� λου απο� κλιση απο�  το ως α� νω ο� ριο.31

Στις  παραπα� νω  περιπτω� σεις,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  απαιτει�  απο�  τους  οικονομικου� ς  φορει�ς  να
εξηγη� σουν  την  τιμη�  η�  το  κο� στος  που  προτει�νουν  στην  προσφορα�  τους,  εντο� ς  αποκλειστικη� ς
προθεσμι�ας  ει�κοσι  (20)  ημερω� ν  απο�  την  κοινοποι�ηση  της  σχετικη� ς  προ� σκλησης,  η  οποι�α
αποστε�λλεται με�σω της λειτουργι�ας «Επικοινωνι�α» του υποσυστη� ματος. 

Αν οικονομικο� ς φορε�ας δεν ανταποκριθει�  στη σχετικη�  προ� σκληση της αναθε�τουσας αρχη� ς εντο� ς της
α� νω προθεσμι�ας και δεν υποβα� λλει εξηγη� σεις,  η προσφορα�  του απορρι�πτεται ως μη κανονικη�  και
καταπι�πτει  υπε�ρ  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  η  εγγυητικη�  επιστολη�  συμμετοχη� ς.  Αν  οι  εξηγη� σεις  δεν
γι�νουν  αποδεκτε�ς,  η  προσφορα�  απορρι�πτεται,  ωστο� σο  δεν  καταπι�πτει  η  εγγυητικη�  επιστολη�
συμμετοχη� ς.

Οι  παρεχο� μενες  εξηγη� σεις  του  οικονομικου�  φορε�α,  οι  οποι�ες  υποβα� λλονται,  ομοι�ως,  με�σω  της
λειτουργι�ας « Επικοινωνι�α», ιδι�ως ως προς τον προσδιορισμο�  οικονομικω� ν μεγεθω� ν, με τις οποι�ες ο
προσφε�ρων  διαμο� ρφωσε  την  προσφορα�  του,  αποτελου� ν  δεσμευτικε�ς  συμφωνι�ες  και  τμη� μα  της
συ� μβασης ανα� θεσης που δεν μπορου� ν να μεταβληθου� ν καθ’ ο� λη τη δια� ρκεια εκτε�λεσης της συ� μβασης.

Κατα�  τα λοιπα�  εφαρμο� ζονται τα αναλυτικα�  αναφερο� μενα στα α� ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016

Η Επιτροπη�  Διαγωνισμου�  ολοκληρω� νει τη συ� νταξη του σχετικου�  πρακτικου�  με το αποτε�λεσμα της
διαδικασι�ας, με το οποι�ο εισηγει�ται την ανα� θεση της συ� μβασης στον μειοδο� τη (η�  τη μαται�ωση της
διαδικασι�ας), και υποβα� λλει στην αναθε�τουσα αρχη�  το σχετικο�  ηλεκτρονικο�  αρχει�ο, ως “εσωτερικο� ”,
προς  ε�γκριση, μεταβιβα� ζοντας  παρα� λληλα  ξανα�  την  αρμοδιο� τητα  διαχει�ρισης  του  ηλεκτρονικου�
διαγωνισμου�  στον αρμο� διο πιστοποιημε�νο χρη� στη της αναθε�τουσας αρχη� ς. 

Η αποδοχη�  η�  απο� ρριψη των εξηγη� σεων των οικονομικω� ν φορε�ων, κατο� πιν γνω� μης της Επιτροπη� ς
Διαγωνισμου� 32,  η οποι�α περιλαμβα� νεται στο ως α� νω πρακτικο� ,  ενσωματω� νεται στην απο� φαση της
επο� μενης περι�πτωσης (θ). Για την εξε�ταση των εξηγη� σεων δυ� ναται να συγκροτου� νται και ε�κτακτες
επιτροπε�ς η�  ομα� δες εργασι�ας, κατα�  τα οριζο� μενα στην παρ. 3 του α� ρθρου 221 ν. 4412/2016.

θ) Στη συνε�χεια, η αναθε�τουσα αρχη�  κοινοποιει� την απο� φαση ε�γκρισης του πρακτικου�  σε ο� λους τους
προσφε�ροντες,  εκτο� ς  απο�  εκει�νους,  οποι�οι  αποκλει�στηκαν  οριστικα� ,  λο�γω  μη  υποβολη� ς  η�
προσκο� μισης της πρωτο� τυπης εγγυ� ησης συμμετοχη� ς, συ� μφωνα με την περι�πτωση (γ) της παρου� σας
παραγρα� φου  4.1  και  παρε�χει  προ� σβαση  στα  υποβληθε�ντα  δικαιολογητικα�  συμμετοχη� ς  και  στις
οικονομικε�ς προσφορε�ς των λοιπω� ν προσφερο� ντων. Κατα�  της απο� φασης αυτη� ς χωρει� προδικαστικη�

11





προσφυγη� , κατα�  τα οριζο� μενα στην παρα� γραφο 4.3 της παρου� σης.

ι) Επισημαι�νεται, τε�λος, ο� τι, σε περι�πτωση που οι προσφορε�ς ε�χουν την ι�δια ακριβω� ς τιμη�  (ισο� τιμες),
η αναθε�τουσα αρχη�  επιλε�γει τον (προσωρινο� ) ανα� δοχο με κλη� ρωση μεταξυ�  των οικονομικω� ν φορε�ων
που υπε�βαλαν  ισο� τιμες  προσφορε�ς.  Η  κλη� ρωση γι�νεται  ενω� πιον  της  Επιτροπη� ς  Διαγωνισμου�  και
παρουσι�α των οικονομικω� ν φορε�ων που υπε�βαλαν τις ισο� τιμες προσφορε�ς, σε ημε�ρα και ω� ρα που θα
τους γνωστοποιηθει�  με�σω της λειτουργικο� τητας “επικοινωνι�α” του υποσυστη� ματος.
Τα αποτελε�σματα της ως α� νω κλη� ρωσης ενσωματω� νονται, ομοι�ως, στην απο� φαση της προηγου� μενης
περι�πτωσης (θ).

4.2   Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών προσωρινού  αναδόχου/  Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μετα�  απο�  την  αξιολο�γηση  των  προσφορω� ν,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  προσκαλει�,  στο  πλαι�σιο  της
παρου� σας  ηλεκτρονικη� ς  διαδικασι�ας  συ� ναψης  συ� μβασης  και  με�σω  της  λειτουργικο� τητας  της
«Επικοινωνι�ας», τον προσωρινο�  ανα� δοχο να υποβα� λει εντο� ς προθεσμι�ας δε�κα (10) ημερω� ν 33 απο�  την
κοινοποι�ηση  της  σχετικη� ς  ε�γγραφης  ειδοποι�ησης  σε  αυτο� ν τα  προβλεπο� μενα,  στο  α� ρθρο  23  της
παρου� σας, αποδεικτικα�  με�σα (δικαιολογητικα�  προσωρινου�  αναδο�χου) και τα αποδεικτικα�  ε�γγραφα
νομιμοποι�ησης.34 Ο  προσωρινο� ς  ανα� δοχος  δυ� ναται  να  υποβα� λει,  εντο� ς  της  ως  α� νω  προθεσμι�ας,
αι�τημα, προς την αναθε�τουσα αρχη� , για παρα� ταση�  της, συνοδευο� μενο απο�  αποδεικτικα�  ε�γγραφα περι�
αι�τησης χορη� γησης δικαιολογητικω� ν  προσωρινου�  αναδο�χου.  Στην περι�πτωση αυτη�  η  αναθε�τουσα
αρχη�  παρατει�νει την προθεσμι�α υποβολη� ς αυτω� ν, για ο� σο χρο� νο απαιτηθει� για τη χορη� γηση�  τους απο�
τις αρμο� διες δημο� σιες αρχε�ς. 

β) Τα  δικαιολογητικα�  του  προσωρινου�  αναδο�χου  υποβα� λλονται  απο�  τον  οικονομικο�  φορε�α
ηλεκτρονικα� , με�σω της λειτουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας» στην αναθε�τουσα αρχη� , δεν απαιτει�ται
να  προσκομισθου� ν  και  σε  ε�ντυπη  μορφη�  και  γι�νονται  αποδεκτα� ,  ανα�  περι�πτωση,  εφο� σον
υποβα� λλονται, συ� μφωνα με τα προβλεπο� μενα στις διατα� ξεις: 

i)  ει�τε  των α� ρθρων 13,  14 και 28 του ν.  4727/2020 περι�  ηλεκτρονικω� ν δημοσι�ων εγγρα� φων που
φε�ρουν  ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  η�  σφραγι�δα,  και,  εφο� σον  προ� κειται  για  αλλοδαπα�  δημο� σια
ηλεκτρονικα�  ε�γγραφα, εα� ν φε�ρουν επισημει�ωση e-Apostille 

ii)  ει�τε  των α� ρθρων 15  και  2735 του  ν.  4727/2020 περι�  ηλεκτρονικω� ν  ιδιωτικω� ν  εγγρα� φων που
φε�ρουν ηλεκτρονικη�  υπογραφη�  η�  σφραγι�δα

iii) ει�τε του α� ρθρου 11 του ν. 2690/1999, ο� πως ισχυ� ει περι�  βεβαι�ωσης του γνησι�ου της υπογραφη� ς-
επικυ� ρωσης των αντιγρα� φων

iv) ει�τε της παρ.  2 του α� ρθρου 3736 του ν.  4412/2016,  περι�  χρη� σης ηλεκτρονικω� ν υπογραφω� ν σε
ηλεκτρονικε�ς διαδικασι�ες δημοσι�ων συμβα� σεων,  
 
v) ει�τε της παρ. 13 του α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, περι�  συνυποβολη� ς υπευ� θυνης δη� λωσης στην
περι�πτωση απλη� ς φωτοτυπι�ας ιδιωτικω� ν εγγρα� φων37. 

Επιπλε�ον δεν προσκομι�ζονται σε ε�ντυπη μορφη�  τα ΦΕΚ και ενημερωτικα�  και τεχνικα�  φυλλα� δια και
α� λλα  ε�ντυπα,  εταιρικα�  η�  μη,  με  ειδικο�  τεχνικο�  περιεχο� μενο,  δηλαδη�  ε�ντυπα  με  αμιγω� ς  τεχνικα�
χαρακτηριστικα� , ο� πως αριθμου� ς, αποδο� σεις σε διεθνει�ς μονα� δες, μαθηματικου� ς τυ� πους και σχε�δια.

Τα ως α� νω στοιχει�α και δικαιολογητικα�  καταχωρι�ζονται απο�  αυτο� ν σε μορφη�  ηλεκτρονικω� ν αρχει�ων
με μορφο� τυπο PDF.

[Η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  να  ορίζει  επίσης  ότι  ο  Οικονομικός  Φορέας  δύναται  να  καταχωρίζει
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ηλεκτρονικά  αρχεία  άλλων  μορφότυπων,  εφόσον  αυτό  απαιτείται  ή  κρίνεται  απαραίτητο  για  την
καλύτερη  αποτύπωση,   αξιολόγηση  ή  αξιοποίηση  της  πληροφορίας  που  αυτό  περιέχει  (ενδεικτικά:
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX,
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)38 

β.1) Εντο� ς της προθεσμι�ας υποβολη� ς των δικαιολογητικω� ν κατακυ� ρωσης και το αργο� τερο ε�ως την
τρι�τη  εργα� σιμη  ημε�ρα  απο�  την  καταληκτικη�  ημερομηνι�α  ηλεκτρονικη� ς  υποβολη� ς  τους,
προσκομι�ζονται με ευθυ� νη του οικονομικου�  φορε�α, στην αναθε�τουσα αρχη� , σε ε�ντυπη μορφη�  και σε
κλειστο�  φα� κελο,  στον  οποι�ο  αναγρα� φεται  ο  αποστολε�ας,  τα  στοιχει�α  του  διαγωνισμου�  και  ως
παραλη� πτης η Επιτροπη� , τα στοιχει�α και δικαιολογητικα� , τα οποι�α απαιτει�ται να προσκομισθου� ν σε
ε�ντυπη μορφη�  (ως πρωτο� τυπα η�  ακριβη�  αντι�γραφα).39

Τε�τοια στοιχει�α και δικαιολογητικα�  ενδεικτικα�  ει�ναι :

i)  αυτα�  που δεν υπα� γονται  στις  διατα� ξεις  του α� ρθρου 11 παρ.  2 του ν.  2690/1999,  ο� πως ισχυ� ει,
(ενδεικτικα�  συμβολαιογραφικε�ς ε�νορκες βεβαιω� σεις η�  λοιπα�  συμβολαιογραφικα�  ε�γγραφα) 

ii)  ιδιωτικα�  ε�γγραφα  τα  οποι�α  δεν  ε�χουν  επικυρωθει�  απο�  δικηγο� ρο  η�  δεν  φε�ρουν  θεω� ρηση  απο�
υπηρεσι�ες  και  φορει�ς  της  περι�πτωσης  α  της  παρ.  2  του  α� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  η�  δεν
συνοδευ� ονται απο�  υπευ� θυνη δη� λωση για την ακρι�βεια�  τους,  καθω� ς και 

iii) τα ε�ντυπα ε�γγραφα που φε�ρουν τη Σφραγι�δα της Χα� γης (Apostille) η�  προξενικη�  θεω� ρηση και δεν
ει�ναι επικυρωμε�να απο�  δικηγο� ρο.

Σημειω� νεται ο� τι  στα αλλοδαπα�  δημο� σια ε�γγραφα και  δικαιολογητικα�  εφαρμο� ζεται  η Συνθη� κη της
Χα� γης της 5ης.10.1961, που κυρω� θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφο� σον συντα� σσονται σε κρα� τη
που ε�χουν προσχωρη� σει στην ως α� νω Συνθη� κη, α� λλως φε�ρουν προξενικη�  θεω� ρηση. Απαλλα� σσονται
απο�  την απαι�τηση επικυ� ρωσης (με Apostille η�  Προξενικη�  Θεω� ρηση) αλλοδαπα�  δημο� σια ε�γγραφα ο� ταν
καλυ� πτονται απο�  διμερει�ς η�  πολυμερει�ς συμφωνι�ες που ε�χει συνα� ψει η Ελλα� δα (ενδεικτικα�  «Συ� μβαση
νομικη� ς συνεργασι�ας μεταξυ�  Ελλα� δας και Κυ� πρου – 05.03.1984» (κυρωτικο� ς ν.1548/1985, «Συ� μβαση
περι�  απαλλαγη� ς απο την επικυ� ρωση ορισμε�νων πρα� ξεων και εγγρα� φων – 15.09.1977» (κυρωτικο� ς
ν.4231/2014)).  Επι�σης  απαλλα� σσονται  απο�  την  απαι�τηση  επικυ� ρωσης  η�  παρο� μοιας  διατυ� πωσης
δημο� σια  ε�γγραφα  που  εκδι�δονται  απο�  τις  αρχε�ς  κρα� τους  με�λους  που  υπα� γονται  στον  Καν  ΕΕ
2016/1191 για την απλου� στευση των απαιτη� σεων για την υποβολη�  ορισμε�νων δημοσι�ων εγγρα� φων
στην ΕΕ, ο� πως, ενδεικτικα� ,  το λευκο�  ποινικο�  μητρω� ο, υπο�  τον ο� ρο ο� τι τα σχετικα�  με το γεγονο� ς αυτο�
δημο� σια  ε�γγραφα  εκδι�δονται  για  πολι�τη  της  Ένωσης  απο�  τις  αρχε�ς  του  κρα� τους  με�λους  της
ιθαγε�νεια� ς  του.  Επι�σης,  γι�νονται  υποχρεωτικα�  αποδεκτα�  ευκρινη�  φωτοαντι�γραφα  εγγρα� φων που
ε�χουν  εκδοθει�  απο�  αλλοδαπε�ς  αρχε�ς  και  ε�χουν  επικυρωθει�  απο�  δικηγο� ρο,  συ� μφωνα  με  τα
προβλεπο� μενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του  α� ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κω� δικας  Διοικητικη� ς
Διαδικασι�ας”, ο� πως αντικαταστα� θηκε ως α� νω με το α� ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

γ) Αν  δεν  υποβληθου� ν  τα  παραπα� νω  δικαιολογητικα�  η�  υπα� ρχουν  ελλει�ψεις  σε  αυτα�  που
υπoβλη� θηκαν  ηλεκτρονικα�  η�  σε  ε�ντυπη  μορφη� ,  εφο� σον  απαιτει�ται,  συ� μφωνα  με  τα  ανωτε�ρω  η
αναθε�τουσα αρχη�  καλει� τον προσωρινο�  ανα� δοχο να προσκομι�σει τα ελλει�ποντα δικαιολογητικα�  η�  να
συμπληρω� σει τα η� δη υποβληθε�ντα η�  να παρα� σχει διευκρινι�σεις, κατα�  την ε�ννοια του α� ρθρου 102 ν.
4412/2016, εντο� ς προθεσμι�ας δε�κα (10) ημερω� ν απο�  την κοινοποι�ηση της σχετικη� ς προ� σκλησης σε
αυτο� ν. Αν ο προσωρινο� ς ανα� δοχος υποβα� λλει αι�τημα προς την αναθε�τουσα αρχη�  για παρα� ταση της
ως α� νω προθεσμι�ας, το οποι�ο συνοδευ� εται με αποδεικτικα�  ε�γγραφα απο�  τα οποι�α να αποδεικνυ� εται
ο� τι ε�χει αιτηθει�  τη χορη� γηση των δικαιολογητικω� ν, η αναθε�τουσα αρχη�  παρατει�νει την προθεσμι�α
υποβολη� ς των δικαιολογητικω� ν για ο� σο χρο� νο απαιτηθει� για τη χορη� γηση των δικαιολογητικω� ν απο�
τις αρμο� διες δημο� σιες αρχε�ς.
Το παρο� ν εφαρμο� ζεται αναλο�γως και στις περιπτω� σεις που η αναθε�τουσα αρχη�  τυχο� ν ζητη� σει την
προσκο� μιση  δικαιολογητικω� ν  κατα�  τη  διαδικασι�α  αξιολο�γησης  των προσφορω� ν  και  πριν  απο�  το
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στα� διο  κατακυ� ρωσης,  κατ’  εφαρμογη�  της  δια� ταξης  του  α� ρθρου  79  παρα� γραφος  5  εδα� φιο  α΄  ν.
4412/2016, τηρουμε�νων των αρχω� ν της ι�σης μεταχει�ρισης και της διαφα� νειας.40

δ) Αν, κατα�  τον ε�λεγχο των υποβληθε�ντων δικαιολογητικω� ν, διαπιστωθει� ο� τι:
i)  τα  στοιχει�α  που  δηλω� θηκαν  με  το  Ευρωπαι6κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο  Συ� μβασης  (ΕΕΕΣ),  ει�ναι  εκ
προθε�σεως απατηλα�  η�  ο� τι ε�χουν υποβληθει� πλαστα�  αποδεικτικα�  στοιχει�α41    η�
ii)  αν  δεν  υποβληθου� ν  στο  προκαθορισμε�νο  χρονικο�  δια� στημα  τα  απαιτου� μενα  πρωτο� τυπα  η�
αντι�γραφα, των παραπα� νω δικαιολογητικω� ν, η�
iii) αν απο�  τα δικαιολογητικα�  που προσκομι�σθηκαν νομι�μως και εμπροθε�σμως, δεν αποδεικνυ� ονται οι
ο� ροι και οι πρου6 ποθε�σεις συμμετοχη� ς συ� μφωνα με τα α� ρθρα 21, 22 και 23 της παρου� σας, 42 

απορρι�πτεται η προσφορα�  του προσωρινου�  αναδο�χου, καταπι�πτει υπε�ρ της αναθε�τουσας αρχη� ς η
εγγυ� ηση συμμετοχη� ς  του και η κατακυ� ρωση γι�νεται στον προσφε�ροντα που υπε�βαλε την αμε�σως
επο� μενη  πλε�ον  συμφε�ρουσα  απο�  οικονομικη�  α� ποψη  προσφορα�  βα� σει  της  τιμη� ς,  τηρουμε�νης  της
ανωτε�ρω διαδικασι�ας.

Σε περι�πτωση ε�γκαιρης και προση� κουσας ενημε�ρωσης της αναθε�τουσας αρχη� ς για μεταβολε�ς στις
πρου6 ποθε�σεις  τις οποι�ες  ο  προσωρινο� ς  ανα� δοχος ει�χε  δηλω� σει  με το Ευρωπαι6κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο
Συ� μβασης (ΕΕΕΣ) ο� τι πληροι� και οι οποι�ες επη� λθαν η�  για τις οποι�ες ε�λαβε γνω� ση με�χρι τη συ� ναψη της
συ� μβασης (οψιγενει�ς μεταβολε�ς),  δεν καταπι�πτει υπε�ρ της αναθε�τουσας αρχη� ς η προσκομισθει�σα,
συ� μφωνα με το α� ρθρο 15 της παρου� σας, εγγυ� ηση συμμετοχη� ς.43,.

Αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες δεν υπε�βαλε αληθη�  η�  ακριβη�  δη� λωση, η�  αν κανε�νας απο�  τους
προσφε�ροντες δεν προσκομι�ζει ε�να η�  περισσο� τερα απο�  τα απαιτου� μενα ε�γγραφα και δικαιολογητικα� ,
η�  αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες δεν αποδει�ξει ο� τι:  α) δεν βρι�σκεται σε μια απο�  τις καταστα� σεις
που αναφε�ρονται στο α� ρθρο 22.Α και β) πληροι� τα σχετικα�  κριτη� ρια επιλογη� ς των α� ρθρων 22.Β ε�ως
22.Ε, ο� πως αυτα�  ε�χουν καθοριστει� στην παρου� σα , η διαδικασι�α συ� ναψης της συ� μβασης ματαιω� νεται.

Η διαδικασι�α ελε�γχου των ως α� νω δικαιολογητικω� ν ολοκληρω� νεται με τη συ� νταξη πρακτικου�  απο�
την Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , στο οποι�ο αναγρα� φεται η τυχο� ν συμπλη� ρωση δικαιολογητικω� ν κατα�  τα
οριζο� μενα στις παραγρα� φους (α) και (γ) του παρο� ντος α� ρθρου.44 Η Επιτροπη� , στη συνε�χεια,  το κοινο-
ποιει�, με�σω της «λειτουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας», στο αποφαινο� μενο ο� ργανο της αναθε�τουσας
αρχη� ς για τη λη� ψη απο� φασης ει�τε κατακυ� ρωσης της συ� μβασης ει�τε μαται�ωσης της διαδικασι�ας, ανα�
περι�πτωση.

Τα αποτελε�σματα του ελε�γχου των δικαιολογητικω� ν του προσωρινου�  αναδο�χου επικυρω� νονται με
την απο� φαση κατακυ� ρωσης του α� ρθρου 105 ν. 4412/2016,45 η� τοι με την απο� φαση του προηγου� μενου
εδαφι�ου, στην οποι�α αναφε�ρονται υποχρεωτικα�  οι προθεσμι�ες για την αναστολη�  της συ� ναψης συ� μβα-
σης, συ� μφωνα με τα α� ρθρα 360 ε�ως 372 του ιδι�ου νο� μου.46 

Η αναθε�τουσα αρχη�  κοινοποιει�   την  απο� φαση κατακυ� ρωσης, μαζι�  με αντι�γραφο ο� λων των πρακτι-
κω� ν της διαδικασι�ας ελε�γχου και αξιολο�γησης των προσφορω� ν σε ο� λους τους οικονομικου� ς φορει�ς
που ε�λαβαν με�ρος στη διαδικασι�α ανα� θεσης,  εκτο� ς  απο�  τους οριστικω� ς αποκλεισθε�ντες και ιδι�ως
ο� σους αποκλει�στηκαν οριστικα�  δυνα� μει της παρ. 1 του α� ρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντι�στοι-
χης περ. γ της παραγρα� φου 4.1 της παρου� σας,47 με�σω της λειτουργικο� τητας της «Επικοινωνι�ας», και
επιπλε�ον αναρτα�  τα δικαιολογητικα�  του προσωρινου�  αναδο�χου στον χω� ρο «Συνημμε�να Ηλεκτρονικου�
Διαγωνισμου� ».

ε)   Η απο� φαση κατακυ� ρωσης καθι�σταται οριστικη� , εφο� σον συντρε�ξουν οι ακο� λουθες πρου6 ποθε�σεις:48

i. η απο� φαση κατακυ� ρωσης ε�χει κοινοποιηθει�, συ� μφωνα με τα ανωτε�ρω,

ii. παρε�λθει  α� πρακτη  η  προθεσμι�α  α� σκησης  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  η�  σε  περι�πτωση
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α� σκησης, παρε�λθει α� πρακτη η προθεσμι�α α� σκησης αι�τησης αναστολη� ς κατα�  της απο� φασης
της  ΑΕΠΠ και  σε  περι�πτωση α� σκησης αι�τησης αναστολη� ς  κατα�  της απο� φασης της ΑΕΠΠ,
εκδοθει�  απο� φαση επι�  της αι�τησης, με την επιφυ� λαξη της χορη� γησης προσωρινη� ς διαταγη� ς,
συ� μφωνα  με  ο� σα  ορι�ζονται  στο  τελευται�ο  εδα� φιο  της  παρ.  4  του  α� ρθρου  372  του  ν.
4412/2016,

iii. ε�χει  ολοκληρωθει�  επιτυχω� ς  ο  προσυμβατικο� ς  ε�λεγχος  απο�  το  Ελεγκτικο�  Συνε�δριο,
συ� μφωνα με τα α� ρθρα 324 ε�ως 327 του ν. 4700/2020, εφο� σον απαιτει�ται49, και

iv.  ο προσωρινο� ς ανα� δοχος ε�χει υποβα� λλει, ε�πειτα απο�  σχετικη�  προ� σκληση της αναθε�τουσας
αρχη� ς,  με�σω  της  λειτουργικο� τητας  της  “Επικοινωνι�ας”  του  υποσυστη� ματος,  υπευ� θυνη
δη� λωση, που υπογρα� φεται συ� μφωνα με ο� σα ορι�ζονται στο α� ρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην
οποι�α  δηλω� νεται  ο� τι,  δεν ε�χουν επε�λθει  στο προ� σωπο�  του οψιγενει�ς  μεταβολε�ς,  κατα�  την
ε�ννοια  του  α� ρθρου  104  του  ι�διου  νο� μου,  και  μο� νον  στην  περι�πτωση  του  προσυμβατικου�
ελε�γχου η�  της α� σκησης προδικαστικη� ς προσφυγη� ς κατα�  της απο� φασης κατακυ� ρωσης.

Η  υπευ� θυνη  δη� λωση  ελε�γχεται  απο�  την  αναθε�τουσα  αρχη�  και  μνημονευ� εται  στο  συμφωνητικο� .
Εφο� σον δηλωθου� ν οψιγενει�ς μεταβολε�ς, η δη� λωση ελε�γχεται απο�  την Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , η οποι�α
εισηγει�ται προς το αρμο� διο αποφαινο� μενο ο� ργανο.

Μετα�  απο�  την  οριστικοποι�ηση  της  απο� φασης  κατακυ� ρωσης,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  προσκαλει�  τον
ανα� δοχο, με�σω της λειτουργικο� τητας της “Επικοινωνι�ας” του υποσυστη� ματος, να προσε�λθει για την
υπογραφη�  του συμφωνητικου� , θε�τοντα� ς του προθεσμι�α δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν απο�  την κοινοποι�ηση
σχετικη� ς ε�γγραφης ειδικη� ς προ� σκλησης,50 προσκομι�ζοντας και την απαιτου� μενη εγγυητικη�  επιστολη�
καλη� ς  εκτε�λεσης.  Η  συ� μβαση  θεωρει�ται  συναφθει�σα  με  την  κοινοποι�ηση  της  ως  α� νω  ειδικη� ς
προ� σκλησης.51

Πριν απο�  την υπογραφη�  του συμφωνητικου�  υποβα� λλεται η υπευ� θυνη δη� λωση της κοινη� ς απο� φασης
των Υπουργω� ν Ανα� πτυξης και Επικρατει�ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τή-
ρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Εα� ν ο ανα� δοχος δεν προσε�λθει να υπογρα� ψει το συμφωνητικο� , με�σα στην προθεσμι�α που ορι�ζεται
στην  ειδικη�  προ� κληση, και  με  την  επιφυ� λαξη  αντικειμενικω� ν  λο�γων  ανωτε�ρας  βι�ας,  κηρυ� σσεται
ε�κπτωτος, καταπι�πτει υπε�ρ της αναθε�τουσας αρχη� ς η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς του και ακολουθει�ται η
διαδικασι�α του παρο� ντος α� ρθρου 4.2 για τον προσφε�ροντα που υπε�βαλε την αμε�σως επο� μενη πλε�ον
συμφε�ρουσα απο�  οικονομικη�  α� ποψη προσφορα�  βα� σει τιμη� ς52.  Αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες
δεν  προσε�λθει  για  την  υπογραφη�  του  συμφωνητικου� ,  η  διαδικασι�α  ανα� θεσης  της  συ� μβασης
ματαιω� νεται, συ� μφωνα με την περι�πτωση β της παραγρα� φου 1 του α� ρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Η  αναθε�τουσα  αρχη�  μπορει�,  στην  περι�πτωση  αυτη� ν,  να  αναζητη� σει  αποζημι�ωση,  πε�ρα  απο�  την
καταπι�πτουσα εγγυητικη�  επιστολη� , ιδι�ως δυνα� μει των α� ρθρων 197 και 198 ΑΚ. 53

Εα� ν η αναθε�τουσα αρχη�  δεν απευθυ� νει στον ανα� δοχο την ως α� νω ειδικη�  προ� σκληση, εντο� ς χρονικου�
διαστη� ματος εξη� ντα (60) ημερω� ν απο�  την οριστικοποι�ηση της απο� φασης κατακυ� ρωσης, και με την
επιφυ� λαξη της υ� παρξης επιτακτικου�  λο�γου δημο� σιου συμφε�ροντος η�  αντικειμενικω� ν λο�γων ανωτε�ρας
βι�ας, ο ανα� δοχος δικαιου� ται να απε�χει απο�  την υπογραφη�  του συμφωνητικου� ,  χωρι�ς να εκπε�σει η
εγγυ� ηση συμμετοχη� ς του, καθω� ς και να αναζητη� σει αποζημι�ωση ιδι�ως δυνα� μει των α� ρθρων 197 και
198 ΑΚ.54
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4.3  Προδικαστικές  Προσφυγές  ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών/
Προσωρινή δικαστική προστασία

Α.  Κα� θε ενδιαφερο� μενος,  ο οποι�ος ε�χει η�  ει�χε  συμφε�ρον να του ανατεθει�  η συγκεκριμε�νη δημο� σια
συ� μβαση  και  ε�χει  υποστει�  η�  ενδε�χεται  να  υποστει�  ζημι�α  απο�  εκτελεστη�  πρα� ξη  η�  παρα� λειψη  της
αναθε�τουσας  αρχη� ς  κατα�  παρα� βαση  της  ευρωπαι6κη� ς  ενωσιακη� ς  η�  εσωτερικη� ς  νομοθεσι�ας  στον
τομε�α των δημοσι�ων συμβα� σεων, ε�χει δικαι�ωμα να προσφυ� γει στην Αρχη�  Εξε�τασης Προδικαστικω� ν
Προσφυγω� ν (ΑΕΠΠ), συ� μφωνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στα α� ρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφο� μενος με προδικαστικη�  προσφυγη� , κατα�  πρα� ξης η�  παρα� λειψης της αναθε�τουσας
αρχη� ς,  προσδιορι�ζοντας ειδικω� ς τις νομικε�ς και πραγματικε�ς αιτια� σεις που δικαιολογου� ν το αι�τημα�
του55.

Σε περι�πτωση προσφυγη� ς κατα�  πρα� ξης της αναθε�τουσας αρχη� ς,  η προθεσμι�α για την α� σκηση της
προδικαστικη� ς προσφυγη� ς ει�ναι:
(α) δε�κα  (10)  ημε�ρες  απο�  την  κοινοποι�ηση  της  προσβαλλο� μενης  πρα� ξης  στον  ενδιαφερο� μενο
οικονομικο�  φορε�α αν η πρα� ξη κοινοποιη� θηκε με ηλεκτρονικα�  με�σα η�  τηλεομοιοτυπι�α η�  
(β) δεκαπε�ντε  (15)  ημε�ρες  απο�  την  κοινοποι�ηση  της  προσβαλλο� μενης  πρα� ξης  σε  αυτο� ν  αν
χρησιμοποιη� θηκαν α� λλα με�σα επικοινωνι�ας, α� λλως  
(γ) δε�κα (10) ημε�ρες απο�  την πλη� ρη, πραγματικη�  η�  τεκμαιρο� μενη, γνω� ση της πρα� ξης που βλα� πτει τα
συμφε�ροντα  του  ενδιαφερο� μενου  οικονομικου�  φορε�α.  Ειδικα�  για  την  α� σκηση  προσφυγη� ς  κατα�
προκη� ρυξης, η πλη� ρης γνω� ση αυτη� ς τεκμαι�ρεται μετα�  την πα� ροδο δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν απο�  τη
δημοσι�ευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περι�πτωση παρα� λειψης που αποδι�δεται στην αναθε�τουσα αρχη� , η προθεσμι�α για την α� σκηση της
προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  ει�ναι  δεκαπε�ντε  (15)  ημε�ρες  απο�  την  επομε�νη  της  συντε�λεσης  της
προσβαλλο� μενης παρα� λειψης56.

Η προδικαστικη�  προσφυγη� , συντα� σσεται υποχρεωτικα�  με τη χρη� ση του τυποποιημε�νου εντυ� που του
Παραρτη� ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατι�θεται ηλεκτρονικα�  στην ηλεκτρονικη�  περιοχη�  του
συγκεκριμε�νου διαγωνισμου�  με�σω της λειτουργικο� τητας «Επικοινωνι�α»  του υποσυστη� ματος προς
την Αναθε�τουσα Αρχη� , επιλε�γοντας την ε�νδειξη «Προδικαστικη�  Προσφυγη� » συ� μφωνα με α� ρθρο 15
της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημο� σια Έργα. 

Οι προθεσμι�ες ως προς την υποβολη�  των προδικαστικω� ν προσφυγω� ν και των παρεμβα� σεων αρχι�ζουν
την επομε�νη της ημε�ρας της προαναφερθει�σας κατα�  περι�πτωση κοινοποι�ησης η�  γνω� σης και λη� γουν
ο� ταν περα� σει ολο� κληρη η τελευται�α ημε�ρα και ω� ρα 23:59:59 και, αν αυτη�  ει�ναι εξαιρετε�α η�  Σα� ββατο,
ο� ταν περα� σει ολο� κληρη η επομε�νη εργα� σιμη ημε�ρα και ω� ρα 23:59:5957

Για το παραδεκτο�  της α� σκησης της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς κατατι�θεται παρα� βολο απο�  τον προ-
σφευ� γοντα υπε�ρ του Ελληνικου�  Δημοσι�ου, συ� μφωνα με ο� σα ορι�ζονται στο α� ρθρο 363 Ν. 4412/201658.
Η επιστροφη�  του παραβο� λου στον προσφευ� γοντα γι�νεται: α) σε περι�πτωση ολικη� ς η�  μερικη� ς αποδο-
χη� ς της προσφυγη� ς του, β) ο� ταν η αναθε�τουσα αρχη�  ανακαλει� την προσβαλλο� μενη πρα� ξη η�  προβαι�νει
στην οφειλο� μενη ενε�ργεια πριν απο�  την ε�κδοση της απο� φασης της ΑΕΠΠ επι� της προσφυγη� ς, γ) σε πε-
ρι�πτωση παραι�τησης του προσφευ� γοντα απο�  την προσφυγη�  του ε�ως και δε�κα (10) ημε�ρες απο�  την
κατα� θεση της προσφυγη� ς. 

Η προθεσμι�α για την α� σκηση της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς και η α� σκηση�  της κωλυ� ουν τη συ� ναψη
της συ� μβασης επι� ποινη�  ακυρο� τητας, η οποι�α διαπιστω� νεται με απο� φαση της ΑΕΠΠ μετα�  απο�  α� σκηση
προδικαστικη� ς προσφυγη� ς, συ� μφωνα με το α� ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μο� νη η α� σκηση της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς δεν κωλυ� ει την προ� οδο της διαγωνιστικη� ς διαδικασι�ας,
υπο�  την επιφυ� λαξη χορη� γησης απο�  το Κλιμα� κιο προσωρινη� ς προστασι�ας συ� μφωνα με το α� ρθρο 366
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παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201759. 

Η προηγου� μενη παρα� γραφος δεν εφαρμο� ζεται στην περι�πτωση που, κατα�  τη διαδικασι�α συ� ναψης της
παρου� σας συ� μβασης, υποβληθει� μο� νο μι�α (1) προσφορα� 60.

Μετα�  την,  κατα�  τα ως α� νω,  ηλεκτρονικη�  κατα� θεση της προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  η αναθε�τουσα
αρχη� , με�σω της λειτουργι�ας ¨Επικοινωνι�α»:
 
α) Κοινοποιει� την προσφυγη�  το αργο� τερο ε�ως την επομε�νη εργα� σιμη ημε�ρα απο�  την κατα� θεση�  της σε
κα� θε ενδιαφερο� μενο τρι�το, ο οποι�ος μπορει� να θι�γεται απο�  την αποδοχη�  της προσφυγη� ς, προκειμε�νου
να ασκη� σει το, προβλεπο� μενο απο�  τα α� ρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαι�ωμα παρε�μβαση� ς
του  στη  διαδικασι�α  εξε�τασης  της  προσφυγη� ς,  για  τη  διατη� ρηση  της  ισχυ� ος  της  προσβαλλο� μενης
πρα� ξης, προσκομι�ζοντας ο� λα τα κρι�σιμα ε�γγραφα που ε�χει στη δια� θεση�  του.

β) Διαβιβα� ζει στην ΑΕΠΠ, το αργο� τερο εντο� ς δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν απο�  την ημε�ρα κατα� θεσης, τον
πλη� ρη φα� κελο της υπο� θεσης, τα αποδεικτικα�  κοινοποι�ησης στους ενδιαφερο� μενους τρι�τους αλλα�  και
την Έκθεση Απο� ψεω� ν της επι� της προσφυγη� ς. Στην Έκθεση Απο� ψεων η αναθε�τουσα αρχη�  μπορει� να
παραθε�σει  αρχικη�  η�  συμπληρωματικη�  αιτιολογι�α  για την υποστη� ριξη της προσβαλλο� μενης με την
προδικαστικη�  προσφυγη�  πρα� ξης.

γ) Κοινοποιει�  σε ο� λα τα με�ρη την ε�κθεση απο� ψεων, τις Παρεμβα� σεις και τα σχετικα�  ε�γγραφα που
τυχο� ν τη συνοδευ� ουν, με�σω του ηλεκτρονικου�  το� που του διαγωνισμου�  το αργο� τερο ε�ως την επομε�νη
εργα� σιμη ημε�ρα απο�  την κατα� θεση�  τους.

δ) Συμπληρωματικα�  υπομνη� ματα κατατι�θενται απο�  οποιοδη� ποτε απο�  τα με�ρη με�σω της πλατφο� ρμας
του  ΕΣΗΔΗΣ,  το  αργο� τερο  εντο� ς  πε�ντε  (5)  ημερω� ν  απο�  την  κοινοποι�ηση  των  απο� ψεων  της
αναθε�τουσας αρχη� ς61.

Η  α� σκηση  της  προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς  αποτελει�  πρου6 πο� θεση  για  την  α� σκηση  των  ε�νδικων
βοηθημα� των της αι�τησης αναστολη� ς και της αι�τησης ακυ� ρωσης του α� ρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατα�
των εκτελεστω� ν πρα� ξεων η�  παραλει�ψεων της αναθε�τουσας αρχη� ς62.

Β. Όποιος ε�χει ε�ννομο συμφε�ρον μπορει� να ζητη� σει, με το ι�διο δικο� γραφο εφαρμοζο� μενων αναλογικα�
των διατα� ξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολη�  εκτε�λεσης της απο� φασης της ΑΕΠΠ και την ακυ� ρωση�
της ενω� πιον του Διοικητικου�  Εφετει�ου της ε�δρας της αναθε�τουσας αρχη� ς63. Το αυτο�  ισχυ� ει και σε πε-
ρι�πτωση σιωπηρη� ς απο� ρριψης της προδικαστικη� ς προσφυγη� ς απο�  την Α.Ε.Π.Π. Δικαι�ωμα α� σκησης
του ως α� νω ε�νδικου βοηθη� ματος ε�χει και η αναθε�τουσα αρχη� , αν η Α.Ε.Π.Π. κα� νει δεκτη�  την προδικα-
στικη�  προσφυγη� , αλλα�  και αυτο� ς του οποι�ου ε�χει γι�νει εν με�ρει δεκτη�  η προδικαστικη�  προσφυγη� .

Με  την  απο� φαση  της  ΑΕΠΠ  λογι�ζονται  ως  συμπροσβαλλο� μενες  και  ο� λες  οι  συναφει�ς  προς  την
ανωτε�ρω  απο� φαση  πρα� ξεις  η�  παραλει�ψεις  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς,  εφο� σον  ε�χουν  εκδοθει�  η�
συντελεστει� αντιστοι�χως ε�ως τη συζη� τηση της ως α� νω αι�τησης στο Δικαστη� ριο.

Η  αι�τηση  αναστολη� ς  και  ακυ� ρωσης  περιλαμβα� νει  μο� νο  αιτια� σεις  που  ει�χαν  προταθει�  με  την
προδικαστικη�  προσφυγη�  η�  αφορου� ν  στη  διαδικασι�α  ενω� πιον  της  Α.Ε.Π.Π.  η�  το  περιεχο� μενο  των
αποφα� σεω� ν της. Η αναθε�τουσα αρχη� , εφο� σον ασκη� σει την αι�τηση της παρ. 1 του α� ρθρου 372 του ν.
4412/2016, μπορει�  να προβα� λει και οψιγενει�ς ισχυρισμου� ς αναφορικα�  με τους επιτακτικου� ς λο� γους
δημοσι�ου συμφε�ροντος, οι οποι�οι καθιστου� ν αναγκαι�α την α� μεση ανα� θεση της συ� μβασης.64

Η ως α� νω αι�τηση κατατι�θεται στο ως αρμο� διο δικαστη� ριο με�σα σε προθεσμι�α δε�κα (10) ημερω� ν απο�
κοινοποι�ηση η�  την πλη� ρη γνω� ση της απο� φασης η�  απο�  την παρε�λευση της προθεσμι�ας για την ε�κδοση
της απο� φασης επι�  της προδικαστικη� ς  προσφυγη� ς,  ενω�  η  δικα� σιμος για την εκδι�καση της αι�τησης
ακυ� ρωσης δεν πρε�πει να απε�χει πε�ραν των εξη� ντα (60) ημερω� ν απο�  την κατα� θεση του δικογρα� φου.65

Αντι�γραφο της αι�τησης με κλη� ση κοινοποιει�ται με τη φροντι�δα του αιτου� ντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
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αναθε�τουσα αρχη� ,  αν δεν ε�χει  ασκη� σει  αυτη�  την αι�τηση,  και προς κα� θε τρι�το ενδιαφερο� μενο,  την
κλη� τευση του οποι�ου διατα� σσει με πρα� ξη του ο Προ� εδρος η�  ο προεδρευ� ων του αρμο� διου Δικαστηρι�ου
η�  Τμη� ματος ε�ως την επο� μενη ημε�ρα απο�  την κατα� θεση της αι�τησης. Ο αιτω� ν υποχρεου� ται επι�  ποινη�
απαραδε�κτου του ενδι�κου βοηθη� ματος να προβει� στις παραπα� νω κοινοποιη� σεις εντο� ς αποκλειστικη� ς
προθεσμι�ας δυ� ο (2) ημερω� ν απο�  την ε�κδοση και την παραλαβη�  της ως α� νω πρα� ξης του Δικαστηρι�ου.
Εντο� ς  αποκλειστικη� ς  προθεσμι�ας  δε�κα  (10)  ημερω� ν  απο�  την  ως  α� νω  κοινοποι�ηση  της  αι�τησης
κατατι�θεται  η  παρε�μβαση  και  διαβιβα� ζονται  ο  φα� κελος  και  οι  απο� ψεις  των  παθητικω� ς
νομιμοποιου� μενων. Εντο� ς  της ι�διας προθεσμι�ας  κατατι�θενται στο Δικαστη� ριο και τα στοιχει�α  που
υποστηρι�ζουν τους ισχυρισμου� ς των διαδι�κων.

Επιπρο� σθετα, η παρε�μβαση κοινοποιει�ται με επιμε�λεια του παρεμβαι�νοντος στα λοιπα�  με�ρη της δι�κης
εντο� ς δυ� ο (2) ημερω� ν απο�  την κατα� θεση�  της, αλλιω� ς λογι�ζεται ως απαρα� δεκτη. Το διατακτικο�  της
δικαστικη� ς απο� φασης εκδι�δεται εντο� ς δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν απο�  τη συζη� τηση της αι�τησης η�  απο�
την προθεσμι�α για την υποβολη�  υπομνημα� των.

Η προθεσμι�α για την α� σκηση και η α� σκηση της αι�τησης ενω� πιον του αρμοδι�ου δικαστηρι�ου κωλυ� ουν
τη  συ� ναψη  της  συ� μβασης  με�χρι  την  ε�κδοση  της  οριστικη� ς  δικαστικη� ς  απο� φασης,  εκτο� ς  εα� ν  με
προσωρινη�  διαταγη�  ο  αρμο� διος  δικαστη� ς  αποφανθει�  διαφορετικα� .  Επι�σης,  η  προθεσμι�α  για  την
α� σκηση  και  η  α� σκηση�  της  αι�τησης  κωλυ� ουν  την  προ� οδο  της  διαδικασι�ας  ανα� θεσης  για  χρονικο�
δια� στημα δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν απο�  την α� σκηση της αι�τησης, εκτο� ς εα� ν με την προσωρινη�  διαταγη�
ο αρμο� διος δικαστη� ς αποφανθει� διαφορετικα� 66. Για την α� σκηση της αιτη� σεως κατατι�θεται παρα� βολο,
συ� μφωνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφερο� μενος δεν αιτη� θηκε η�  αιτη� θηκε ανεπιτυχω� ς την αναστολη�  και η συ� μβαση υπογρα� φηκε
και η εκτε�λεση�  της ολοκληρω� θηκε πριν απο�  τη συζη� τηση της αι�τησης, εφαρμο� ζεται αναλο� γως η παρ.
2 του α� ρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν  το  δικαστη� ριο  ακυρω� σει  πρα� ξη  η�  παρα� λειψη  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  μετα�  τη  συ� ναψη  της
συ� μβασης, το κυ� ρος της τελευται�ας δεν θι�γεται, εκτο� ς αν πριν απο�  τη συ� ναψη αυτη� ς ει�χε ανασταλει� η
διαδικασι�α  συ� ναψης  της  συ� μβασης.  Στην  περι�πτωση  που  η  συ� μβαση  δεν  ει�ναι  α� κυρη,  ο
ενδιαφερο� μενος δικαιου� ται να αξιω� σει αποζημι�ωση, συ� μφωνα με τα αναφερο� μενα στο α� ρθρο 373 του
ν. 4412/2016.

Με την επιφυ� λαξη των διατα� ξεων του ν. 4412/2016, για την εκδι�καση των διαφορω� ν του παρο� ντος
α� ρθρου εφαρμο� ζονται οι διατα� ξεις του π.δ. 18/1989.

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

Σχετικα�  με την υπογραφη�  του συμφωνητικου� , ισχυ� ουν τα προβλεπο� μενα στις παρ. 4,  5, 7, 8 του
α� ρθρου 105 καθω� ς και στο α� ρθρο 135 του ν. 4412/2016.
Τα   ε�γγραφα  της  συ� μβασης   με  βα� ση  τα οποι�α  θα  εκτελεσθει�  το  ε�ργο  ει�ναι  τα  αναφερο� μενα
παρακα� τω.  Σε  περι�πτωση  ασυμφωνι�ας  των  περιεχομε�νων  σε  αυτα�  ο� ρων,  η  σειρα�  ισχυ� ος
καθορι�ζεται  ως κατωτε�ρω: 

1. Το  συμφωνητικο� ,  συμπεριλαμβανομε�νων  των  παρασχεθεισω� ν  εξηγη� σεων  του
οικονομικου�  φορε�α, συ� μφωνα με τα α� ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδι�ως ως προς τον
προσδιορισμο�  οικονομικω� ν μεγεθω� ν με τις οποι�ες ο ανα� δοχος διαμο� ρφωσε την προσφορα�
του,
2. Η παρου� σα Διακη� ρυξη.
3. Η Οικονομικη�  Προσφορα� .
4. Το Τιμολο� γιο Δημοπρα� τησης 
5. Η Ειδικη�  Συγγραφη�  Υποχρεω� σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικε�ς  Προδιαγραφε�ς  και  τα  Παραρτη� ματα  τους   &  οι  Ελληνικε�ς  Τεχνικε�ς

Προδιαγραφε�ς  (ΕΤΕΠ),  ο� πως  εγκρι�θηκαν  με  τη  με  αρ.ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012
απο� φαση  Υ.Α.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.,  οι  οποι�ες  συνιστου� ν  ποιοτικη�  αναβα� θμιση  των
υπαρχουσω� ν Τ.Π. και Τ.Σ.Υ., ο� πως αυτε�ς ισχυ� ουν μετα�  την αναστολη�  της υποχρεωτικη� ς
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εφαρμογη� ς  πενη� ντα  εννε�α  ΕΤΕΠ  και  την  προτεινο� μενη  προσωρινη�  αντικατα� σταση�
τους απο�  τις ΠΕΤΕΠ, ως ορι�ζεται στην Εγκυ� κλιο 17/2016 (ΑΔΑ:75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) της
Γ.Γ.Υ. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ»

7. Η Τεχνικη�  Περιγραφη�  (Τ.Π.). 
8. Ο Πρου6 πολογισμο� ς Δημοπρα� τησης.
9. Οι εγκεκριμε�νες μελε�τες του ε�ργου. 
10.  Το εγκεκριμε�νο Χρονοδια� γραμμα κατασκευη� ς του ε�ργου.

Τα ανωτε�ρω ε�γγραφα της συ� μβασης ισχυ� ουν,  ο� πως διαμορφω� θηκαν,  με  τις  συμπληρωματικε�ς
πληροφορι�ες  και  διευκρινι�σεις  που  παρασχε�θηκαν  απο�  την  αναθε�τουσα  αρχη�  επι�  ο� λων  των
ανωτε�ρω.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  συντα� σσονται  υποχρεωτικα�  στην  ελληνικη�  γλω� σσα  και
προαιρετικα�  και σε α� λλες γλω� σσες, συνολικα�  η�  μερικα� . Σε περι�πτωση ασυμφωνι�ας μεταξυ�  των
τμημα� των  των  εγγρα� φων  της  συ� μβασης  που  ε�χουν  συνταχθει�  σε  περισσο� τερες  γλω� σσες,
επικρατει� η ελληνικη�  ε�κδοση67. Τυχο� ν προδικαστικε�ς προσφυγε�ς υποβα� λλονται στην ελληνικη�
γλω� σσα.

6.2. Οι προσφορε�ς και τα περιλαμβανο� μενα σε αυτε�ς στοιχει�α, καθω� ς και τα αποδεικτικα�  ε�γγραφα
συντα� σσονται  στην ελληνικη�  γλω� σσα η�  συνοδευ� ονται  απο�  επι�σημη μετα� φραση�  τους στην
ελληνικη�  γλω� σσα. 

6.3. Στα αλλοδαπα�  δημο� σια ε�γγραφα και δικαιολογητικα�  εφαρμο� ζεται η Συνθη� κη της Χα� γης της
5.10.1961, που κυρω� θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) συ� μφωνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο
4.2.β)  της  παρου� σας. Τα  αλλοδαπα�  δημο� σια  και  ιδιωτικα�  ε�γγραφα   συνοδευ� ονται  απο�
μετα� φραση�  τους στην ελληνικη�  γλω� σσα επικυρωμε�νη ει�τε απο�  προ� σωπο αρμο� διο κατα�  τις
διατα� ξεις  της  εθνικη� ς  νομοθεσι�ας  ει�τε  απο�  προ� σωπο κατα�  νο� μο  αρμο� διο  της  χω� ρας  στην
οποι�α ε�χει συνταχθει� το ε�γγραφο68 και γι�νονται αποδεκτα�  συ� μφωνα με τα οριζο� μενα, ομοι�ως,
στο α� ρθρο 4.2.β) της παρου� σας.  

6.4.    [Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α., άλλως διαγράφεται:]
               Ενημερωτικα�  και τεχνικα�  φυλλα� δια και α� λλα ε�ντυπα-εταιρικα�  η�  μη – με ειδικο�  τεχνικο�

περιεχο� μενο, δηλαδη�  ε�ντυπα με αμιγω� ς τεχνικα�  χαρακτηριστικα� , ο� πως αριθμου� ς, αποδο� σεις
σε διεθνει�ς μονα� δες, μαθηματικου� ς τυ� πους και σχε�δια, που ει�ναι δυνατο� ν να διαβαστου� ν σε
κα� θε γλω� σσα και δεν ει�ναι απαραι�τητη η μετα� φραση�  τους, 69 μπορου� ν να υποβα� λλονται σε
α� λλη γλω� σσα, χωρι�ς να συνοδευ� ονται απο�  μετα� φραση στην ελληνικη� .

6.5. Η  επικοινωνι�α  με  την  αναθε�τουσα  αρχη� ,  καθω� ς  και  μεταξυ�  αυτη� ς  και  του  αναδο�χου,  θα
γι�νονται υποχρεωτικα�  στην ελληνικη�  γλω� σσα.

6.6        Κατα�  παρε�κκλιση, γι�νεται δεκτη�  η υποβολη�  των ακο� λουθων:
               ………………
              (ενός  ή  περισσότερων στοιχείων των προσφορών,  των δικαιολογητικών κατακύρωσης

συμπεριλαμβανομένων, όπως εξειδικεύονται από την αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο) 
στην …………….. γλω� σσα  (συμπληρώστε τη γλώσσα, π.χ. την αγγλική ή ενδεχομένως και άλλη
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χωρι�ς να απαιτει�ται επικυ� ρωση�  τους, στο με�τρο
που  τα  ανωτε�ρω  ε�γγραφα  ει�ναι  καταχωρισμε�να  σε  επι�σημους  ιστο� τοπους  φορε�ων
πιστοποι�ησης, στους οποι�ους υπα� ρχει ελευ� θερη προ� σβαση, με�σω διαδικτυ� ου, και εφο� σον ο
οικονομικο� ς φορε�ας παραπε�μπει σε αυτου� ς, προκειμε�νου η επαλη� θευση της ισχυ� ος τους να
ει�ναι ευχερη� ς για την αναθε�τουσα αρχη� 70. 
[η  παρούσα παράγραφος 6.6   τίθεται,  κατά τη διακριτική ευχέρεια  της αναθέτουσας  αρχής,
άλλως διαγράφεται].
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Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπρα� τηση του ε�ργου, την εκτε�λεση της συ� μβασης και την κατασκευη�  του, εφαρμο� ζο-
νται οι διατα� ξεις των παρακα� τω νομοθετημα� των, ο� πως ισχυ� ουν:

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,

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

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

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

6. του  ν.  4622/2019  (ΦΕΚ  133/Α/07.08.2019)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  &
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

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» 71

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

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
19. του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά

Θέματα”.
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

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

Α.Ε.Π.Π.»
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )72

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. …………..  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( ……. Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  (εφεξής  ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».

30. της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

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

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

 
7.2  Οι σε εκτε�λεση των ανωτε�ρω διατα� ξεων εκδοθει�σες κανονιστικε�ς πρα� ξεις73, καθω� ς και λοιπε�ς

διατα� ξεις που αναφε�ρονται ρητα�  η�  απορρε�ουν απο�  τα οριζο� μενα στα συμβατικα�  τευ� χη της πα-
ρου� σας καθω� ς και το συ� νολο των διατα� ξεων του ασφαλιστικου� , εργατικου� , περιβαλλοντικου�
και  φορολογικου�  δικαι�ου και γενικο� τερα κα� θε δια� ταξη (Νο� μος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και ερμηνευτικη�
εγκυ� κλιος που διε�πει την ανα� θεση και εκτε�λεση του ε�ργου της παρου� σας συ� μβασης, ε�στω και
αν δεν αναφε�ρονται ρητα� .

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 ε�ργο χρηματοδοτει�ται  απο�  το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020, Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER»,  Υπομέτρο
19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Δράση 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών
σε  αγροτικές  περιοχές»,   Υποδράση  19.2.4.1  «Στήριξη  για  υποδομές  μικρής
κλίμακας(ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης

της εξοικονόμησης ενέργειας  σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια  (αρ.  πρωτ.   απο� φαση
ε�νταξης  4946/23-12-2019  του  Περιφερεια� ρχη  Θεσσαλι�ας),      ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΠΣΑΑ:

0011425649,  κωδικός ΣΑ 082/1/ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000, με συγχρηματοδότηση 80% από
το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Κ.Α. προϋπολογισμού του Δήμου: 60-7311.01)74

Το  ε�ργο υπο� κειται  στις  κρατη� σεις75 που  προβλε�πονται  για  τα  ε�ργα  αυτα� ,
περιλαμβανομε�νης  της  κρα� τησης  υ� ψους  0,07  %  υπε�ρ  των  λειτουργικω� ν  αναγκω� ν  της
Ενιαι�ας  Ανεξα� ρτητης  Αρχη� ς  Δημοσι�ων  Συμβα� σεων,  συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  4  παρ  3  ν.
4013/201176,  της  κρα� τησης υ� ψους 0,06  % υπε�ρ  των λειτουργικω� ν  αναγκω� ν  της  Αρχη� ς
Εξε�τασης  Προδικαστικω� ν  Προσφυγω� ν,  συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016, της κρα� τησης 6‰, συ� μφωνα με τις διατα� ξεις του α� ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ'
του ν.  4412/2016 και της υπ' αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απο� φασης του
Υπουργου�  Υποδομω� ν  και  Μεταφορω� ν  (Β'  2235), της  κρα� τησης  2,5‰  υπε�ρ  της
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συ� μφωνα με τις διατα� ξεις του α� ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016
και  ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απο� φασης  του  Υπουργου�  Υποδομω� ν  και
Μεταφορω� ν  (Β'  2780),  καθω� ς  και  της κρα� τησης υ� ψους 0,02% υπε�ρ  της ανα� πτυξης και
συντη� ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ� μφωνα με το α� ρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 

       (η  τελευταία  κράτηση  πραγματοποιείται  από  τη  έκδοση  της  προβλεπόμενης  κοινής
υπουργικής απόφασης).

8.2. Τα γενικα�  ε�ξοδα, ο� φελος κ.λ.π. του Αναδο� χου και οι επιβαρυ� νσεις απο�  φο� ρους, δασμου� ς
κ.λ.π.  καθορι�ζονται  στο  αντι�στοιχο  α� ρθρο  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυ� νει  τον  Κυ� ριο  του
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Έργου.

8.3. Οι πληρωμε�ς θα γι�νονται συ� μφωνα με το α� ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντι�στοιχο
α� ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη�  του εργολαβικου�  τιμη� ματος θα γι�νεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθε�τουσα αρχη� 77 τηρω� ντας τις αρχε�ς της ι�σης μεταχει�ρισης και της διαφα� νειας, ζητα�  απο�  τους
προσφε�ροντες  οικονομικου� ς  φορει�ς,  ο� ταν  οι  πληροφορι�ες  η�  η  τεκμηρι�ωση  που  πρε�πει  να
υποβα� λλονται  ει�ναι  η�  εμφανι�ζονται  ελλιπει�ς  η�  λανθασμε�νες,  συμπεριλαμβανομε�νων  εκει�νων  στο
ΕΕΕΣ, η�  ο� ταν λει�πουν συγκεκριμε�να ε�γγραφα, να υποβα� λλουν, να συμπληρω� νουν, να αποσαφηνι�ζουν
η�  να ολοκληρω� νουν τις σχετικε�ς πληροφορι�ες η�  τεκμηρι�ωση, εντο� ς προθεσμι�ας ο�χι μικρο� τερης των
δε�κα (10) ημερω� ν και ο�χι μεγαλυ� τερης των ει�κοσι (20) ημερω� ν απο�  την ημερομηνι�α κοινοποι�ησης σε
αυτου� ς της σχετικη� ς προ� σκλησης, με�σω της λειτουργικο� τητας « Επικοινωνι�α» του υποσυστη� ματος,
συ� μφωνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στις διατα� ξεις των α� ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016.
Η  συμπλη� ρωση  η�  η  αποσαφη� νιση  ζητει�ται  και  γι�νεται  αποδεκτη�  υπο�  την  πρου6 πο� θεση  ο� τι  δεν
τροποποιει�ται  η  προσφορα�  του  οικονομικου�  φορε�α  και  ο� τι  αφορα�  σε  στοιχει�α  η�  δεδομε�να,  των
οποι�ων ει�ναι αντικειμενικα�  εξακριβω� σιμος ο προγενε�στερος χαρακτη� ρας σε σχε�ση με το πε�ρας της
καταληκτικη� ς  προθεσμι�ας  παραλαβη� ς  προσφορω� ν.  Τα  ανωτε�ρω  ισχυ� ουν  κατ΄  αναλογι�αν  και  για
τυχο� ν  ελλει�πουσες  δηλω� σεις,  υπο�  την  πρου6 πο� θεση  ο� τι  βεβαιω� νουν  γεγονο� τα  αντικειμενικω� ς
εξακριβω� σιμα.78

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

(για ε�ργα που χρηματοδοτου� νται απο�  τον Τακτικο�  Πρου6 πολογισμο� )

Για την παρου� σα διαδικασι�α ε�χει εκδοθει� η απο� φαση με αρ.πρωτ. 134/4-1-2021 απο� φαση Δημα� ρχου  
για την ανα� ληψη υποχρε�ωσης/ε�γκριση δε�σμευσης πι�στωσης, ποσου�  90.000,00 €  για το οικονομικο�  
ε�τος 2021 με ΑΔΑ Ψ7Δ0ΩΞΛ-ΒΦΘ
 …................. για την ανα� ληψη υποχρε�ωσης/ε�γκριση δε�σμευσης πι�στωσης για το οικονομικο�  ε�τος 202.....
και με αρ.  ......... καταχω� ρηση στο βιβλι�ο εγκρι�σεων και εντολω� ν πληρωμη� ς της Δ.Ο.Υ. (συμπληρω� νεται
και  ο  αριθμο� ς  της  απο� φασης  ε�γκρισης  της  πολυετου� ς  ανα� ληψης  σε  περι�πτωση  που  η  δαπα� νη
εκτει�νεται  σε  περισσο� τερα  του  ενο� ς  οικονομικα�  ε�τη,  συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  4  παρ.  4  του  π.δ
80/2016 ).79 

Ή 

(για ε�ργα που χρηματοδοτου� νται απο�  τον Προ�γραμμα Δημοσι�ων Επενδυ� σεων)

Για  την  παρου� σα  διαδικασι�α  ε�χει  εκδοθει�  η  με  αρ.πρωτ.   ……………………..  (ΑΔΑ:  ………………..
……)Απο� φαση  ……….   για  την  ε�γκριση  δε�σμευσης  πρου6 πολογισμου�  ποσου�  …………………………..  €
(συμπεριλαμβανομε�νου του ΦΠΑ) σε βα� ρος του ενα� ριθμου ε�ργου ………………….. της ΣΑΕ……, του Π.Δ.Ε.
και η υπ. αρ. ……………….. (ΑΔΑ: ……………………..)Απο� φαση ………………… με την οποι�α εγκρι�θηκε η ΣΑΕ
…………..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τι�τλος του ε�ργου ει�ναι: 
« EΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» 

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

Ο  πρου6 πολογισμο� ς  δημοπρα� τησης  του  ε�ργου  ανε�ρχεται  σε80  72.580,64 Ευρω�  και
αναλυ� εται σε:
Δαπα� νη Εργασιω� ν 53.085,46 €
Γενικα�  ε�ξοδα και Όφελος εργολα� βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.555,38 €
Απρο� βλεπτα81 (ποσοστου�  .....  επι�  της  δαπα� νης  εργασιω� ν  και  του  κονδυλι�ου  Γ.Ε.+Ο.Ε.)
9.396,13 €, που αναλω� νονται συ� μφωνα με τους ο� ρους του α� ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 

.............................................................82

Στο ανωτε�ρω ποσο�  προβλε�πεται αναθεω� ρηση στις τιμε�ς ποσου�  543,67 € συ� μφωνα με το
α� ρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Ρη� τρα προ� σθετης καταβολη� ς (πριμ), (εφο� σον προβλε�πεται),  συ� μφωνα με το α� ρθρο 149
του ν. 4412/2016 και το α� ρθρο 16 της παρου� σας.

1) Η παρου� σα συ� μβαση δεν υποδιαιρει�ται σε τμη� ματα και ανατι�θεται ως ενιαι�ο συ� νολο
για τους ακο� λουθους λο�γους Αφενο� ς αποτελει� αντικει�μενο ενιαι�ας μελε�της και

2) Αφετε�ρου  η  εκτε�λεση  των  οικοδομικω� ν  και  Η/Μ  εργασιω� ν  θα  πρε�πει  να  γι�νεται
συντονισμε�να και παρα� λληλα για την επιτυχη�  εκτε�λαση του ε�ργου που ει�ναι η ενεργειακη�
αναβα� θμιση του παιδικου�  σταθμου� 83 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 

80  Σε περι�πτωση που περιλαμβα� νονται τυχο� ν δικαιω� ματα προαι�ρεσης, διαμορφω� νεται αναλο�γως η
εκτιμω� μενη αξι�α της συ� μβασης (πρου6 πολογισμο� ς δημοπρα� τησης) και το παρο� ν α� ρθρο (πρβ. α� ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).

81 Το  ποσο�  των  απρο� βλεπτων  δαπανω� ν  επαναυ6 πολογι�ζεται  κατα�  την  υπογραφη�  της  συ� μβασης,
ανα� λογα με την προσφερθει�σα ε�κπτωση, ω� στε να διατηρει�ται η εν λο�γω ποσοστιαι�α αναλογι�α του
15% επι� της δαπα� νης εργασιω� ν με ΓΕ&ΟΕ, συ� μφωνα με την παρα� γραφο 3 περ. β  του α� ρθρου 156
ν. 4412/2016. 

82 Πρβλ. α� ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
83  Η αναθε�τουσα αρχη�  διαμορφω� νει το παρο� ν σημει�ο της διακη� ρυξης, ανα� λογα με το αν αποφασι�σει

να υποδιαιρε�σει τη συ� μβαση σε περισσο� τερα τμη� ματα/ε�ργα η�  ο�χι, η� τοι να τα αναθε�σει ως ενιαι�ο
συ� νολο.  Στην  περι�πτωση  που  επιλε�ξει  να  μην  υποδιαιρε�σει  σε  τμη� ματα,  αναφε�ρει,  στο  παρο� ν
σημει�ο της διακη� ρυξης, τους βασικου� ς λο�γους της απο� φαση� ς της αυτη� ς (πρβλ. α� ρθρο 59 του ν.
4412/2016).
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Το ε�ργο θα εκτελεστει� στην τοπικη�  κοινο� τητα Ιτε�ας.

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

-  Επι�στρωση του εκθεσιακου�  χω� ρου με βιομηχανικο�  εποξειδικο�  δα� πεδο, σε γκρι-λαδι�  απο� χρωση,
το  οποι�ο  θα  επικαλυ� ψει  τα  υπα� ρχοντα  κεραμικα�  πλακι�δια,  που  δεν  βοηθου� ν  στη  δημιουργι�α
ατμο� σφαιρας μιας α� λλης εποχη� ς, στη νοερη�  μεταφορα�  του επισκε�πτη ει�τε στο χωρα� φι, ει�τε στην
κατοικι�α του γεωργου� .  
-  Λο� γω της πληθω� ρας των εκθεμα� των και γραφιστικω� ν προς ανα� ρτηση, του πολυ�  μεγα� λου με-
γε�θους των εκθεσιακω� ν ενοτη� των και των αιθουσω� ν που καταλαμβα� νουν, αλλα�  και της ανα� γκης
υποδιαι�ρεσης σε  μικρο� τερους χω� ρους,  προκυ� πτει  η ανα� γκη κατασκευω� ν  εσωτερικω� ν  διαχωρι-
σμα� των απο�  γυψοσανι�δα. Οι τοιχοποιι�ες αυτε�ς πρε�πει να ει�ναι ιδιαι�τερης αντοχη� ς απο�  πυρα� ντο-
χη γυψοσανι�δα, υ� ψους 2,50 με�τρων, στην ι�δια απο� χρωση με την εσωτερικη�  τοιχοποιι�α.
- Νε�οι χρωματισμοι�   θα γι�νουν εσωτερικα�  στις αι�θουσες σε γη� ινες αποχρω� σεις, σε αντικατα� στα-
ση του λευκου�  χρω� ματος. 
- Βελτι�ωση του υπα� ρχοντος συστη� ματος πυροπροστασι�ας, συ� μφωνα με τις απαιτη� σεις του Π.Δ.
71/1988,  του Π.Δ. 41/2018, ου� τε των ΕΛΟΤ ΕΝ 54-11, 12845 και 12259.
- Εγκατα� σταση συστη� ματος αερισμου� .
- Τοποθε�τηση επι�τοιχων τριφασικω� ν ραγω� ν με σποτ με τις ανα� λογες καλωδιω� σεις, στοχευμε�να
ως προς τα εκθε�ματα, τα κει�μενα και τα σημει�α δια� δρασης
- τοποθε�τηση σκια� στρων στους φεγγι�τες
- κατασκευη�  πε�ργκολας

Επισημαίνεται ο� τι, το φυσικο�  και οικονομικο�  αντικει�μενο των δημοπρατου� μενων ε�ργων  δεν πρε�πει
να μεταβα� λλεται ουσιωδω� ς κατα�  τη δια� ρκεια εκτε�λεσης της συ� μβασης, κατα�  τα οριζο� μενα στην παρ.
4 του α� ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατο� τητα μεταβολη� ς υφι�σταται, μο� νο υπο�  τις πρου6 ποθε�σεις των
α� ρθρων 13284 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρε�πεται η χρη� ση των «επι� ε�λασσον» δαπανω� ν με τους ακο� λουθους ο� ρους και περιορισμου� ς:

 Δεν τροποποιει�ται το «βασικο�  σχε�διο» της προκη� ρυξης, ου� τε οι προδιαγραφε�ς του ε�ργου, ο� πως
περιγρα� φονται στα συμβατικα�  τευ� χη, ου� τε καταργει�ται ομα� δα εργασιω� ν της αρχικη� ς συ� μβασης. 

 Δεν θι�γεται η πληρο� τητα, ποιο� τητα και λειτουργικο� τητα του ε�ργου. 

 Δεν χρησιμοποιει�ται για την πληρωμη�  νε�ων εργασιω� ν που δεν υπη� ρχαν στην αρχικη�  συ� μβαση. 

- Δεν υπερβαι�νει η δαπα� νη αυτη� , κατα�  τον τελικο�  εγκεκριμε�νο Ανακεφαλαιωτικο�  Πι�νακα Εργασιω� ν
του ε�ργου,  ποσοστο�  ει�κοσι τοις εκατο�  (20%) της συμβατικη� ς  δαπα� νης ομα� δας εργασιω� ν  του
ε�ργου  ου� τε,  αθροιστικα� ,  ποσοστο�  δε�κα  τοις  εκατο�  (10%)  της  δαπα� νης  της  αρχικη� ς  αξι�ας
συ� μβασης χωρι�ς  Φ.Π.Α.,  αναθεω� ρηση τιμω� ν  και  απρο� βλεπτες δαπα� νες.  Στην αθροιστικη�  αυτη�
ανακεφαλαι�ωση λαμβα� νονται υπο� ψη μο� νο οι μεταφορε�ς δαπα� νης απο�  μι�α ομα� δα εργασιω� ν σε
α� λλη.
Τα  ποσα�  που  εξοικονομου� νται,  εφο� σον  υπερβαι�νουν  τα  ανωτε�ρω  ο� ρια  (20%  η�  και  10%),
μειω� νουν ισο� ποσα τη δαπα� νη της αξι�ας συ� μβασης χωρι�ς Φ.Π.Α., αναθεωρη� σεις και απρο� βλεπτες
δαπα� νες. Για τη χρη� ση των «επι�  ε�λασσον δαπανω� ν» απαιτει�ται σε κα� θε περι�πτωση η συ� μφωνη
γνω� μη  του  Τεχνικου�  Συμβουλι�ου,  υ� στερα  απο�  ειση� γηση  του  φορε�α  υλοποι�ησης.
Ο πρου6 πολογισμο� ς των ε�ργων στα οποι�α εφαρμο� ζεται η παρα� γραφος αυτη�  αναλυ� εται σε ομα� δες
εργασιω� ν, οι οποι�ες συντι�θενται απο�  εργασι�ες που υπα� γονται σε ενιαι�α υποσυ� νολα του τεχνικου�
αντικειμε�νου των ε�ργων, ε�χουν παρο� μοιο τρο� πο κατασκευη� ς και επιδε�χονται το ι�διο ποσοστο�
ε�κπτωσης στις τιμε�ς μονα� δας τους.  Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απο� φαση
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του  Υπουργου�  Υποδομω� ν  και  Μεταφορω� ν  (B΄  1956)  «Καθορισμός  «Ομάδων  εργασιών»  ανά
κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποι�α ε�χει εφαρμογη�  σε
ο� λα τα ως α� νω ε�ργα, προσδιορι�ζονται οι ομα� δες εργασιω� ν ανα�  κατηγορι�α ε�ργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η  συνολικη�  προθεσμι�α  εκτε�λεσης  του  ε�ργου,  ορι�ζεται  σε  δω� δεκα  (12)  μη� νες  απο�  την  ημε�ρα
υπογραφη� ς της συ� μβασης85

Αναλυτικο� τερα στοιχει�α για τις προθεσμι�ες  του ε�ργου αναφε�ρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογη�  του Αναδο� χου, θα γι�νει συ� μφωνα με την «ανοικτη�  διαδικασι�α» του α� ρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπο�  τις πρου6 ποθε�σεις του νο� μου αυτου� .

 
13.2 Η οικονομικη�  προσφορα�  των διαγωνιζομε�νων, θα συνταχθει�  και υποβληθει�  συ� μφωνα

με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθω� ς και στην παρ. 3.5
περ. γ ε�ως στ της παρου� σας. 

 . 
13.3 Κα� θε προσφε�ρων μπορει� να υποβα� λει μο� νο μι�α προσφορα� . 86

13.4 Δεν επιτρε�πεται η υποβολη�  εναλλακτικω� ν προσφορω� ν.87

13.5 Δε γι�νονται δεκτε�ς προσφορε�ς για με�ρος του αντικειμε�νου της συ� μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτη� ριο  για  την  ανα� θεση  της  συ� μβασης  ει�ναι  η  πλε�ον  συμφε�ρουσα  απο�  οικονομικη�  α� ποψη
προσφορα�  μο� νο βα� σει τιμη� ς (χαμηλο� τερη τιμη� ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμετοχη�  στον διαγωνισμο�  απαιτει�ται η κατα� θεση απο�  τους συμμετε�χοντες
οικονομικου� ς φορει�ς, κατα�  τους ο� ρους της παρ. 1 του α� ρθρου 72  του ν. 4412/2016,
εγγυητικη� ς  επιστολη� ς  συμμετοχη� ς,  που  ανε�ρχεται  στο ποσο�  των  1.451,00 (χιλίων
τετρακοσίων πενήντα ένα) ευρώ88. 

Στην περι�πτωση ε�νωσης οικονομικω� ν φορε�ων, η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς περιλαμβα� νει
και τον ο� ρο ο� τι η εγγυ� ηση καλυ� πτει τις υποχρεω� σεις ο� λων των οικονομικω� ν φορε�ων
που συμμετε�χουν στην ε�νωση.

15.2 Οι εγγυητικε�ς επιστολε�ς συμμετοχη� ς περιλαμβα� νουν, συ� μφωνα με το α� ρθρο 72 παρ.
12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελα� χιστον τα ακο� λουθα στοιχει�α:
α) την ημερομηνι�α ε�κδοσης,
β) τον εκδο� τη,
γ) την αναθε�τουσα αρχη�  η�  τον κυ� ριο του ε�ργου η�  το φορε�α κατασκευη� ς  του ε�ργου
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ,  προς τον οποι�ο απευθυ� νονται,
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δ) τον αριθμο�  της εγγυ� ησης,
ε) το ποσο�  που καλυ� πτει η εγγυ� ηση,
στ) την πλη� ρη επωνυμι�α, τον Α.Φ.Μ. και τη διευ� θυνση του οικονομικου�  φορε�α υπε�ρ
του  οποι�ου  εκδι�δεται  η  εγγυ� ηση  (στην  περι�πτωση  ε�νωσης  αναγρα� φονται  ο� λα  τα
παραπα� νω για κα� θε με�λος της ε�νωσης),
ζ)  τους  ο� ρους  ο� τι:  αα)  η  εγγυ� ηση  παρε�χεται  ανε�κκλητα  και  ανεπιφυ� λακτα,  ο  δε
εκδο� της παραιτει�ται του δικαιω� ματος της διαιρε�σεως και της διζη� σεως, και ββ) ο� τι σε
περι�πτωση  κατα� πτωσης  αυτη� ς,  το  ποσο�  της  κατα� πτωσης  υπο� κειται  στο  εκα� στοτε
ισχυ� ον  τε�λος  χαρτοση� μου. (Η  υποπερ. αα΄  δεν  εφαρμο� ζεται  για  τις  εγγυη� σεις  που
παρε�χονται με γραμμα� τιο του Ταμει�ου Παρακαταθηκω� ν και Δανει�ων).
η) τα στοιχει�α της διακη� ρυξης ( αριθμο� ς,  ε�τος,  τι�τλος ε�ργου ) και την  καταληκτικη�
ημερομηνι�α υποβολη� ς προσφορω� ν,
θ) την ημερομηνι�α λη� ξης η�  τον χρο� νο ισχυ� ος της εγγυ� ησης,
ι) την ανα� ληψη υποχρε�ωσης απο�  τον εκδο� τη της εγγυ� ησης να καταβα� λει το ποσο�  της
εγγυ� ησης ολικα�  η�  μερικα�  εντο� ς πε�ντε (5) ημερω� ν μετα�  απο�  απλη�  ε�γγραφη ειδοποι�ηση
εκει�νου προς τον οποι�ο απευθυ� νεται.

                   (Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).

15.3 Η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς πρε�πει να ισχυ� ει τουλα� χιστον για τρια� ντα (30) ημε�ρες μετα�  τη
λη� ξη του χρο� νου ισχυ� ος της προσφορα� ς του α� ρθρου 19 της παρου� σας, η� τοι με�χρι 26-
10-2022, α� λλως η προσφορα�  απορρι�πτεται. Η αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�, πριν τη λη� ξη
της προσφορα� ς, να ζητα�  απο�  τους προσφε�ροντες να παρατει�νουν, πριν τη λη� ξη τους,
τη δια� ρκεια ισχυ� ος της προσφορα� ς και της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς.

15.4 Η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς καταπι�πτει, αν ο προσφε�ρων:
 αποσυ� ρει την προσφορα�  του κατα�  τη δια� ρκεια ισχυ� ος αυτη� ς, 
 παρε�χει,  εν γνω� σει  του,  ψευδη�  στοιχει�α η�  πληροφορι�ες που αναφε�ρονται  στο

α� ρθρο 22 
 δεν  προσκομι�σει  εγκαι�ρως  τα  προβλεπο� μενα  στο  α� ρθρο  23  της  παρου� σας

δικαιολογητικα�
 στις περιπτω� σεις των παρ. 3, 4 και 5 του α� ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περι�

προ� σκλησης  για  υποβολη�  δικαιολογητικω� ν  απο�  τον  προσωρινο�  ανα� δοχο,  αν,
κατα�  τον ε�λεγχο των παραπα� νω δικαιολογητικω� ν,  συ� μφωνα με τα α� ρθρο 4.2
της παρου� σας, διαπιστωθει�  ο� τι τα στοιχει�α που δηλω� θηκαν στο ΕΕΕΣ ει�ναι εκ
προθε�σεως απατηλα� , η�  ο� τι ε�χουν υποβληθει� πλαστα�  αποδεικτικα�  στοιχει�α, η�  αν,
απο�  τα  παραπα� νω  δικαιολογητικα�  που  προσκομι�σθηκαν  νομι�μως  και
εμπροθε�σμως, δεν αποδεικνυ� εται η μη συνδρομη�  των λο� γων αποκλεισμου�  του
α� ρθρου 18 η�  η πλη� ρωση μιας η�  περισσο� τερων απο�  τις απαιτη� σεις των,

 δεν προσε�λθει εγκαι�ρως για υπογραφη�  του συμφωνητικου� .
 υποβα� λει  μη κατα� λληλη προσφορα�  με  την ε�ννοια της περ.  46 της παρ.  1  του

α� ρθρου2 του ν. 4412/2016
 δεν  ανταποκριθει�  στη  σχετικη�  προ� σκληση  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  εντο� ς  της

προβλεπο� μενης, στο α� ρθρο 4.1 (η) προθεσμι�ας και δεν υποβα� λλει εξηγη� σεις, σε
περι�πτωση  ασυνη� θιστα  χαμηλη� ς  προσφορα� ς,89

15.5 Η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς επιστρε�φεται στον ανα� δοχο με την προσκο� μιση της εγγυ� ησης
καλη� ς εκτε�λεσης.
Η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς επιστρε�φεται στους λοιπου� ς προσφε�ροντες, συ� μφωνα με τα
ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 72 του ν. 4412/201690.
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ)

16.1 [συμπληρώνεται, εφόσον προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής]
 Προβλε�πεται  η  χορη� γηση  προκαταβολη� ς  στον  Ανα� δοχο91  ποσου�  ι�σο  με  το  10%  της  αξι�ας  της
συ� μβασης, υπο�  την πρου6 πο� θεση της καταβολη� ς απο�  τον ανα� δοχο ισο� ποσης εγγυ� ησης προκαταβολη� ς. 

Η χορηγου� μενη προκαταβολη�  ει�ναι ε�ντοκη απο�  την ημερομηνι�α καταβολη� ς της στον ανα� δοχο. Για το
ποσο�  αυτο�  βαρυ� νεται  ο  ανα� δοχος  με  το� κο,  ο  οποι�ος  υπολογι�ζεται  με  ποσοστο�  επιτοκι�ου  που
ανε�ρχεται  σε  ποσοστο�  ι�σο  με  το  μικρο� τερο  επιτο� κιο  των  εντο� κων  γραμματι�ων  του  Δημοσι�ου
δωδεκα� μηνης η� , αν δεν εκδι�δονται τε�τοια, εξα� μηνης δια� ρκειας προσαυξημε�νο κατα�  0,25 ποσοστιαι�ες
μονα� δες. Το επιτο� κιο μπορει�  να αναπροσαρμο� ζεται με κοινη�  απο� φαση των Υπουργω� ν Οικονομικω� ν
και Υποδομω� ν και Μεταφορω� ν. ………………….92

Η  προκαταβολη�  και  η  εγγυ� ηση  προκαταβολη� ς  μπορου� ν  να  χορηγου� νται  τμηματικα� .  Η
προκαταβολη�  απαγορευ� εται  να  χρησιμοποιηθει�  για  δαπα� νες  που  δεν  σχετι�ζονται,  α� μεσα  η�
ε�μμεσα, με το αντικει�μενο της συ� μβασης.

Η  απο� σβεση  της  προκαταβολη� ς  και  η  επιστροφη�  της  εγγυ� ησης  προκαταβολη� ς
πραγματοποιου� νται,  συ� μφωνα  με  τις  διατα� ξεις  των  α� ρθρων  72  και  150  του  ν.  4412/2016.
(εφόσον τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο
αυτής)93.

Η εγγυητικη�  επιστολη�  προκαταβολη� ς  καταπι�πτει με αιτιολογημε�νη απο� φαση της αναθε�τουσας
αρχη� ς, η οποι�α εκδι�δεται μετα�  απο�  προηγου� μενη ειση� γηση της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας94.

16.2  [Για διακηρύξεις με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.00.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή τμήματος
άνω  αυτής  της  αξίας,  που  δημοσιεύονται  από  την  01-09-2021  και  εφεξής  προβλέπεται
υποχρεωτικά η χορήγηση πρόσθετης καταβολής. Για Διακηρύξεις που δημοσιεύονται από 01-
06-2021 έως και 31-08-2021 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4412/2016, πριν από
την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση
πρόσθετης  καταβολής  είναι  προαιρετική,  οπότε  και  προσαρμόζεται  αναλόγως  το  παρόν
σημείο της Διακήρυξης]  

Για  την  ταχυ� τερη,  σε  σχε�ση  με  τη  συμβατικη�  προθεσμι�α,  εκτε�λεσης  του  παρο� ντος  ε�ργου  (η�  του
τμη� ματο� ς του ……………………. σε περι�πτωση υποδιαι�ρεσης της συ� μβασης σε τμη� ματα) προβλε�πεται  η
χορη� γηση  προ� σθετης  καταβολη� ς  (πριμ)   στον  Ανα� δοχο  ποσοστου�  ……………….…%  95    επι�  της  της
αρχικη� ς  συμβατικη� ς  αξι�ας,  μη  συμπεριλαμβανομε�νου  του  ΦΠΑ,  εφο� σον  ο  χρο� νος  παρα� δοσης  του
ε�ργου (η�  του τμη� ματος….σε περι�πτωση υποδιαι�ρεσης της συ� μβασης σε τμη� ματος) ει�ναι μικρο� τερος
κατα�  δε�κα τοις εκατο�  (10%) του προβλεπο� μενου στη συ� μβαση.  

16.3  Στην περι�πτωση αυτη� ν, για την πληρωμη�  της προ� σθετης καταβολη� ς απαιτει�ται η προηγου� μενη
ε�κδοση απο� φασης του αρμο� διου αποφαινομε�νου οργα� νου, μετα�  απο�  γνω� μη του αρμο� διου τεχνικου�
συμβουλι�ου,  η� τοι  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  και,  σε  περι�πτωση  που  δεν  υπα� ρχει,  του  τεχνικου�
συμβουλι�ου της Γενικη� ς Γραμματει�ας Υποδομω� ν. 

16.4 Η  προ� σθετη  καταβολη�  καταβα� λλεται  με  την  εμπρο� θεσμη  ολοκλη� ρωση  του  συμβατικου�
αντικειμε�νου. Η προ� σθετη καταβολη�  θεωρει�ται συμπληρωματικο�  εργολαβικο�  αντα� λλαγμα, εγκρι�νεται
αναλο�γως,  ως  τροποποι�ηση  της  συ� μβασης,  βα� σει  της  περ.  α’  της  παρ.  1  του  α� ρθρου  132 του  ν.
4412/2016 και περιλαμβα� νεται σε ειδικο�  λογαριασμο� , που υποβα� λλει ο ανα� δοχος μετα�  την ε�κδοση
βεβαι�ωσης περα� τωσης εργασιω� ν  και  την αναγραφη�  σε αυτη�  της ταχυ� τερης εκτε�λεσης του ε�ργου
συ� μφωνα με τους ειδικο� τερους ο� ρους των εγγρα� φων της συ� μβασης.
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16.5 Οι  αποφα� σεις  για  παρατα� σεις  προθεσμιω� ν  ρυθμι�ζουν  κα� θε  θε�μα,  που  σχετι�ζεται  με  την
προ� σθετη αυτη�  καταβολη�  και ιδιαι�τερα, αν μετατι�θεται, μερικα�  η�  ολικα� , ο κρι�σιμος, για την προ� σθετη
καταβολη� , χρο� νος, με σαφη�  και εμπεριστατωμε�νη αιτιολογι�α, προκειμε�νου να δικαιου� ται ο ανα� δοχος
προ� σθετη αμοιβη� , κατα�  τα οριζο� μενα ανωτε�ρω,, υπο�  τον ο� ρο ο ανα� δοχος να ει�ναι πλη� ρως ανυπαι�τιος
για τις χορηγηθει�σες παρατα� σεις.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

17.1 Για την υπογραφη�  της συ� μβασης απαιτει�ται η παροχη�  εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης, συ� μφωνα
με το α� ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υ� ψος της οποι�ας καθορι�ζεται σε ποσοστο�   5%  επι�
της  εκτιμω� μενης  αξι�ας  της  συ� μβασης  (η�  του  τμη� ματος  της  συ� μβασης,  σε  περι�πτωση
υποδιαι�ρεσης  σε  τμη� ματα),  χωρι�ς  να  συμπεριλαμβα� νονται  τα  δικαιω� ματα  προαι�ρεσης,  χωρι�ς
Φ.Π.Α. και κατατι�θεται με�χρι και την υπογραφη�  του συμφωνητικου� 96 .

Σε  περι�πτωση  τροποποι�ησης  της  συ� μβασης  κατα�  το  α� ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποι�α
συνεπα� γεται  αυ� ξηση  της  συμβατικη� ς  αξι�ας,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  οφει�λει  να  απαιτει�  απο�  τον
ανα� δοχο  να  καταθε�σει,  με�χρι  και  την  υπογραφη�  της  τροποποιημε�νης  συ� μβασης,
συμπληρωματικη�  εγγυ� ηση  το  υ� ψος  της  οποι�ας  ανε�ρχεται  σε  ποσοστο�  5%  επι�  του  ποσου�  της
αυ� ξησης της αξι�ας της συ� μβασης, χωρι�ς ΦΠΑ.

Οι εγγυητικε�ς επιστολε�ς καλη� ς εκτε�λεσης περιλαμβα� νουν κατ’ ελα� χιστον τα αναφερο� μενα στην
παρα� γραφο 15.2 της παρου� σας, πλην της περ. (η), και επιπρο� σθετα, τον αριθμο�  και τον τι�τλο της
σχετικη� ς συ� μβασης .

Η  εγγυ� ηση  καλη� ς  εκτε�λεσης  της  συ� μβασης  καλυ� πτει  συνολικα�  και  χωρι�ς  διακρι�σεις  την
εφαρμογη�  ο� λων  των  ο� ρων  της  συ� μβασης  και  κα� θε  απαι�τηση  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  η�  του
κυρι�ου του ε�ργου ε�ναντι του αναδο� χου.

Ο  χρο� νος  ισχυ� ος  της  εγγυ� ησης  καλη� ς  εκτε�λεσης  πρε�πει  να  ει�ναι  μεγαλυ� τερος  κατα�  τρεις  (3)
τουλα� χιστον μη� νες απο�  το α� θροισμα της συμβατικη� ς  προθεσμι�ας,  της οριακη� ς  προθεσμι�ας και
του χρο� νου υποχρεωτικη� ς συντη� ρησης του ε�ργου, συ� μφωνα με το α� ρθρο 171 του ν. 4412 και τα
ε�γγραφα της παρου� σας συ� μβασης.

Η  εγγυ� ηση  καλη� ς  εκτε�λεσης  καταπι�πτει  υπε�ρ  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς,  στην  περι�πτωση
παρα� βασης απο�  τον ανα� δοχο των ο� ρων της συ� μβασης, ο� πως αυτη�  ειδικο� τερα ορι�ζει.

Οι  εγγυητικε�ς  επιστολε�ς  καλη� ς  εκτε�λεσης,  καταπι�πτουν  με  αιτιολογημε�νη  απο� φαση  της
αναθε�τουσας  αρχη� ς,  η  οποι�α  εκδι�δεται  μετα�  απο�  προηγου� μενη  ειση� γηση  της  Διευθυ� νουσας
Υπηρεσι�ας.97

Ειδικα� ,  σε περι�πτωση οριστικοποι�ησης της απο� φασης ε�κπτωσης του αναδο� χου, το συ� νολο των
εγγυη� σεων για την καλη�  εκτε�λεση του ε�ργου, καταπι�πτει υπε�ρ του κυρι�ου του ε�ργου, ως ειδικη�
ποινικη�  ρη� τρα, και κατα�  με�γιστο με�χρι το υπολειπο� μενο προς κατασκευη�  ποσο�  της συ� μβασης και
εφο� σον ληφθει� υπο� ψη προς επιστροφη�  αρνητικο� ς λογαριασμο� ς.98

Η εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης, ο� πως αυτη�  διαμορφω� θηκε κατο� πιν τροποποιη� σεων της συ� μβασης,
κατα�  το  α� ρθρο  132  του  ν.  4412/2016,  μειω� νεται  αμε�σως  μετα�  απο�  την  ε�γκριση  της  τελικη� ς
επιμε�τρησης  απο�  τη  διευθυ� νουσα  υπηρεσι�α,  κατα�  ποσοστο�  εβδομη� ντα  τοις  εκατο�  (70%)  της
συνολικη� ς αξι�ας.99 

Το συ� νολο των εγγυη� σεων καλη� ς εκτε�λεσης επιστρε�φεται χωρι�ς καθυστε�ρηση, αμε�σως μετα�  απο�
την ε�γκριση του πρωτοκο� λλου παραλαβη� ς και την ε�γκριση του τελικου�  λογαριασμου�  του ε�ργου.

17.2 Εγγυ� ηση καλη� ς λειτουργι�ας

Δεν απαιτει�ται εγγυ� ηση καλη� ς λειτουργι�ας100
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17.  3 Οι  κρατη� σεις  της  παρ.  12  του  α� ρθρου  152  του  ν.  4412/2016,  περι�  λογαριασμω� ν  και
πιστοποιη� σεων, μπορει�  να αντικατασταθου� ν οποτεδη� ποτε απο�  τον ανα� δοχο, μερικα�  η�  ολικα� , με
ισο� ποση εγγυητικη�  επιστολη� . Οι εγγυη� σεις αυτε�ς περιορι�ζονται κατα�  ποσοστο�  πε�ντε τοις εκατο�
(5%)  επι�  της  αξι�ας  των  εργασιω� ν  που  περιλαμβα� νονται  στις  υποβεβλημε�νες  στην  υπηρεσι�α
επιμετρη� σεις.  Η μει�ωση αποφασι�ζεται  απο�  τη  διευθυ� νουσα υπηρεσι�α,  υ� στερα απο�  αι�τηση του
αναδο� χου,  η  οποι�α  συνοδευ� εται  απο�  ειδικο�  απολογισμο�  των  εργασιω� ν  των  οποι�ων  ε�χουν
υποβληθει� οι επιμετρη� σεις.101

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγυητικε�ς  επιστολε�ς  των  α� ρθρων  15,  16  και  17  εκδι�δονται  απο�  πιστωτικα�  η�
χρηματοδοτικα�  ιδρυ� ματα η�  ασφαλιστικε�ς επιχειρη� σεις κατα�  την ε�ννοια των περιπτω� σεων β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του α� ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργου� ν νο� μιμα στα κρα� τη- με�λη
της  Ένωσης  η�  του  Ευρωπαι6κου�  Οικονομικου�  Χω� ρου  η�  στα  κρα� τη-με�ρη  της  ΣΔΣ  και  ε�χουν,
συ� μφωνα με τις ισχυ� ουσες διατα� ξεις, το δικαι�ωμα αυτο� . Μπορου� ν, επι�σης, να εκδι�δονται απο�  το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η�  να  παρε�χονται  με  γραμμα� τιο  του  Ταμει�ου  Παρακαταθηκω� ν  και  Δανει�ων  με
παρακατα� θεση σε αυτο�  του αντι�στοιχου χρηματικου�  ποσου� .102 Αν συσταθει�  παρακαταθη� κη με
γραμμα� τιο  παρακατα� θεσης  χρεογρα� φων  στο  Ταμει�ο  Παρακαταθηκω� ν  και  Δανει�ων,  τα
τοκομερι�δια  η�  μερι�σματα που  λη� γουν  κατα�  τη  δια� ρκεια  της  εγγυ� ησης  επιστρε�φονται  μετα�  τη
λη� ξη τους στον υπε�ρ ου η εγγυ� ηση οικονομικο�  φορε�α.

17.Α.2 Οι εγγυητικε�ς επιστολε�ς εκδι�δονται κατ’ επιλογη�  του οικονομικου�  φορε�α/αναδο� χου απο�
ε�να η�  περισσο� τερους εκδο� τες της παραπα� νω παραγρα� φου,   ανεξαρτη� τως του υ� ψους των.  

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους103. 

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορω� ν104 ορι�ζεται η  26-11-
2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00. 

[σε περίπτωση που γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά εδώ,
με παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 121 παρ. 1 περ. α του ν.  4412/2016, και τεκμηρίωση της
επείγουσας περίπτωσης (στο σώμα της διακήρυξης ή παραπομπή σε στοιχεία του φακέλου πχ σε
απόφαση  που  έχει  προηγηθεί  αναφορικά  με  την  έγκριση  των  όρων  του  διαγωνισμού  και
αναφέρεται στο θεσμικό /κανονιστικό πλαίσιο)]

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  02-02-
2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00.

Αν,  για  λο�γους  ανωτε�ρας  βι�ας η�  για  τεχνικου� ς  λο�γους  δεν  διενεργηθει�  η  αποσφρα� γιση  κατα�  την
ορισθει�σα ημε�ρα η�  αν με�χρι τη με�ρα αυτη�  δεν ε�χει υποβληθει� καμι�α προσφορα� , η αποσφρα� γιση και η
καταληκτικη�  ημερομηνι�α  αντι�στοιχα  μετατι�θενται  σε  οποιαδη� ποτε  α� λλη  ημε�ρα,  με  απο� φαση  της
αναθε�τουσας  αρχη� ς.  Η  απο� φαση  αυτη�  κοινοποιει�ται   στους  προσφε�ροντες, με�σω  της
λειτουργικο� τητας “Επικοινωνι�α”,  πε�ντε (5) τουλα� χιστον εργα� σιμες ημε�ρες πριν τη νε�α ημερομηνι�α,
και αναρτα� ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελι�δα της αναθε�τουσας αρχη� ς, εφο� σον διαθε�τει, καθω� ς και
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στον  ειδικο� ,  δημο� σια  προσβα� σιμο,  χω� ρο  “ηλεκτρονικοι�  διαγωνισμοι�”  της  πυ� λης
www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νε�α  αυτη�  ημερομηνι�α  δεν  καταστει�  δυνατη�  η
αποσφρα� γιση των προσφορω� ν η�  δεν υποβληθου� ν προσφορε�ς, μπορει� να ορισθει� και νε�α ημερομηνι�α,
εφαρμοζομε�νων κατα�  τα λοιπα�  των διατα� ξεων των δυ� ο προηγου� μενων εδαφι�ων. Σε περι�πτωση που
και  στη  νε�α  αυτη�  ημερομηνι�α  δεν  καταστει�  δυνατη�  η  αποσφρα� γιση  των  προσφορω� ν  η�  δεν
υποβληθου� ν προσφορε�ς, διεξα� γεται νε�α διαδικασι�α συ� ναψης δημο� σιας συ� μβασης για το εν λο� γω
ε�ργο  με  την  εκ  νε�ου  τη� ρηση  ο� λων  των  διατυπω� σεων  δημοσιο� τητας  που  προβλε�πονται  στις
διατα� ξεις του παρο� ντος (επαναληπτικο� ς διαγωνισμο� ς, συ� μφωνα με τις διατα� ξεις του α� ρθρου 98
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

19.1 Κα� θε υποβαλλο� μενη προσφορα�  δεσμευ� ει τον συμμετε�χοντα στον διαγωνισμο�  κατα�  τη δια� ταξη
του α� ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για δια� στημα  δε�κα (10) μηνω� ν105, απο�  την ημερομηνι�α  λη� ξης της
προθεσμι�ας υποβολη� ς των προσφορω� ν.

19.2 Προσφορα�  που  ορι�ζει  χρο� νο  ισχυ� ος  μικρο� τερο  απο�  αυτο� ν  που  προβλε�πεται  στο  παρο� ν
απορρι�πτεται ως μη κανονικη� 106.

19.3 Η αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�,  πριν τη λη� ξη του χρο� νου ισχυ� ος της προσφορα� ς, να ζητα�  απο�
τους προσφε�ροντες να παρατει�νουν τη δια� ρκεια ισχυ� ος της προσφορα� ς τους και της εγγυ� ησης
συμμετοχη� ς.  κατ’ ανω� τατο ο� ριο για χρονικο�  δια� στημα ι�σο με το προβλεπο� μενο στην παρ. 19.1 .
Μετα�  απο�  τη  λη� ξη  και  του  παραπα� νω  ανω� τατου  χρονικου�  ορι�ου  παρα� τασης  ισχυ� ος  της
προσφορα� ς,  τα αποτελε�σματα της  παρου� σας  διαδικασι�ας  ανα� θεσης ματαιω� νονται,  εκτο� ς  αν  η
αναθε�τουσα  αρχη�  κρι�νει,  κατα�  περι�πτωση,  αιτιολογημε�να,  ο� τι  η  συνε�χιση  της  διαδικασι�ας
εξυπηρετει�  το δημο� σιο συμφε�ρον, οπο� τε οι οικονομικοι�  φορει�ς που συμμετε�χουν στη διαδικασι�α
μπορου� ν να επιλε�ξουν να παρατει�νουν την προσφορα�  τους,  εφο� σον τους ζητηθει�  πριν απο�  την
πα� ροδο του ανωτε�ρω ανω� τατου ορι�ου παρα� τασης της προσφορα� ς τους. Η διαδικασι�α ανα� θεσης
συνεχι�ζεται  με  ο� σους  παρε�τειναν  τις  προσφορε�ς  τους  και  αποκλει�ονται  οι  λοιποι�  οικονομικοι�
φορει�ς.

19.4 Αν  λη� ξει  ο  χρο� νος  ισχυ� ος  των προσφορω� ν  και  δεν  ζητηθει�  παρα� ταση  της  προσφορα� ς,  η
αναθε�τουσα αρχη�  δυ� ναται,  με  αιτιολογημε�νη  απο� φαση�  της,  εφο� σον  η  εκτε�λεση  της  συ� μβασης
εξυπηρετει�  το δημο� σιο συμφε�ρον,  να ζητη� σει,  εκ των υστε�ρων,  απο�  τους οικονομικου� ς  φορει�ς
που συμμετε�χουν στη διαδικασι�α να παρατει�νουν τον χρο� νο ισχυ� ος της προσφορα� ς τους, καθω� ς
και της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς,  οπο� τε η διαδικασι�α συνεχι�ζεται με τους οικονομικου� ς φορει�ς,  οι
οποι�οι προε�βησαν στις ανωτε�ρω ενε�ργειες.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η παρου� σα Διακη� ρυξη αναρτη� θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Τα  ε�γγραφα  της  παρου� σας  διαδικασι�ας  δημο� σιας  συ� μβασης  καταχωρη� θηκαν  στο  σχετικο�
ηλεκτρονικο�  χω� ρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημο� σια Έργα με Συστημικο�  Αυ� ξοντα Αριθμο� :  … [εφόσον είναι
γνωστός], και αναρτη� θηκαν στη Διαδικτυακη�  Πυ� λη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

3. Στην ιστοσελι�δα της αναθε�τουσας αρχη� ς (www.palamas.gr), (Διαφα� νεια-Διαγωνισμοι�-Έργων),
αναρτα� ται σχετικη�  ενημε�ρωση, συ� μφωνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 2 της παρου� σας. 

4. Περι�ληψη  της  παρου� σας  Διακη� ρυξης  δημοσιευ� εται  στον  Ελληνικο�  Τυ� πο107, συ� μφωνα  με  το
α� ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτα� ται στο προ� γραμμα “Διαυ� γεια” diavgeia.gov.gr., 
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Τα  ε�ξοδα  των  εκ  της  κει�μενης  νομοθεσι�ας  απαραι�τητων  δημοσιευ� σεων  της  περι�ληψης  της
δημοπρασι�ας στην οποι�α αναδει�χθηκε ανα� δοχος, βαρυ� νουν τον ι�διο και εισπρα� ττονται με τον πρω� το
λογαριασμο�  πληρωμη� ς του ε�ργου.  Τα ε�ξοδα δημοσιευ� σεων των τυχο� ν προηγου� μενων διαγωνισμω� ν
για  την  ανα� θεση  του  ι�διου  ε�ργου,  καθω� ς  και  τα  ε�ξοδα  των  μη  απαραι�τητων  εκ  του  νο� μου
δημοσιευ� σεων βαρυ� νουν την αναθε�τουσα αρχη�  και καταβα� λλονται απο�  τις πιστω� σεις του ε�ργου.

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης108

(Το  άρθρο 20Α προστίθεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής)

1. Προσκαλου� νται οι,  κατα�  τα ε�γγραφα της παρου� σας συ� μβασης,  δυνα� μενοι να λα� βουν με�ρος στη
διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης οικονομικοι�  φορει�ς,  προκειμε�νου η αναθε�τουσα αρχη�  να προβει�  σε
παρουσι�αση  του  προς  ανα� θεση  ε�ργου  και  σε  σχετικη�  διαβου� λευση  στ..................................  (το� πος),
στις ......................................(ημερομηνι�α και ω� ρα)  

2. Εντο� ς δε�κα (10) ημερω� ν απο�  την ως α� νω παρουσι�αση, κα� θε ενδιαφερο� μενος, μπορει�  να υποβα� λει
τευ� χος παρατηρη� σεων για το ε�ργο, την τεχνικη�  μελε�τη και τα τευ� χη δημοπρα� τησης, οικονομικα�  και
συμβατικα� .  Με  το  τευ� χος  παρατηρη� σεων  θα  σχολια� ζεται  η  ορθο� τητα  της  λυ� σης,  το  εφικτο�  της
κατασκευη� ς και θα επισημαι�νονται σφα� λματα των ο� ρων των εγγρα� φων της συ� μβασης. Η συμμετοχη�
των ενδιαφερομε�νων στην ως α� νω παρουσι�αση και  η  υποβολη�  του τευ� χους παρατηρη� σεων ει�ναι
προαιρετικε�ς, δεν συνεπα� γονται την υποχρε�ωση υποβολη� ς προσφορα� ς και δεν συνιστου� ν κω� λυμα για
τη συμμετοχη�  τους στη διαδικασι�α. 

3. Η αναθε�τουσα αρχη�  αξιολογει�  τα συμπερα� σματα της διαβου� λευσης και τα τευ� χη παρατηρη� σεων
που υποβλη� θηκαν και προβαι�νει στις ακο� λουθες ενε�ργειες: 
α)  εφο� σον  διαπιστωθει�  η  ε�λλειψη  παρατηρη� σεων  η�  εκτιμηθου� ν  ως  μη  ορθε�ς  οι  υποβληθει�σες
παρατηρη� σεις, συνεχι�ζει τη διαδικασι�α, συ� μφωνα με τα οριζο� μενα στα ε�γγραφα της συ� μβασης η�  
β) εφο� σον διαπιστωθει�  η υ� παρξη επουσιωδω� ν σφαλμα� των η�  ελλει�ψεων στα ε�γγραφα της συ� μβασης
εκδι�δει  τευ� χος  τροποποιη� σεων/διορθω� σεων  της  διακη� ρυξης  η�  και  των  λοιπω� ν  εγγρα� φων  της
συ� μβασης,  εντο� ς  πε�ντε  (5)  ημερω� ν  απο�  τη  λη� ξη  της  ημερομηνι�ας  υποβολη� ς  των  τευχω� ν
παρατηρη� σεων απο�  τους οικονομικου� ς φορει�ς.  Στο τευ� χος αυτο�  περιλαμβα� νονται οι απαιτου� μενες
επουσιω� δεις  τροποποιη� σεις/διορθω� σεις.  Το  τευ� χος  κοινοποιει�ται,  με  απο� δειξη,  σε  ο� λους  τους
οικονομικου� ς φορει�ς που ε�λαβαν τα ε�γγραφα της συ� μβασης, και αναρτα� ται στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ
και  στην  ιστοσελι�δα  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς,  εφο� σον  διαθε�τει.  Στο  ως  α� νω  τευ� χος  μπορει�  να
προβλε�πεται  η  διεξαγωγη�  της  δημοπρασι�ας  σε  μεταγενε�στερη  ημερομηνι�α  με  τη� ρηση  των
διατυπω� σεων δημοσιο� τητας  συ� μφωνα με το α� ρθρο 20 της παρου� σας ,  οι προθεσμι�ες των οποι�ων
ανε�ρχονται κατ’ ελα� χιστον στο ε�να τρι�το (1/3) η�  
γ) εφο� σον διαπιστωθει�  η υ� παρξη ουσιωδω� ν σφαλμα� των η�  ελλει�ψεων σε οποιοδη� ποτε στοιχει�ο των
εγγρα� φων της συ� μβασης, ανακαλει�  τη διακη� ρυξη του διαγωνισμου� . Στη συνε�χεια, προβαι�νει σε νε�α
διαδικασι�α συ� ναψης της συ� μβασης ε�ργου, διορθω� νοντας τα σχετικα�  σφα� λματα και ελλει�ψεις. 

4. Το τευ� χος τροποποιη� σεων συγκαταλε�γεται στα ε�γγραφα της συ� μβασης και αποτελει� αναπο� σπαστο
με�ρος  της  συ� μβασης  μετα�  την  υπογραφη�  της.  Αντι�θετα,  τα  υποβληθε�ντα  απο�  τους  οικονομικου� ς
φορει�ς  τευ� χη  παρατηρη� σεων  δεν  αποτελου� ν  συμβατικα�  στοιχει�α  και  δεν  χρησιμοποιου� νται  για
ερμηνει�α της συ� μβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ� μβαση ανατι�θεται βα� σει του κριτηρι�ου του α� ρθρου 14 της παρου� σας, σε προσφε�ροντα ο οποι�ος
δεν αποκλει�εται απο�  τη συμμετοχη�  βα� σει της παρ. Α του α� ρθρου 22 της παρου� σας και πληροι�  τα
κριτη� ρια επιλογη� ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του α� ρθρου 22 της παρου� σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δικαι�ωμα  συμμετοχη� ς  ε�χουν  φυσικα�  η�  νομικα�  προ� σωπα,  η�  ενω� σεις  αυτω� ν 109   που
δραστηριοποιου� νται στις  κατηγορι�ες ε�ργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  110

και που ει�ναι εγκατεστημε�να σε111:
α) σε κρα� τος-με�λος της Ένωσης,
β) σε κρα� τος-με�λος του Ευρωπαι6κου�  Οικονομικου�  Χω� ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρι�τες χω� ρες που ε�χουν υπογρα� ψει και κυρω� σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο�  που η υπο�  ανα� θεση δημο� σια
συ� μβαση  καλυ� πτεται  απο�  τα Παραρτη� ματα 1,  2,  4  ,  5,  6  και  7112 και  τις  γενικε�ς  σημειω� σεις  του
σχετικου�  με την Ένωση Προσαρτη� ματος I της ως α� νω Συμφωνι�ας, καθω� ς και
δ)  σε  τρι�τες  χω� ρες που δεν εμπι�πτουν στην περι�πτωση γ΄  της παρου� σας παραγρα� φου και  ε�χουν
συνα� ψει διμερει�ς η�  πολυμερει�ς συμφωνι�ες με την Ένωση σε θε�ματα διαδικασιω� ν ανα� θεσης δημοσι�ων
συμβα� σεων.

Στον  βαθμό  που  καλύπτονται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4,  5,  6  και  7  και  τις  γενικές
σημειώσεις  του σχετικού  με την Ένωση Προσαρτήματος  I  της ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης113.

21.2 Οικονομικο� ς φορε�ας συμμετε�χει ει�τε μεμονωμε�να ει�τε ως με�λος ε�νωσης114,

21.3 Οι ενω� σεις οικονομικω� ν φορε�ων συμμετε�χουν υπο�  τους ο� ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α� ρθρου 19
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του α� ρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτει�ται απο�  τις εν λο�γω ενω� σεις να περιβληθου� ν συγκεκριμε�νη νομικη�  μορφη�  για την υποβολη�

7   Το ΕΕΕΣ καταρτι�ζεται βα� σει του τυποποιημε�νου εντυ� που του Παραρτη� ματος 2 του Εκτελεστικου�
Κανονισμου�  (ΕΕ)  2016/7  της  Επιτροπη� ς  της  5ης Ιανουαρι�ου  2016  για  την  καθιε�ρωση  του
τυποποιημε�νου  εντυ� που  για  το  Ευρωπαι6κο�  Έγγραφο  Προμη� θειας  (L 3)  και  παρε�χεται
αποκλειστικα�  σε ηλεκτρονικη�  μορφη� . 
Το ΕΕΕΣ φε�ρει υπογραφη�  με ημερομηνι�α εντο� ς του χρονικου�  διαστη� ματος, κατα�  το οποι�ο μπορου� ν
να υποβα� λλονται προσφορε�ς.
Ο οικονομικο� ς  φορε�ας δυ� ναται  να διευκρινι�ζει  τις  δηλω� σεις  και  πληροφορι�ες  που παρε�χει  στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτικη�  υπευ� θυνη δη� λωση, την οποι�α υποβα� λλει μαζι�  με το ΕΕΕΣ Aπο�  τις 2-5-2019,
παρε�χεται  η  ηλεκτρονικη�  υπηρεσι�α Promitheus  ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)
που προσφε�ρει τη δυνατο� τητα ηλεκτρονικη� ς συ� νταξης και διαχει�ρισης του Ευρωπαι6κου�  Ενιαι�ου
Εγγρα� φου  Συ� μβασης  (ΕΕΕΣ).  Μπορει�τε  να  δει�τε  τη  σχετικη�  ανακοι�νωση  στη  Διαδικτυακη�
Πυ� λη του  ΕΣΗΔΗΣ  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ.  και  το  Διορθωτικο�  (Επι�σημη  Εφημερι�δα  της
Ευρωπαι6κη� ς  Ένωσης  L  17/65  της  23ης  Ιανουαρι�ου  2018)  στον  Εκτελεστικο�  Κανονισμο�  (ΕΕ)
2016/7  για  την  καθιε�ρωση  του  τυποποιημε�νου  εντυ� που  για  το  Ευρωπαι6κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο
Προμη� θειας , με το οποι�ο επιλυ� θηκαν τα σχετικα�  ζητη� ματα ορολογι�ας που υπη� ρχαν στο αρχικο�
επι�σημο  ελληνικο�   κει�μενο  του  Εκτελεστικου�  Κανονισμου� ,  Μπορει�τε  να  δει�τε  το  σχετικο�
Διορθωτικο�  στην  ακο� λουθη  διαδρομη�  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

8 Η περι�πτωση ι) συμπληρω� νεται και περιλαμβα� νεται στη Διακη� ρυξη, εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�
προβλε�πει υποδει�γματα εγγρα� φων προς υποβολη�  απο�  τους οικονομικου� ς φορει�ς, π.χ εγγυητικω� ν
επιστολω� ν.
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προσφορα� ς.  Σε περι�πτωση που η ε�νωση αναδειχθει�  ανα� δοχος η νομικη�  της μορφη�  πρε�πει να ει�ναι
τε�τοια που να εξασφαλι�ζεται η υ� παρξη ενο� ς και μοναδικου�  φορολογικου�  μητρω� ου για την ε�νωση (πχ
κοινοπραξι�α).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονωμε�νοι προσφε�ροντες πρε�πει να ικανοποιου� ν ο� λα τα κριτη� ρια ποιοτικη� ς επιλογη� ς. 

Στην περι�πτωση ε�νωσης οικονομικω� ν φορε�ων, ισχυ� ουν τα εξη� ς :

- αναφορικα�  με τις απαιτη� σεις του α� ρθρου 22 Α της παρου� σας, αυτε�ς θα πρε�πει να ικανοποιου� νται
απο�  κα� θε με�λος της ε�νωσης 

- αναφορικα�  με τις απαιτη� σεις του α� ρθρου 22.Β της παρου� σας, κα� θε με�λος της ε�νωσης θα πρε�πει να
ει�ναι  εγγεγραμμε�νο  στο σχετικο�  επαγγελματικο�  μητρω� ο, συ� μφωνα με τα ειδικο� τερα στο ως α� νω
α� ρθρο, τουλα� χιστον  σε  μια  απο�  τις  κατηγορι�ες  που  αφορα�  στο  υπο�  ανα� θεση  ε�ργο.  Περαιτε�ρω,
αθροιστικα�  πρε�πει να καλυ� πτονται ο� λες οι κατηγορι�ες του ε�ργου. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κα� θε  προσφε�ρων  αποκλείεται απο�  τη  συμμετοχη�  στην παρου� σα διαδικασι�α  συ� ναψης συ� μβασης,
εφο� σον συντρε�χει στο προ� σωπο�  του (αν προ� κειται για μεμονωμε�νο φυσικο�  η�  νομικο�  προ� σωπο) η�  σε
ε�να απο�  τα με�λη του (αν προ� κειται περι� ε�νωσης οικονομικω� ν φορε�ων) ε�νας απο�  τους λο�γους των πα-
ρακα� τω περιπτω� σεων:

22.A.1. Όταν υπα� ρχει εις βα� ρος του αμετα� κλητη115 καταδικαστικη�  απο� φαση για ε�να απο�  τα ακο� λουθα
εγκλη� ματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο� πως αυτη�  ορι�ζεται στο α� ρθρο 2 της απο� φασης-πλαι�σιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου της 24ης Οκτωβρι�ου 2008, για την καταπολε�μηση του οργανωμε�νου
εγκλη� ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλη� ματα του α� ρθρου 187 του Ποινικου�  Κω� δικα
(εγκληματικη�  οργα� νωση),

18  Αν  η  διευ� θυνση  της  υπηρεσι�ας  που  τηρει�  το  πρωτο� κολλο  της  Αναθε�τουσας  Αρχη� ς  ει�ναι
διαφορετικη�  απο�  την  αναφερο� μενη  στο  α� ρθρο  1,  αναγρα� φεται  στο  παρο� ν  σημει�ο  η  σχετικη�
διευ� θυνση.

19  Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
20  Στην περι�πτωση που χρησιμοποιει�ται ενιαι�ο ποσοστο�  ε�κπτωσης απαλει�φεται η περι�πτωση δ της

παρ.  3.5.  Πρβλ.  α� ρθρο 95 παρ.  2 περ.  α  του ν.  4412/2016,  συ� μφωνα με το οποι�ο  «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». 

21 Σε περι�πτωση εφαρμογη� ς της διαδικασι�ας του α� ρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016
“Ελευ� θερη  συμπλη� ρωση  τιμολογι�ου”,  οι  αναθε�τουσες  αρχε�ς  περιλαμβα� νουν  στην  εν  λο�γω
περι�πτωση  (στ) αναφορα�  για την υποβολη�  του σχετικου�  τιμολογι�ου.

22  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο� σια Έργα. 
23  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο� σια Έργα. 
24  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο� σια Έργα. 
25  Πρβλ .α� ρθρο 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο� σια Έργα.
26  Επισημαι�νεται ο� τι, ως προς τις προθεσμι�ες  για την ολοκλη� ρωση των ενεργειω� ν της Επιτροπη� ς

Διενε�ργειας Διαγωνισμου�  ισχυ� ουν τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 221Α του ν. 4412/2016. 
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β) ενεργητική δωροδοκία, ο� πως ορι�ζεται στο α� ρθρο 3 της συ� μβασης περι�  της καταπολε�μησης της
δωροδοκι�ας,  στην οποι�α ενε�χονται υπα� λληλοι των Ευρωπαι6κω� ν Κοινοτη� των η�  των κρατω� ν-μελω� ν
της Ένωσης (ΕΕ  C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του α� ρθρου 2 της απο� φασης-πλαι�σιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου της 22ας Ιουλι�ου 2003, για την καταπολε�μηση της δωροδοκι�ας στον
ιδιωτικο�  τομε�α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω� ς και ο� πως ορι�ζεται στο εθνικο�  δι�καιο του οικο-
νομικου�  φορε�α, και τα εγκλη� ματα των α� ρθρων 159Α (δωροδοκι�α πολιτικω� ν προσω� πων), 236 (δωρο-
δοκι�α υπαλλη� λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκι�α δικαστικω� ν λειτουργω� ν), 237Α παρ. 2 (εμπορι�α επιρρο-
η� ς – μεσα� ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκι�α στον ιδιωτικο�  τομε�α) του Ποινικου�  Κω� δικα,

γ) απάτη, εις βα� ρος των οικονομικω� ν συμφερο� ντων της Ένωσης κατα�  την ε�ννοια των α� ρθρων 3 και
4 της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαι6κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 5ης Ιουλι�ου
2017 σχετικα�  με την καταπολε�μηση, με�σω του ποινικου�  δικαι�ου, της απα� της εις βα� ρος των οικονομι-

27  Πρβλ. α� ρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο� σια Έργα. 
28  Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 1 ο� γδοο εδα� φιο ν. 4412/2016
29  Πρβλ. α� ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016.
30 Πρβλ.  α� ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
31 Πρβλ. α� ρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016
32  Ως  προς  τη  γνωμοδο� τηση  της  Επιτροπη� ς  Διαγωνισμου�  για  την  εξε�ταση  των  εξηγη� σεων  των

ασυνη� θιστα χαμηλω� ν προσφορω� ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδι�ως σκε�ψεις 15-21 
33 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016. 
34 Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
35   Βλ.σχετικα�  με την  ηλεκτρονικη�  υπευ� θυνη δη� λωση το  α� ρθρο εικοστο�  ε�βδομο της απο�  20.3.2020

Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρω� θηκε με το α� ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατα�  τις παραγρα� φους 1 και
2  του οποι�ου:" 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".

36 Για τους φορει�ς του Βιβλι�ου ΙΙ της παρ. 2 του α� ρθρου 259 του ν.4412/2016
37  Ομοι�ως προβλε�πεται και στην περι�πτωση υποβολη� ς προσφορω� ν, συ� μφωνα με το α� ρθρο 92 παρ. 8

του ν.4412/201
38 Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 1.2.1 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο� σια Έργα.
39  Πρβλ. α� ρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο� σια Έργα.
40  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
41  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
42  Με την επιφυ� λαξη των παρ. 7 και 8 του α� ρθρου 78 του ν.  4412/2016 (λη� ψη επανορθωτικω� ν

με�σων).
43   Πρβλ. α� ρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016. 
44  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
45  Πρβλ. α� ρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
46  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
47  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
48  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
49  Η  φρα� ση  «έχει  ολοκληρωθεί  επιτυχώς  ο  προσυμβατικός  έλεγχος  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,

σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)»  προστι�θεται στη διακη� ρυξη μο� νο
στις περιπτω� σεις εκει�νες, στις οποι�ες προβλε�πεται υποχρε�ωση προσυμβατικου�  ελε�γχου.

50  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.
51 Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016. 
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κω� ν συμφερο� ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλη� ματα των α� ρθρων 159Α (δωροδοκι�α
πολιτικω� ν προσω� πων), 216 (πλαστογραφι�α), 236 (δωροδοκι�α υπαλλη� λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκι�α
δικαστικω� ν  λειτουργω� ν),  242  (ψευδη� ς  βεβαι�ωση,  νο� θευση  κ.λπ.)  374  (διακεκριμε�νη  κλοπη� ),  375
(υπεξαι�ρεση), 386 (απα� τη), 386Α (απα� τη με υπολογιστη� ), 386Β (απα� τη σχετικη�  με τις επιχορηγη� σεις),
390 (απιστι�α) του Ποινικου�  Κω� δικα και των α� ρθρων 155 επ. του Εθνικου�  Τελωνειακου�  Κω� δικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), ο� ταν αυτα�  στρε�φονται κατα�  των οικονομικω� ν συμφερο� ντων της Ευρωπαι6κη� ς
Ένωσης η�  συνδε�ονται με την προσβολη�  αυτω� ν των συμφερο� ντων, καθω� ς και τα εγκλη� ματα των α� ρ-
θρων 23 (διασυνοριακη�  απα� τη σχετικα�  με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικε�ς διατα� ξεις για την ποινικη�
προστασι�α των οικονομικω� ν συμφερο� ντων της Ευρωπαι6κη� ς Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικε�ς δραστηριο� τητες, ο� πως
ορι�ζονται, αντιστοι�χως, στα α� ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαι6κου�  Κοινο-

52  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
53  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016. 
54  Πρβλ. α� ρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016. 
55  Πρβλ. α� ρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017. 

56   Πρβλ. α� ρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017.
57  Πρβλ. α� ρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο� σια Έργα
58  Πρβλ. α� ρθρο 363 του ν. 4412/2016.
59  Πρβλ. α� ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017.
60  Πρβλ. α� ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
61  Πρβλ. παρ. 1 του α� ρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
62  Πρβλ. α� ρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. α� ρθρο 367 παρ. 4 Ν.

4412/2016.
63  Πρβλ. α� ρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016 
64   Πρβλ. α� ρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
65    Πρβλ. α� ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
66    Πρβλ α� ρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
67   Πρβλ.  α� ρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
68 Πρβλ. α� ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
69  Πρβλ. α� ρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
70  Πρβλ. α� ρθρο 92 παρ. 4Α του ν. 4412/2016.
71  Τι�θεται  μο� νο  εφο� σον  προ� κειται  για συγχρηματοδοτου� μενο ε�ργο απο�  πο� ρους της Ευρωπαι6κη� ς

Ένωσης.
72 Απο�  1-1-2017 τε�θηκε σε ισχυ�  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποι�ο με το α� ρθρο 13 κατα� ργησε το π.δ

113/2010.
73 Νο� μοι, ΠΔ και υπουργικε�ς αποφα� σεις που εκδι�δονται μετα�  την ε�ναρξη της διαδικασι�ας συ� ναψης

της συ� μβασης συ� μφωνα με το α� ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελου� ν με�ρος του εφαρμοστε�ου
θεσμικου�  πλαισι�ου της διακη� ρυξης.

74  Όταν  προ� κειται  για  συγχρηματοδοτου� μενο  απο�  την  Ε.Ε.  ε�ργο,  του� το  να  αναγρα� φεται  στη
Διακη� ρυξη  και  ειδικο� τερα  να  αναγρα� φεται  ο  τι�τλος  της  Πρα� ξης  και  του  Επιχειρησιακου�
Προγρα� μματος στο πλαι�σιο του οποι�ου ει�ναι ενταγμε�νο το δημοπρατου� μενο ε�ργο, καθω� ς και τα
ποσοστα�  συγχρηματοδο� τησης της δαπα� νης του ε�ργου απο�  εθνικου� ς και ενωσιακου� ς πο� ρους (με
αναφορα�  στο  διαρθρωτικο�  ταμει�ο).  Επι�σης,  η  σχετικη�  συμπλη� ρωση  ακολουθει�  τη  διακριτη�
ορολογι�α  Συλλογικε�ς  Αποφα� σεις  (ΣΑ)  ε�ργων,  ενα� ριθμος  ε�ργου  η�  ΚΑΕ,  ανα� λογα  την  πηγη�
χρηματοδο� τησης  (ΠΔΕ  η�  Τακτικο� ς  πρου6 πολογισμο� ς).  Για  το  ζη� τημα  της   ανα� ληψης  δαπανω� ν
δημοσι�ων  επενδυ� σεων,   βλ.  και  α� ρθρο  5  του  π.δ  80/2016. Πρβλ.  α� ρθρο  53  παρ.2  περ.  ζ  ν.
4412/2016.

75 Οι κρατη� σεις προσαρμο� ζονται ανα� λογα με τον φορε�α εκτε�λεσης του ε�ργου.
76   Πρβλ. α� ρθρο 4 παρ. 3 ε�βδομο εδα� φιο του ν. 4013/2011, ο� πως αντικαταστα� θηκε απο�  το

α� ρθρο 44 του ν. 4605/2019.
77  Ή/και η Επιτροπη�  Διαγωνισμου� , κατα�  περι�πτωση (πρβλ. α� ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της  ΚΥΑ

ΕΣΗΔΗΣ-Δημο� σια Έργα).
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βουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 15ης Μαρτι�ου 2017, για την καταπολε�μηση της τρομοκρατι�ας και την
αντικατα� σταση της απο� φασης-πλαισι�ου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου και για την τροποποι�ηση
της απο� φασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) η�  ηθικη�  αυτουργι�α η�  συνε�ργεια
η�  απο� πειρα δια� πραξης εγκλη� ματος, ο� πως ορι�ζονται στο α� ρθρο 14 αυτη� ς, και τα εγκλη� ματα των α� ρ-
θρων  187Α  και  187Β  του  Ποινικου�  Κω� δικα,  καθω� ς  και  τα  εγκλη� ματα των  α� ρθρων  32-35 του  ν.
4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  η�  χρηματοδο� τηση της τρομοκρατι�ας,
ο� πως αυτε�ς ορι�ζονται στο α� ρθρο 1 της Οδηγι�ας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαι6κου�  Κοινοβουλι�ου και
του Συμβουλι�ου της 20ης Μαι�ου  2015, σχετικα�  με την προ� ληψη της χρησιμοποι�ησης του χρηματοπι-
στωτικου�  συστη� ματος για τη νομιμοποι�ηση εσο� δων απο�  παρα� νομες δραστηριο� τητες η�  για τη χρημα-

78  Πρβλ. α� ρθρο 102 ν. 4412/2016, ο� πως αντικαταστα� θηκε με  το α� ρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ
και  ε�κθεση συνεπειω� ν ρυθμι�σεων επι� του ως α� νω α� ρθρου 42 ν. 4781/2021 

79  Συ� μφωνα με το α� ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανα� ληψη υποχρεω� σεων απο�  τους διατα� κτες” ( Α΄
145 ): “Οι διακηρυ� ξεις, οι αποφα� σεις ανα� θεσης και οι συμβα� σεις που συνα� πτονται για λογαριασμο�
των  φορε�ων  Γενικη� ς  Κυβε�ρνησης  αναφε�ρουν  απαραι�τητα  τον  αριθμο�  και  τη  χρονολογι�α  της
απο� φασης ανα� ληψης υποχρε�ωσης, τον αριθμο�  καταχω� ριση� ς της στα λογιστικα�  βιβλι�α του οικει�ου
φορε�α, καθω� ς και τον αριθμο�  της απο� φασης ε�γκρισης της πολυετου� ς ανα� ληψης σε περι�πτωση που
η δαπα� νη εκτει�νεται σε περισσο� τερα του ενο� ς οικονομικα�  ε�τη.".Επι�σης, συ� μφωνα με το α� ρθρο 12
παρ. 2 γ) του ι�διου π.δ : “Διακηρυ� ξεις, ο� που απαιτει�ται, και αποφα� σεις ανα� θεσης που εκδι�δονται
και συμβα� σεις που συνα� πτονται απο�  φορει�ς της Γενικη� ς Κυβε�ρνησης ει�ναι α� κυρες, εφο� σον δεν ε�χει
προηγηθει�  αυτω� ν  η  ε�κδοση  της  απο� φασης  ανα� ληψης  υποχρε�ωσης  του  α� ρθρου  2,  παρ.  2  του
παρο� ντος. "Πρβ. και α� ρθρο 5 του ως α� νω διατα� γματος “Ανα� ληψη δαπανω� ν δημοσι�ων επενδυ� σεων”

84   ο� πως συμπληρω� θηκε με το α� ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
85 Μπορει�  η ε�ναρξη της προθεσμι�ας να ορι�ζεται διαφορετικα� ,   αν λο�γου χα� ρη δεν προβλε�πεται η

α� μεση ε�ναρξη των εργασιω� ν (Πρβλ. α� ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
86 Με την επιφυ� λαξη της επο� μενης υποσημει�ωσης.
87  Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορει�  να επιτρε�πουν την υποβολη�  εναλλακτικω� ν προσφορω� ν και στην

περι�πτωση αυτη�  προσαρμο� ζεται αντιστοι�χως το 13.4. ( πρβλ α� ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
88  Το ποσοστο�  της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς δεν μπορει� να υπερβαι�νει το 2% της εκτιμω� μενης αξι�ας της

συ� μβασης,  χωρι�ς  το  Φ.Π.Α.,  με  στρογγυλοποι�ηση  στο  δευ� τερο  δεκαδικο�  ψηφι�ο,  μη
συνυπολογιζομε�νων των δικαιωμα� των προαι�ρεσης και παρα� τασης της συ� μβασης (Πρβλ. α� ρθρο 72
παρ. 1του ν. 4412/2016),.

89 Πρβλ. α� ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
90 Πρβ. α� ρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016
91 Συμπληρω� νεται ανα� λογα με το εα� ν προβλε�πεται η�  ο�χι η χορη� γηση προκαταβολη� ς, η οποι�α μπορει�

να ανε�ρχεται με�χρι του δεκαπε�ντε τοις εκατο�  (15%) της αξι�ας της συ� μβασης, χωρι�ς αναθεω� ρηση
και  Φ.Π.Α.  Συ� μφωνα  με  την  παρα� γραφο  10  εδ.  α  του  α� ρθρου  25  του  ν.  3614/2007  (ο� πως
προστε�θηκε  με  την  παρ.  3  του  α� ρθρου  242  του  ν.  4072/2012),  στις  περιπτω� σεις
συγχρηματοδοτου� μενων  δημο� σιων  ε�ργων  στις  διακηρυ� ξεις  υποχρεωτικα�  περιλαμβα� νεται
δυνατο� τητα  χορη� γησης  προκαταβολη� ς.  Η  υποχρε�ωση  αυτη�  εξακολουθει�  να  ισχυ� ει  και  για  τα
προγρα� μματα της περιο� δου 2014-2020 δυνα� μει της παρ. 15 του α� ρθρου 59 του ν. 4314/2014.

92 Πρβλ. α� ρθρα 72 παρ.  7 & 8 και 150 του ν. 4412/2016. Εφο� σον προβλε�πεται προκαταβολη� , στο
παρο� ν α� ρθρο της Διακη� ρυξης, συμπληρω� νονται οι ο� ροι για την εγγυητικη�  επιστολη�  προκαταβολη� ς.

93  Πρβλ. α� ρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 του 4412/2016. 
94 Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016.
95 Πρβλ. α� ρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εα� ν η εκτιμω� μενη αξι�α της συ� μβασης ε�ργου ει�ναι μεγαλυ� τερη

του ενο� ς εκατομμυρι�ου (1.000.000) ευρω�  η�  τμη� ματο� ς του, τι�θεται η σχετικη�  προ� βλεψη στο παρο� ν
σημει�ο της διακη� ρυξης δημοπρα� τησης κα� θε διαδικασι�ας ανα� θεσης, εφο� σον ο χρο� νος παρα� δοσης
του ε�ργου η�  του τμη� ματος ει�ναι μικρο� τερος κατα�  δε�κα τοις εκατο�  (10%) του προβλεπο� μενου στη
συ� μβαση.  Το συνολικο�  υ� ψος της προ� σθετης καταβολη� ς (πριμ) δεν μπορει�  να υπερβαι�νει το πε�ντε
τοις  εκατο�  (5%) της αξι�ας  της  συμβατικη� ς  δαπα� νης  του  ε�ργου,  μη  συμπεριλαμβανομε�νου  του
Φ.Π.Α. Για συμβα� σεις με εκτιμω� μενη αξι�α μικρο� τερη του ενο� ς εκατομμυρι�ου (1.000.000) ευρω�  η
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τοδο� τηση της  τρομοκρατι�ας, την  τροποποι�ηση  του κανονισμου�  (ΕΕ)  αριθμ.  648/2012 του Ευρω-
παι6κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου, και την κατα� ργηση της οδηγι�ας 2005/60/ΕΚ του Ευρω-
παι6κου�  Κοινοβουλι�ου  και  του  Συμβουλι�ου  και  της  οδηγι�ας  2006/70/ΕΚ  της  Επιτροπη� ς  (ΕΕ  L
141/05.06.2015) και τα εγκλη� ματα των α� ρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ο� πως ορι�ζονται στο α� ρθρο 2 της
Οδηγι�ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαι6κου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου της 5ης Απριλι�ου 2011, για
την προ� ληψη και την καταπολε�μηση της εμπορι�ας ανθρω� πων και για την προστασι�α των θυμα� των
της, καθω� ς και για την αντικατα� σταση της απο� φασης-πλαι�σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011,  σ.  1),  και  τα εγκλη� ματα του α� ρθρου 323Α του Ποινικου�  Κω� δικα (εμπορι�α αν-
θρω� πων). Ο οικονομικο� ς φορε�ας αποκλει�εται επι�σης ο� ταν το προ� σωπο εις βα� ρος του οποι�ου εκδο� θη-

σχετικη�  προ� βλεψη εναπο� κειται στη διακριτικη�  ευχε�ρεια της αναθε�τουσας αρχη� ς.
96  Με απο� φαση του Υπουργου�  Υποδομω� ν και Μεταφορω� ν μπορει�  να καθορι�ζεται ο� ριο ποσοστου�

ε�κπτωσης,  πα� νω  απο�  το  οποι�ο  ο  ανα� δοχος  ει�ναι  υποχρεωμε�νος  να  προσκομι�ζει,  επιπλε�ον  της
εγγυ� ησης  καλη� ς  εκτε�λεσης,  προ� σθετη  εγγυ� ηση,  κλιμακωτα�  αυξανο� μενη  βα� σει  του  ποσοστου�
ε�κπτωσης. Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 4 τελευται�ο εδα� φιο ν. 4412/2016.

97   Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016
98 Πρβλ. α� ρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016
99 Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016
100  Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να ζητου� ν απο�  τους προσφε�ροντες να παρα� σχουν «Εγγυ� ηση καλη� ς

λειτουργι�ας»  για  την  αποκατα� σταση  των  ελαττωμα� των  που  ανακυ� πτουν  η�  των  ζημιω� ν  που
προκαλου� νται  απο�  δυσλειτουργι�α  των  ε�ργων  κατα�  την  περι�οδο  εγγυ� ησης  καλη� ς  λειτουργι�ας,
εφο� σον  προβλε�πεται  στα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης.  Το  υ� ψος  της  εγγυ� ησης  καλη� ς  λειτουργι�ας
καθορι�ζεται στα ε�γγραφα της συ� μβασης και δεν μπορει�  να υπερβαι�νει το πε�ντε τοις εκατο�  (5%)
της εκτιμω� μενης αξι�ας της συ� μβασης. Η επιστροφη�  της ανωτε�ρω εγγυ� ησης λαμβα� νει χω� ρα μετα�
απο�  την ολοκλη� ρωση της περιο� δου εγγυ� ησης καλη� ς λειτουργι�ας..  Οι εγγυητικε�ς επιστολε�ς καλη� ς
λειτουργι�ας περιλαμβα� νουν κατ’ ελα� χιστον τα αναφερο� μενα στην παρα� γραφο 15.2 της παρου� σας
και επιπρο� σθετα, τον αριθμο�  και τον τι�τλο της σχετικη� ς συ� μβασης. Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 10 του ν.
4412/2016.

101  Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016
102 Τα γραμμα� τια συ� στασης χρηματικη� ς παρακαταθη� κης του Ταμει�ου Παρακαταθηκω� ν και Δανει�ων,

για  την  παροχη�  εγγυη� σεων  συμμετοχη� ς  και  καλη� ς  εκτε�λεσης  (εγγυοδοτικη�  παρακαταθη� κη)
συστη� νονται συ� μφωνα με την ειδικη�  νομοθεσι�α που  διε�πει αυτο�  και ειδικο� τερα βα� σει του α� ρθρου
4  του  π.δ  της  30  Δεκεμβρι�ου  1926/3  Ιανουαρι�ου  1927  (“Περι�  συστα� σεως  και  αποδο� σεως
παρακαταθηκω� ν και καταθε�σεων παρα�  τω Ταμει�ω Παρακαταθηκω� ν και Δανει�ων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ε�γγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

103 Πρβλ. α� ρθρο 72 παρ. 13, καθω� ς και τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 4.1.ζ. της παρου� σας, ως
προς τις εγγυη� σεις συμμετοχη� ς.

104  Η ελα� χιστη προθεσμι�α παραλαβη� ς των προσφορω� ν καθορι�ζεται συ� μφωνα με το α� ρθρο 121 του ν.
4412/2016.

105 Ορι�ζεται ο χρο� νος απο�  την Αναθε�τουσα Αρχη�  κατ΄ εκτι�μηση των ιδιαιτεροτη� των της διαδικασι�ας.
Για τον καθορισμο�  του χρο� νου ισχυ� ος της προσφορα� ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
συ� μφωνα με τις διατα� ξεις του οποι�ου: «Στις 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». 

106  Πρβλ. α� ρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
107  Συ� μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 α� ρθρου 377 καθω� ς και τις παρ. 11 και 12

α� ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει�  η υποχρε�ωση δημοσι�ευσης προκη� ρυξης συ� μφωνα με τις
παρ.  7 και 8 α� ρθρου 15 ν.  3669/2008,  σε συνδυασμο�  με τις διατα� ξεις του ν.  3548/2007,  στον
περιφερειακο�  και τοπικο�  τυ� πο μέχρι 31/12/2023.
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κε αμετα� κλητη καταδικαστικη�  απο� φαση ει�ναι με�λος του διοικητικου� , διευθυντικου�  η�  εποπτικου�  ορ-
γα� νου του εν λο�γω οικονομικου�  φορε�α η�  ε�χει εξουσι�α εκπροσω� πησης, λη� ψης αποφα� σεων η�  ελε�γχου
σε αυτο� .

Η υποχρε�ωση του προηγου� μενου εδαφι�ου αφορα� :

α) Στις περιπτω� σεις εταιρειω� ν περιορισμε�νης ευθυ� νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικω� ν εταιρειω� ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικω� ν Κεφαλαιουχικω� ν Εταιρειω� ν ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστε�ς.

β) Στις περιπτω� σεις ανωνυ� μων εταιρειω� ν (Α.Ε.) τον Διευθυ� νοντα Συ� μβουλο, τα με�λη του Διοικητικου�
Συμβουλι�ου, καθω� ς  και  τα  προ� σωπα  στα  οποι�α  με  απο� φαση  του  Διοικητικου�  Συμβουλι�ου  ε�χει
ανατεθει� το συ� νολο της διαχει�ρισης και εκπροσω� πησης της εταιρει�ας.

108  Πρβλ.  α� ρθρο 68 ν.  4412/2016.  Εφο� σον  η αναθε�τουσα αρχη�  επιλε�ξει  τη διαβου� λευση επι�  των
δημοσιευμε�νων  εγγρα� φων  της  συ� μβασης  συ� μφωνα  προς  τα  οριζο� μενα  στο  α� ρθρο  68  ν.
4412/2016, συμπληρω� νεται το α� ρθρο 20Α, α� λλως διαγρα� φεται.

1     Για την ε�ννοια των “κα� τω των ορι�ων” δημοσι�ων συμβα� σεων, πρβ. α� ρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.
4412/2016. 

4 Συμπληρω� νεται η επωνυμι�α της αναθε�τουσας αρχη� ς/αναθε�τοντος φορε�α
6      Mε�σω της λειτουργικο� τητας ''Επικοινωνι�α'' του υποσυστη� ματος
9 Συμπληρω� νονται τυχο� ν α� λλα ε�γγραφα συ� μβασης η�  τευ� χη που η αναθε�τουσα αρχη�  κρι�νει αναγκαι�α

με σκοπο�  να περιγρα� ψει η�  να προσδιορι�σει στοιχει�α της συ� μβασης η�  της διαδικασι�ας συ� ναψης.
10  Πρβλ. α� ρθρο 67 του ν. 4412/2016.
11  Όταν ει�ναι αδυ� νατο να παρασχεθει�  ελευ� θερη, πλη� ρης, α� μεση και δωρεα� ν ηλεκτρονικη�  προ� σβαση

σε  ορισμε�να  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  μπορει�  να  περιληφθει�  στο  παρο� ν  α� ρθρο  της  διακη� ρυξης
προ� βλεψη  ο� τι  τα  σχετικα�  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  θα  διατεθου� ν  με  με�σα  α� λλα  πλην  των
ηλεκτρονικω� ν  (ο� πως  το  ταχυδρομει�ο  η�  α� λλο  κατα� λληλο  με�σο  η�  συνδυασμο� ς  ταχυδρομικω� ν  η�
α� λλων  καταλλη� λων  με�σων  και  ηλεκτρονικω� ν  με�σων)  (τρι�το  εδα� φιο  παρ.  1  α� ρθρου  67   ν.
4412/2016).  Στην περι�πτωση αυτη�   προτει�νεται η ακο� λουθη διατυ� πωση: «Τα ακο� λουθα ε�γγραφα
της συ� μβασης ...........................  διατι�θενται  απο�  ………………………….,  οδο� ς  …………………, πληροφορι�ες
………………….  τηλ.:……………..:…..  Οι  ενδιαφερο� μενοι  μπορου� ν  ακο� μα,  να  λα� βουν  γνω� ση  των
παρακα� τω εγγρα� φων της συ� μβασης ……, στα γραφει�α της αναθε�τουσας αρχη� ς κατα�  τις εργα� σιμες
ημε�ρες και ω� ρες.»

12   Όταν δεν μπορει� να προσφερθει� ελευ� θερη, πλη� ρης, α� μεση και δωρεα� ν ηλεκτρονικη�  προ� σβαση σε
ορισμε�να ε�γγραφα της συ� μβασης, διο� τι η αναθε�τουσα αρχη�  προτι�θεται να εφαρμο� σει την παρ. 2
του  α� ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφε�ρονται,  στο  παρο� ν  α� ρθρο  της  διακη� ρυξης,  τα  με�τρα
προστασι�ας  του  εμπιστευτικου�  χαρακτη� ρα  των  πληροφοριω� ν,  τα  οποι�α  απαιτου� νται,  και  τον
τρο� πο  με  τον  οποι�ο  ει�ναι  δυνατη�  η  προ� σβαση  στα  σχετικα�  ε�γγραφα.   Ενδεικτικα� ,  λ.χ.,  η
αναθε�τουσα  αρχη�  θα  μπορου� σε  να  αναφε�ρει  ο� τι:  “Ο  οικονομικο� ς  φορε�ας  αναλαμβα� νει  την
υποχρε�ωση να τηρη� σει εμπιστευτικα�  και να μη γνωστοποιη� σει σε τρι�τους (συμπεριλαμβανομε�νων
των  εκπροσω� πων  του  ελληνικου�  και  διεθνου� ς  Τυ� που),  χωρι�ς  την  προηγου� μενη  ε�γγραφη
συγκατα� θεση της Αναθε�τουσας Αρχη� ς, τα ανωτε�ρω ε�γγραφα η�  πληροφορι�ες που προκυ� πτουν απο�
αυτα� . Οι οικονομικοι� φορει�ς διασφαλι�ζουν την τη� ρηση των απαιτη� σεων αυτω� ν απο�  το προσωπικο�
τους,  τους  υπεργολα� βους  τους  και  κα� θε  α� λλο  τρι�το  προ� σωπο  που  χρησιμοποιου� ν  κατα�  την
ανα� θεση η�  εκτε�λεση της συ� μβασης. Για τον σκοπο�  αυτο� , κατα�  την παραλαβη�  των εγγρα� φων της
συ� μβασης, υποβα� λλει υπευ� θυνη δη� λωση του ν. 1599/1986 με την οποι�α δηλω� νει τα ανωτε�ρω”.

13  Συμπληρω� νεται  απο�  την Αναθε�τουσα Αρχη�  με σαφη� νεια συγκεκριμε�νη ημερομηνι�α  (εγκαι�ρως,
η� τοι ως την... ), προς αποφυγη�  οιασδη� ποτε συ� γχυσης και αμφιβολι�ας.

14   Συμπληρω� νεται η τε�ταρτη ημε�ρα πριν απο�  τη λη� ξη της προθεσμι�ας του α� ρθρου 18 της παρου� σας. 
15  Πρβλ  ε�γγραφο  ΕΑΑΔΗΣΥ  με  α.π.  4121/30-07-2020 «  Διευκρινι�σεις  ως  προς  την  τη� ρηση  των

διατυπω� σεων δημοσιο� τητας στη διαγωνιστικη�  διαδικασι�α σε περι�πτωση τροποποι�ησης ο� ρων της
διακη� ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

16  Πρβλ.α� ρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
17  Πρβλ. α� ρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο� σια Έργα.
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γ) Στις περιπτω� σεις των συνεταιρισμω� ν, τα με�λη του Διοικητικου�  Συμβουλι�ου, η�

δ) στις υπο� λοιπες περιπτω� σεις νομικω� ν προσω� πων, τον, κατα�  περι�πτωση, νο� μιμο  εκπρο� σωπο116.

22.A.2

α) Όταν ο  προσφε�ρων ε�χει αθετη� σει τις υποχρεω� σεις του ο� σον αφορα�  στην καταβολη�  φο� ρων η�  ει-
σφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης και αυτο�  ε�χει διαπιστωθει�  απο�  δικαστικη�  η�  διοικητικη�  απο� φαση με
τελεσι�δικη και δεσμευτικη�  ισχυ� , συ� μφωνα με διατα� ξεις της χω� ρας ο� που ει�ναι εγκατεστημε�νος η�  την
εθνικη�  νομοθεσι�α  η� /και 

β) η αναθε�τουσα αρχη�  μπορει� να αποδει�ξει με τα κατα� λληλα με�σα ο� τι ο προσφε�ρων ε�χει αθετη� σει τις
υποχρεω� σεις του ο� σον αφορα�  την καταβολη�  φο� ρων η�  εισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης.

Αν ο προσφε�ρων ει�ναι Έλληνας πολι�της η�  ε�χει την εγκατα� σταση�  του στην Ελλα� δα, οι υποχρεω� σεις
του που αφορου� ν τις εισφορε�ς κοινωνικη� ς ασφα� λισης καλυ� πτουν, το� σο την κυ� ρια, ο� σο και την επι-
κουρικη�  ασφα� λιση.

Οι υποχρεω� σεις  των περ.  α’  και  β’  θεωρει�ται  ο� τι  δεν ε�χουν αθετηθει�  εφο� σον δεν ε�χουν καταστει�
ληξιπρο� θεσμες η�  εφο� σον αυτε�ς ε�χουν υπαχθει� σε δεσμευτικο�  διακανονισμο�  που τηρει�ται.

Δεν αποκλει�εται ο προσφε�ρων, ο� ταν ε�χει εκπληρω� σει τις υποχρεω� σεις του, ει�τε καταβα� λλοντας τους
φο� ρους η�  τις εισφορε�ς κοινωνικη� ς ασφα� λισης που οφει�λει, συμπεριλαμβανομε�νων, κατα�  περι�πτωση,
των δεδουλευμε�νων το� κων η�  των προστι�μων, ει�τε υπαγο� μενος σε δεσμευτικο�  διακανονισμο�  για την
καταβολη�  τους, στο με�τρο που τηρει� τους ο� ρους του δεσμευτικου�  κανονισμου� 117

22.A.3  α)  Κατ’  εξαι�ρεση,  για τους πιο κα� τω επιτακτικου� ς  λο�γους δημο� σιου συμφε�ροντος............118

(ο� πως δημο� σιας υγει�ας η�  προστασι�ας του περιβα� λλοντος, οι οποι�οι συμπληρω� νονται απο�  την ανα-
θε�τουσα αρχη�  ) δεν εφαρμο� ζονται οι παρα� γραφοι  22.A.1 και 22.A.2.

109 Πρβλ.  Άρθρο  25  του  ν.  4412/2016.  Επισημαι�νεται  ο� τι  οι  αναθε�τουσες  αρχε�ς  δεν  μπορου� ν  να
καλου� ν συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α του ΜΕΕΠ η�  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

110  Κατ’  αντιστοιχι�α  με  τα  ουσιω� δη  χαρακτηριστικα�  του  ε�ργου  συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  11  της
παρου� σας (αναφε�ρεται η κατηγορι�α η�  οι κατηγορι�ες στις οποι�ες εμπι�πτει το ε�ργο συ� μφωνα με τις
διατα� ξεις του  α� ρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 ).

111  Για  την  κατανο� ηση  πρακτικω� ν  διαδικασιω� ν,  ιδι�ως  κατα�  την  εξε�ταση  της  συμμετοχη� ς  τρι�των
χωρω� ν σε διαγωνισμου� ς, βλ. τις «Κατευθυντη� ριες γραμμε�ς για τη συμμετοχη�  τρι�των χωρω� ν στην
αγορα�  δημοσι�ων συμβα� σεων της ΕΕ», Βρυξε�λλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final. 

112 Συ� μφωνα με το ισχυ� ον κει�μενο της ΣΔΣ https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm   
113  Για το ε�λεγχο των χωρω� ν που ε�χουν συνα� ψει συμφωνι�ες με την Ένωση δες την ιστοσελι�δα της

Επιτροπη� ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
114  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α� ρθρου 91 ν. 4412/2016.
115 Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017.  Επισημαι�νεται  ο� τι,  στο ΕΕΕΣ,  η αναφορα�  σε  “τελεσι�δικη καταδικαστικη�  απο� φαση”
νοει�ται, δεδομε�νης της ως α� νω νομοθετικη� ς μεταβολη� ς, ως “αμετα� κλητη καταδικαστικη�  απο� φαση”,
η  δε  σχετικη�  δη� λωση  του  οικονομικου�  φορε�α  στο  Με�ρος  ΙΙΙ.Α.  του  ΕΕΕΣ  αφορα�  μο� νο  σε
αμετα� κλητες καταδικαστικε�ς αποφα� σεις.

116 Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
117  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 2Α τελευται�ο εδα� φιο του ν. 4412/2016. Σχετικη�  δη� λωση του προσφε�ροντος

οικονομικου�  φορε�α  περιλαμβα� νεται στο ΕΕΕΣ
118  Επισημαι�νεται  ο� τι  η  εν  λο�γω  προ� βλεψη  για  παρε�κκλιση  απο�  τον  υποχρεωτικο�  αποκλεισμο�

αποτελει�  δυνατο� τητα της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περι�πτωση που δεν επιθυμει� να προβλε�ψει τη σχετικη�  δυνατο� τητα, η αναθε�τουσα αρχη�  διαγρα� φει
την  παρα� γραφο αυτη� .

40

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm




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

β) Κατ’ εξαι�ρεση, ο� ταν  ο αποκλεισμο� ς  ει�ναι  σαφω� ς δυσανα� λογος, ιδι�ως ο� ταν μο� νο μικρα�  ποσα�  των
φο� ρων η�  των εισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης δεν ε�χουν καταβληθει�  η�  ο� ταν ο  προσφε�ρων  ενημε-
ρω� θηκε σχετικα�  με το ακριβε�ς ποσο�  που οφει�λεται λο�γω αθε�τησης των υποχρεω� σεω� ν του ο� σον αφο-
ρα�  στην καταβολη�  φο� ρων η�  εισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης σε χρο� νο κατα�  τον οποι�ο δεν ει�χε τη δυ-
νατο� τητα να λα� βει με�τρα, συ� μφωνα με το τελευται�ο εδα� φιο της περ. β' της παρ. 2 του α� ρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν απο�  την εκπνοη�  της προθεσμι�ας υποβολη� ς προσφορα� ς του α� ρθρου 18 της παρου� -
σας, δεν εφαρμο� ζεται 119η παρα� γραφος 22.Α.2.

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση β. Εάν παραμεί-
νει προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των ει -
σφορών μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση]. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβα-
σης   προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:120

(α) ε�χει αθετη� σει τις υποχρεω� σεις που προβλε�πονται στην παρ. 2 του α� ρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περι� αρχω� ν που εφαρμο� ζονται στις διαδικασι�ες συ� ναψης δημοσι�ων συμβα� σεων,                   

(β) εα� ν ο οικονομικο� ς φορε�ας τελει� υπο�  πτω� χευση η�  ε�χει υπαχθει� σε διαδικασι�α  ειδικη� ς εκκαθα� ρισης
η�  τελει� υπο�  αναγκαστικη�  διαχει�ριση απο�  εκκαθαριστη�  η�  απο�  το δικαστη� ριο η�  ε�χει υπαχθει� σε διαδικα-
σι�α πτωχευτικου�  συμβιβασμου�  η�  ε�χει αναστει�λει τις επιχειρηματικε�ς του δραστηριο� τητες η�  ε�χει υπα-
χθει� σε διαδικασι�α εξυγι�ανσης και δεν τηρει� τους ο� ρους αυτη� ς η�  εα� ν βρι�σκεται σε οποιαδη� ποτε ανα� λο-
γη κατα� σταση προκυ� πτουσα απο�  παρο� μοια διαδικασι�α, προβλεπο� μενη σε εθνικε�ς διατα� ξεις νο� μου. 

Η αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�  να μην αποκλει�ει ε�ναν οικονομικο�  φορε�α, ο οποι�ος βρι�σκεται σε μια εκ
των καταστα� σεων που αναφε�ρονται στην παρου� σα περι�πτωση, υπο�  την πρου6 πο� θεση ο� τι η αναθε�του-
σα αρχη�  ε�χει αποδει�ξει ο� τι ο εν λο�γω φορε�ας ει�ναι σε θε�ση να εκτελε�σει τη συ� μβαση, λαμβα� νοντας
υπο� ψη τις ισχυ� ουσες διατα� ξεις και τα με�τρα για τη συνε�χιση της επιχειρηματικη� ς του λειτουργι�ας
(παρ. 5 α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 121

(γ) εα� ν, με την επιφυ� λαξη της παραγρα� φου 3β του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περι� ποινικω� ν
κυρω� σεων και α� λλων διοικητικω� ν συνεπειω� ν, η αναθε�τουσα αρχη�  διαθε�τει επαρκω� ς ευ� λογες ενδει�-
ξεις που οδηγου� ν στο συμπε�ρασμα ο� τι ο οικονομικο� ς φορε�ας συνη� ψε συμφωνι�ες με α� λλους οικονομι-
κου� ς φορει�ς με στο�χο τη στρε�βλωση του ανταγωνισμου� ,

(δ) εα� ν μι�α κατα� σταση συ� γκρουσης συμφερο� ντων κατα�  την ε�ννοια του α� ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορει� να θεραπευθει� αποτελεσματικα�  με α� λλα, λιγο� τερο παρεμβατικα� , με�σα,

(ε) εα� ν μι�α κατα� σταση στρε�βλωσης του ανταγωνισμου�  απο�  την προ� τερη συμμετοχη�  των οικονομικω� ν
φορε�ων κατα�  την προετοιμασι�α της διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης, συ� μφωνα με ο� σα ορι�ζονται στο
α� ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει� να θεραπευθει� με α� λλα, λιγο� τερο παρεμβατικα� , με�σα,

(στ) εα� ν  ο  οικονομικο� ς  φορε�ας ε�χει  επιδει�ξει  σοβαρη�  η�  επαναλαμβανο� μενη πλημμε�λεια κατα�  την
εκτε�λεση ουσιω� δους απαι�τησης στο πλαι�σιο προηγου� μενης δημο� σιας συ� μβασης, προηγου� μενης συ� μ-
βασης με αναθε�τοντα φορε�α η�  προηγου� μενης συ� μβασης παραχω� ρησης που ει�χε ως αποτε�λεσμα την
προ� ωρη καταγγελι�α της προηγου� μενης συ� μβασης, αποζημιω� σεις η�  α� λλες παρο� μοιες κυρω� σεις,

(ζ) εα� ν ο οικονομικο� ς φορε�ας ε�χει κριθει� ε�νοχος εκ προθε�σεως σοβαρω� ν  απατηλω� ν δηλω� σεων, κατα�
την παροχη�  των πληροφοριω� ν που απαιτου� νται για την εξακρι�βωση της απουσι�ας των λο�γων απο-

120  Οι  λο�γοι  της παραγρα� φου 22.Α.4.  αποτελου� ν δυνητικου� ς  λο�γους αποκλεισμου�  συ� μφωνα με το
α� ρθρο 73 παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα�  συνε�πεια,  η  αναθε�τουσα αρχη�  δυ� ναται  να επιλε�ξει  ε�ναν,
περισσο� τερους, ο� λους η�  ενδεχομε�νως και κανε�ναν απο�  τους λο�γους αποκλεισμου�  συνεκτιμω� ντας
τα  ιδιαι�τερα  χαρακτηριστικα�  της  υπο�  ανα� θεση  συ� μβασης  (εκτιμω� μενη  αξι�α  αυτη� ς,  ειδικε�ς
περιστα� σεις κλπ), με σχετικη�  προ� βλεψη στο παρο� ν σημει�ο της διακη� ρυξης. .
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κλεισμου�  η�  την πλη� ρωση των κριτηρι�ων επιλογη� ς, ε�χει αποκρυ� ψει τις πληροφορι�ες αυτε�ς η�  δεν ει�ναι
σε θε�ση να προσκομι�σει τα δικαιολογητικα�  που απαιτου� νται κατ’ εφαρμογη�  του α� ρθρου 79 του ν.
4412/2016, περι� Ευρωπαι6κου�  Ενιαι�ου Εγγρα� φου Συ� μβασης, καθω� ς και του α� ρθρου 23 της παρου� σας,

(η) εα� ν ο οικονομικο� ς φορε�ας επιχει�ρησε να επηρεα� σει με αθε�μιτο τρο� πο τη διαδικασι�α λη� ψης απο-
φα� σεων της αναθε�τουσας αρχη� ς,  να αποκτη� σει  εμπιστευτικε�ς  πληροφορι�ες  που ενδε�χεται  να του
αποφε�ρουν  αθε�μιτο  πλεονε�κτημα στη διαδικασι�α  συ� ναψης συ� μβασης η�  να  παρα� σχει  με  απατηλο�
τρο� πο παραπλανητικε�ς  πληροφορι�ες  που ενδε�χεται  να επηρεα� σουν ουσιωδω� ς  τις  αποφα� σεις  που
αφορου� ν τον αποκλεισμο� , την επιλογη�  η�  την ανα� θεση,

(θ) εα� ν ο οικονομικο� ς φορε�ας ε�χει διαπρα� ξει σοβαρο�  επαγγελματικο�  παρα� πτωμα, το οποι�ο θε�τει σε
αμφιβολι�α την ακεραιο� τητα�  του.

22.Α.5.  Αποκλει�εται απο�  τη συμμετοχη�  στη διαδικασι�α συ� ναψης δημο� σιας συ� μβασης (διαγωνισμο� ),
οικονομικο� ς  φορε�ας εα� ν συντρε�χουν οι  πρου6 ποθε�σεις εφαρμογη� ς  της παρ.  4 του α� ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 122

Οι  υποχρεω� σεις  της  παρου� σης  αφορου� ν  στις  ανω� νυμες  εταιρει�ες  που  υποβα� λλουν  προσφορα�
αυτοτελω� ς η�  ως με�λη ε�νωσης η�  που συμμετε�χουν στο μετοχικο�  κεφα� λαιο α� λλου νομικου�  προσω� που
που  υποβα� λλει  προσφορα�  η�  σε  νομικα�  προ� σωπα  της  αλλοδαπη� ς   που  αντιστοιχου� ν  σε  ανω� νυμη
εταιρει�α.

Εξαιρου� νται της υποχρε�ωσης αυτη� ς: 

α) οι εισηγμε�νες στα χρηματιστη� ρια κρατω� ν-μελω� ν της Ευρωπαι6κη� ς Ένωσης η�  του Οργανισμου�  Οικο-
νομικη� ς Συνεργασι�ας και Ανα� πτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρει�ες, 

β) οι εταιρει�ες, τα δικαιω� ματα ψη� φου των οποι�ων ελε�γχονται απο�  μι�α η�  περισσο� τερες επιχειρη� σεις
επενδυ� σεων  (investment  firms),  εταιρει�ες  διαχει�ρισης  κεφαλαι�ων/ενεργητικου�  (asset/fund
managers) η�  εταιρει�ες διαχει�ρισης κεφαλαι�ων επιχειρηματικω� ν συμμετοχω� ν (private equity firms),
υπο�  την πρου6 πο� θεση ο� τι οι τελευται�ες αυτε�ς εταιρει�ες ελε�γχουν, συνολικα�  ποσοστο�  που υπερβαι�νει
το εβδομη� ντα πε�ντε τοις εκατο�  (75%) των δικαιωμα� των ψη� φων και ει�ναι εποπτευο� μενες απο�  Επιτρο-
πε�ς  Κεφαλαιαγορα� ς  η�  α� λλες  αρμο� διες  χρηματοοικονομικε�ς  αρχε�ς  κρατω� ν  μελω� ν  της  Ευρωπαι6κη� ς
Ένωσης η�  του Ο.Ο.Σ.Α.123

22.Α.6.  Η αναθε�τουσα αρχη�  αποκλει�ει  οικονομικο�  φορε�α σε οποιοδη� ποτε χρονικο�  σημει�ο κατα�  τη
δια� ρκεια της διαδικασι�ας συ� ναψης συ� μβασης, ο� ταν αποδεικνυ� εται ο� τι αυτο� ς βρι�σκεται λο�γω πρα� ξεων
η�  παραλει�ψεων αυτου�  ει�τε πριν ει�τε κατα�  τη διαδικασι�α, σε μι�α απο�  τις περιπτω� σεις των προηγου� με-
νων παραγρα� φων. 124 

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.125

22.Α.7. Οικονομικο� ς φορε�ας που εμπι�πτει σε μια απο�  τις καταστα� σεις που αναφε�ρονται στις παρα-
γρα� φους 22.Α.1 και 22.Α.4126, εκτο� ς απο�  την περι�πτωση β, μπορει�  να προσκομι�ζει στοιχει�α127 προκει-
με�νου να αποδει�ξει ο� τι τα με�τρα που ε�λαβε επαρκου� ν για να αποδει�ξουν την αξιοπιστι�α του, παρο� τι
συντρε�χει ο σχετικο� ς λο�γος αποκλεισμου� . Για τον σκοπο�  αυτο� ν, ο οικονομικο� ς φορε�ας αποδεικνυ� ει ο� τι
ε�χει καταβα� λει η�  ε�χει δεσμευθει� να καταβα� λει αποζημι�ωση για ζημι�ες που προκλη� θηκαν απο�  το ποινι-
κο�  αδι�κημα η�  το παρα� πτωμα, ο� τι ε�χει διευκρινι�σει τα γεγονο� τα και τις περιστα� σεις με ολοκληρωμε�νο

125  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επι�σης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ε�γγραφο
της Αρχη� ς  (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικα�  με  την απο� φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρι�ου  2018 στην
υπο� θεση C-124/2017 Vossloh, ιδι�ως σκε�ψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019. 
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τρο� πο, με�σω ενεργου�  συνεργασι�ας με τις ερευνητικε�ς αρχε�ς, και ε�χει λα� βει συγκεκριμε�να τεχνικα�  και
οργανωτικα�  με�τρα, καθω� ς και με�τρα σε επι�πεδο προσωπικου�  κατα� λληλα για την αποφυγη�  περαιτε�ρω
ποινικω� ν αδικημα� των η�  παραπτωμα� των. 128 Τα με�τρα που λαμβα� νονται απο�  τους οικονομικου� ς φο-
ρει�ς αξιολογου� νται σε συνα� ρτηση με τη σοβαρο� τητα και τις ιδιαι�τερες περιστα� σεις του ποινικου�  αδι-
κη� ματος η�  του παραπτω� ματος. Εα� ν τα στοιχει�α κριθου� ν επαρκη� , ο εν λο�γω οικονομικο� ς φορε�ας δεν
αποκλει�εται απο�  τη διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης. Αν τα με�τρα κριθου� ν ανεπαρκη� , γνωστοποιει�ται
στον οικονομικο�  φορε�α το σκεπτικο�  της απο� φασης αυτη� ς. Οικονομικο� ς φορε�ας που ε�χει αποκλειστει�,
συ� μφωνα με τις κει�μενες διατα� ξεις, με τελεσι�δικη απο� φαση, απο�  τη συμμετοχη�  σε διαδικασι�ες συ� να-
ψης συ� μβασης η�  ανα� θεσης παραχω� ρησης δεν μπορει� να κα� νει χρη� ση της ανωτε�ρω δυνατο� τητας κατα�
την περι�οδο του αποκλεισμου�  που ορι�ζεται στην εν λο�γω απο� φαση

22.Α.8. Η απο� φαση για την διαπι�στωση της επα� ρκειας η�  μη των επανορθωτικω� ν με�τρων κατα�  την
προηγου� μενη παρα� γραφο εκδι�δεται συ� μφωνα με τα οριζο� μενα στις παρ. 8 και 9 του α� ρθρου 73 του ν.
4412/2016. 129

22.Α.9. Οικονομικο� ς  φορε�ας,  σε  βα� ρος  του  οποι�ου  ε�χει  επιβληθει�  η  κυ� ρωση  του  οριζο� ντιου
αποκλεισμου�  συ� μφωνα  με  τις  κει�μενες  διατα� ξεις,  και  για  το  χρονικο�  δια� στημα  που  αυτη�  ορι�ζει
αποκλει�εται απο�  την παρου� σα διαδικασι�α συ� ναψης της συ� μβασης.

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 130

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορα�  την καταλληλο� τητα για την α� σκηση της επαγγελματικη� ς δραστηριο� τητας, απαιτει�ται  οι
οικονομικοι�  φορει�ς  να ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  στο σχετικο�  επαγγελματικο�  μητρω� ο που τηρει�ται  στο
κρα� τος εγκατα� σταση� ς τους. Ειδικα�  οι προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι στην Ελλα� δα απαιτει�-
ται  να  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  στο  Μητρω� ο  Εργοληπτικω� ν  Επιχειρη� σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  για  το  χρονικο�
δια� στημα που εξακολουθου� ν να ισχυ� ουν οι μεταβατικε�ς διατα� ξεις του α� ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 η�
στο Μητρω� ο Εργοληπτικω� ν Επιχειρη� σεων Δημο� σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απο�  την ε�ναρξη ισχυ� ος του
τελευται�ου η�  στα Μητρω� α Περιφερειακω� ν Ενοτη� των131, ανα�  περι�πτωση, στην κατηγορι�α/-ιες ε�ργου
του α� ρθρου 21 της παρου� σας132. Οι προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι σε κρα� τος με�λος της Ευ-
ρωπαι6κη� ς Ένωσης απαιτει�ται να ει�ναι εγγεγραμμε�νοι στα Μητρω� α του παραρτη� ματος ΧΙ του Προ-
σαρτη� ματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια133

Οι οικονομικοι� φορει�ς δεν οφει�λουν να πληρου� ν ελα� χιστες απαιτη� σεις οικονομικη� ς και χρηματοοικο-
νομικη� ς επα� ρκειας.

Σε  περι�πτωση  ε�νωσης  οικονομικω� ν  φορε�ων,  οι  παραπα� νω  ελα� χιστες  απαιτη� σεις  καλυ� πτονται
αθροιστικα�  απο�  τα με�λη της ε�νωσης. 

[όπου  κρίνεται  αναγκαίο  διευκρινίζεται  διαφορετικός τρόπος,  με  τον  οποίο  οι  ενώσεις  οικονομικών
φορέων  πληρούν  τις  απαιτήσεις  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας,  ήτοι  από  ένα
τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή
οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και
είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας134.]

Ειδικα�  οι εργοληπτικε�ς επιχειρη� σεις που ει�ναι εγγεγραμμε�νες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικο�  δια� στημα που
εξακολουθου� ν να ισχυ� ουν οι μεταβατικε�ς διατα� ξεις του α� ρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρε�πει να
υπερβαι�νουν τα ανω� τατα επιτρεπτα�  ο� ρια ανεκτε�λεστου υπολοι�που εργολαβικω� ν συμβα� σεων, συ� μ-
φωνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ο� πως ισχυ� ει.

Μετα�  απο�  τη  λη� ξη  των  ως  α� νω  μεταβατικω� ν  διατα� ξεων  και  την  πλη� ρη  ε�ναρξη  ισχυ� ος  του  π.δ
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71/2019, οι εργοληπτικε�ς επιχειρη� σεις που ει�ναι εγγεγραμμε�νες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  δεν θα πρε�πει να
υπερβαι�νουν τα ανω� τατα επιτρεπτα�  ο� ρια ανεκτε�λεστου υπολοι�που εργολαβικω� ν συμβα� σεων, συ� μ-
φωνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 64 αυτου� .

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα135

Όπως ορι�ζεται ανα�  κατηγορι�α και τα� ξη Μητρω� ου αντι�στοιχη με την εκτιμω� μενη αξι�α της συ� μβασης,
συ� μφωνα με το α� ρθρο 76 παρ. 3(α) του ν. 4412/2016.
Για  τους  οικονομικου� ς  φορει�ς  απο�  κρα� τη  στα  οποι�α  δεν  τηρου� νται  επι�σημοι  κατα� λογοι
αναγνωρισμε�νων εργοληπτω� ν, απαιτου� νται ο� λα τα στοιχει�α απο�  τα οποι�α αποδεικνυ� εται ο� τι ε�χουν
εκτελε�σει ε�ργα παρο� μοια με το δημοπρατου� μενο, απο�  ποσοτικη�  και ποιοτικη�  α� ποψη.
Σε  περι�πτωση  ε�νωσης  οικονομικω� ν  φορε�ων,  οι  παραπα� νω  ελα� χιστες  απαιτη� σεις  καλυ� πτονται
αθροιστικα�  απο�  τα με�λη της ε�νωσης. 

Ι) Για τους προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι στην Ελλα� δα απαιτει�ται: 

-Για  την  κατηγορι�α  οικοδομικω� ν  ε�ργων  βασικη�  στελε�χωση  τουλα� χιστον  ενο� ς  τεχνικου�  ΜΕΚ   Α
βαθμι�δας  (Διπλωματου� χοι  ανωτα� των  εκπαιδευτικω� ν  ιδρυμα� των  που  ασχολου� νται  με  την
παραγωγη�  ε�ργων σε οποιοδη� ποτε στα� διο (μελε�τη, κατασκευη� , επι�βλεψη) με συνολικη�  απασχο� ληση
τουλα� χιστον 3 ε�τη στην κατασκευη�  η�  6 στην επι�βλεψη.  Πτυχιου� χοι τεχνολογικω� ν εκπαιδευτικω� ν
ιδρυμα� των και πρω� ην ανω� τερων τεχνικω� ν σχολω� ν που ασχολου� νται με την παραγωγη�  ε�ργων σε
οποιοδη� ποτε στα� διο (μελε�τη, κατασκευη� ,  επι�βλεψη) με συνολικη�  απασχο� ληση τουλα� χιστον 5 ε�τη
στην κατασκευη�  η�  8 στην επι�βλεψη.)

-Για την κατηγορι�α Ηλεκτρομηχανολογικω� ν ε�ργων βασικη�  στελε�χωση τουλα� χιστον ενο� ς τεχνικου�
ΜΕΚ Α βαθμι�δας (Διπλωματου� χοι ανωτα� των εκπαιδευτικω� ν ιδρυμα� των που ασχολου� νται με την
παραγωγη�  ε�ργων σε οποιοδη� ποτε στα� διο (μελε�τη, κατασκευη� , επι�βλεψη) με συνολικη�  απασχο� ληση
τουλα� χιστον 3 ε�τη στην κατασκευη�  η�  6 στην επι�βλεψη.  Πτυχιου� χοι τεχνολογικω� ν εκπαιδευτικω� ν
ιδρυμα� των και πρω� ην ανω� τερων τεχνικω� ν σχολω� ν που ασχολου� νται με την παραγωγη�  ε�ργων σε
οποιοδη� ποτε στα� διο (μελε�τη, κατασκευη� ,  επι�βλεψη) με συνολικη�  απασχο� ληση τουλα� χιστον 5 ε�τη
στην κατασκευη�  η�  8 στην επι�βλεψη.)

(IΙ) ) Οι αλλοδαποι� οικονομικοι�  φορει�ς θα πρε�πει να διαθε�τουν τους απαραι�τητους ανθρω� πινους και
τεχνικου� ς πο� ρους και την εμπειρι�α για να εκτελε�σουν τη συ� μβασης σε κατα� λληλο επι�πεδο ποιο� τητας .

Σε  περι�πτωση  ε�νωσης  οικονομικω� ν  φορε�ων,  οι  παραπα� νω  ελα� χιστες  απαιτη� σεις  καλυ� πτονται
αθροιστικα�  απο�  τα με�λη της ε�νωσης. 

[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται ο διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φο-
ρέων πληρούν τις  απαιτήσεις τεχνικής και  επαγγελματικής ικανότητας136,  ήτοι  από ένα τουλάχιστον
μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλ -
λος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με
την αρχή της αναλογικότητας137.]

 [Επισημαίνεται ότι για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων οικονομικής
και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας,  καθώς  και  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας,
πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη

136  ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν θα πρε�πει να συγχε�εται η ε�ννοια της επαγγελματικη� ς καταλληλο� λητας του α� ρθρου
22.Β  με την ε�ννοια της επαγγελματικη� ς ικανο� τητας 

137   Πρβλ. α� ρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' του ν. 4412/2016.
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των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες
αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα
αρχή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, ελέγχει εάν
οι απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της
σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς
το αντικείμενό της.138]

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης139

Δεν απαιτου� νται.

[Στην περίπτωση που ζητείται πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης
να αναφέρεται από την αναθέτουσα αρχή ο τρόπος συμμόρφωσης της απαίτησης σε περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων].

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

Όσον αφορα�  τα κριτη� ρια της οικονομικη� ς και χρηματοοικονομικη� ς επα� ρκειας και τα κριτη� ρια σχετικα�
με την τεχνικη�  και επαγγελματικη�  ικανο� τητα, ε�νας οικονομικο� ς φορε�ας μπορει�,  να στηρι�ζεται στις
ικανο� τητες α� λλων φορε�ων, ασχε�τως της νομικη� ς φυ� σης των δεσμω� ν του με αυτου� ς. Στην περι�πτωση
αυτη� , αποδεικνυ� ουν ο� τι θα ε�χουν στη δια� θεση�  τους τους αναγκαι�ους πο� ρους, με την προσκο� μιση της
σχετικη� ς δε�σμευσης των φορε�ων στην ικανο� τητα των οποι�ων στηρι�ζονται.

Όσον αφορα�  τα κριτη� ρια που σχετι�ζονται με τους τι�τλους σπουδω� ν και τα επαγγελματικα�  προσο� ντα
που ορι�ζονται στην περι�πτωση στ του Με�ρους ΙΙ  του Παραρτη� ματος ΧΙΙ του Προσαρτη� ματος Α ν.
4412/2016 η�  με την σχετικη�  επαγγελματικη�  εμπειρι�α, οι οικονομικοι�  φορει�ς, μπορου� ν να βασι�ζονται
στις ικανο� τητες α� λλων φορε�ων μο� νο εα� ν οι τελευται�οι θα εκτελε�σουν τις εργασι�ες η�  τις υπηρεσι�ες για
τις οποι�ες απαιτου� νται οι συγκεκριμε�νες ικανο� τητες.

Όταν ο οικονομικο� ς φορε�ας στηρι�ζεται στις ικανο� τητες α� λλων φορε�ων ο� σον αφορα�  τα κριτη� ρια που
σχετι�ζονται με την οικονομικη�  και χρηματοοικονομικη�  επα� ρκεια, ο οικονομικο� ς φορε�ας και αυτοι�  οι
φορει�ς ει�ναι απο�  κοινου�  υπευ� θυνοι140 για την εκτε�λεση της συ� μβασης.

Στην περι�πτωση ε�νωσης οικονομικω� ν φορε�ων, η ε�νωση μπορει�  να στηρι�ζεται στις ικανο� τητες των
συμμετεχο� ντων  στην  ε�νωση  η�  α� λλων  φορε�ων  (για  τα  κριτη� ρια  της  οικονομικη� ς  και
χρηματοοικονομικη� ς  επα� ρκειας  και  τα  κριτη� ρια  σχετικα�  με  την  τεχνικη�  και  επαγγελματικη�
ικανο� τητα).

Η αναθε�τουσα αρχη�  ελε�γχει, συ� μφωνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 23 της παρου� σας, εα� ν οι φορει�ς,
στις ικανο� τητες των οποι�ων προτι�θεται να στηριχθει�  ο προσφε�ρων, πληρου� ν τα σχετικα�  κριτη� ρια
επιλογη� ς και, εα� ν συντρε�χουν λο�γοι αποκλεισμου�  κατα�  τα οριζο� μενα στην παρου� σα διακη� ρυξη. 

Η  αναθε�τουσα  αρχη�  απαιτει�  απο�  τον  οικονομικο�  φορε�α  να  αντικαταστη� σει  ε�ναν  φορε�α  που  δεν
πληροι� σχετικο�  κριτη� ριο επιλογη� ς η�  για τον οποι�ο συντρε�χουν οι λο� γοι αποκλεισμου�  του α� ρθρου 22.Α
της παρου� σας.

Η αντικατα� σταση του φορε�α, στις ικανο� τητες του οποι�ου στηρι�ζεται ο οικονομικο� ς φορε�ας που δεν
πληροι�  σχετικο�  κριτη� ριο επιλογη� ς  η�  για τον οποι�ον συντρε�χουν λο�γοι αποκλεισμου�  της παρου� σας,
γι�νεται  κατο� πιν  προ� σκλησης  προς  τον  οικονομικο�  φορε�α,  εντο� ς  τρια� ντα  (30)  ημερω� ν  απο�  την
ημερομηνι�α κοινοποι�ησης της προ� σκλησης στον οικονομικο�  φορε�α, για κα� θε τρι�το στις ικανο� τητες
του οποι�ου στηρι�ζεται, στο πλαι�σιο της παρου� σας διαδικασι�ας ανα� θεσης συ� μβασης. Ο φορε�ας με τον
οποι�ο αντικαθι�σταται ο φορε�ας του προηγου� μενου εδαφι�ου δεν επιτρε�πεται να αντικατασταθει�  εκ
νε�ου.
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Η εκτε�λεση των ......141 γι�νεται υποχρεωτικα�  απο�  τον προσφε�ροντα η� ,  αν η προσφορα�  υποβα� λλεται
απο�  ε�νωση οικονομικω� ν φορε�ων, απο�  ε�ναν απο�  τους συμμετε�χοντες στην ε�νωση αυτη� .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής142

23.1 Κατα�  την  υποβολη�  προσφορω� ν  οι  οικονομικοι�  φορει�ς  υποβα� λλουν  το  Ευρωπαι6κο�  Ενιαι�ο
Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ), συ� μφωνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το
οποι�ο ισοδυναμει�  με  ενημερωμε�νη υπευ� θυνη δη� λωση, με τις συνε�πειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατα� σταση των πιστοποιητικω� ν που εκδι�δουν δημο� σιες αρχε�ς η�
τρι�τα με�ρη, επιβεβαιω� νοντας ο� τι ο εν λο�γω οικονομικο� ς φορε�ας πληροι� τις ακο� λουθες πρου6 ποθε�σεις:
α)  δεν  βρι�σκεται  σε  μι�α  απο�  τις  καταστα� σεις  του  α� ρθρου  22  Α  της  παρου� σας,
β) πληροι� τα σχετικα�  κριτη� ρια επιλογη� ς τα οποι�α ε�χουν καθορισθει�, συ� μφωνα με το α� ρθρο 22 Β-Ε της
παρου� σας.

Σε  οποιοδη� ποτε  χρονικο�  σημει�ο  κατα�  τη  δια� ρκεια  της  διαδικασι�ας,  μπορει�  να  ζητηθει�  απο�  τους
προσφε�ροντες να υποβα� λλουν ο� λα η�  ορισμε�να δικαιολογητικα�  της επο� μενης παραγρα� φου, ο� ταν αυτο�
απαιτει�ται για την ορθη�  διεξαγωγη�  της διαδικασι�ας.

Το ΕΕΕΣ φε�ρει υπογραφη�  με ημερομηνι�α εντο� ς του χρονικου�  διαστη� ματος, κατα�  το οποι�ο μπορου� ν να
υποβα� λονται προσφορε�ς. 

Αν στο δια� στημα που μεσολαβει� μεταξυ�  της ημερομηνι�ας υπογραφη� ς του ΕΕΕΣ και της καταληκτικη� ς
ημερομηνι�ας υποβολη� ς προσφορω� ν ε�χουν επε�λθει μεταβολε�ς στα δηλωθε�ντα στοιχει�α, εκ με�ρους του,
στο ΕΕΕΣ,  ο οικονομικο� ς  φορε�ας αποσυ� ρει  την προσφορα�  του,  χωρι�ς  να απαιτει�ται απο� φαση της
αναθε�τουσας αρχη� ς. Στη συνε�χεια μπορει� να την υποβα� λει εκ νε�ου με επι�καιρο ΕΕΕΣ.143.

Ο οικονομικο� ς φορε�ας δυ� ναται να διευκρινι�ζει τις δηλω� σεις και πληροφορι�ες που παρε�χει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτικη�  υπευ� θυνη δη� λωση, την οποι�α υποβα� λλει μαζι� με το ΕΕΕΣ. 

Κατα�  την υποβολη�  του ΕΕΕΣ, καθω� ς και της συνοδευτικη� ς υπευ� θυνης δη� λωσης, ει�ναι δυνατη� , με μο� νη
την υπογραφη�  του κατα�  περι�πτωση εκπροσω� που του οικονομικου�  φορε�α, η προκαταρκτικη�  απο� δειξη
των  λο�γων  αποκλεισμου�  που  αναφε�ρονται  στο  α� ρθρο  22.Α.1  της  παρου� σας,  για  το  συ� νολο  των
φυσικω� ν προσω� πων που ει�ναι με�λη του διοικητικου� , διευθυντικου�  η�  εποπτικου�  οργα� νου του η�  ε�χουν
εξουσι�α εκπροσω� πησης, λη� ψης αποφα� σεων η�  ελε�γχου σε αυτο� ν 144.

Ως  εκπρο� σωπος  του  οικονομικου�  φορε�α,  για  την  εφαρμογη�  του  παρο� ντος,  νοει�ται  ο  νο� μιμος
εκπρο� σωπος αυτου� , ο� πως προκυ� πτει απο�  το ισχυ� ον καταστατικο�  η�  το πρακτικο�  εκπροσω� πηση� ς του
κατα�  το  χρο� νο  υποβολη� ς  της  προσφορα� ς  η�  το  αρμοδι�ως  εξουσιοδοτημε�νο  φυσικο�  προ� σωπο  να
εκπροσωπει�  τον  οικονομικο�  φορε�α  για  διαδικασι�ες  συ� ναψης  συμβα� σεων  η�  για  τη  συγκεκριμε�νη
διαδικασι�α συ� ναψης συ� μβασης145.

Ο οικονομικο� ς  φορε�ας φε�ρει την υποχρε�ωση, να δηλω� σει,  με�σω του ΕΕΕΣ,  με ακρι�βεια στην ανα-
θε�τουσα αρχη� ,  ως ε�χουσα την αποκλειστικη�  αρμοδιο� τητα ελε�γχου για την τυχο� ν συνδρομη�  λο� γων
αποκλεισμου� 146, την κατα� σταση�  του σε σχε�ση με τους λο� γους που προβλε�πονται στο α� ρθρο 73 του ν.
4412/2016 και στο α� ρθρο 22.Α  της παρου� σης147 και ταυτο� χρονα να επικαλεσθει� και τυχο� ν ληφθε�ντα
με�τρα προς αποκατα� σταση της αξιοπιστι�ας του.

Επισημαι�νεται  ο� τι,  κατα�  την  απα� ντηση  οικονομικου�  φορε�α  στο  ερω� τημα  του  ΕΕΕΣ  η�  α� λλου
αντι�στοιχου εντυ� που η�  δη� λωσης για συ� ναψη συμφωνιω� ν με α� λλους οικονομικου� ς φορει�ς με στο�χο τη
στρε�βλωση του ανταγωνισμου� , η συνδρομη�  περιστα� σεων, ο� πως η τριετη� ς παραγραφη�  της παρ. 10
του α� ρθρου 73, περι� λο� γων αποκλεισμου� , η�  η εφαρμογη�  της παρ. 3β του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011
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(Α’ 93), αναλυ� εται στο σχετικο�  πεδι�ο που προβα� λλει κατο� πιν θετικη� ς απα� ντησης.

Οι  προηγου� μενες  αρνητικε�ς  απαντη� σεις  στο  ανωτε�ρω  ερω� τημα  του  ΕΕΕΣ  η�  α� λλου  αντι�στοιχου
εντυ� που η�  δη� λωσης, απο�  οικονομικου� ς φορει�ς οι οποι�οι εμπι�πτουν στο πεδι�ο εφαρμογη� ς της παρ. 3β
του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετου� ν τον λο�γο αποκλεισμου�  των περ. ζ’ η� / και θ’ της
παρ. 4 του α� ρθρου 73 του παρο� ντος και δεν απαιτει�ται να δηλωθου� ν κατα�  τη συμπλη� ρωση του ΕΕΕΣ
και κα� θε αντι�στοιχου εντυ� που.

Όσον αφορα�  τις υποχρεω� σεις  για την καταβολη�  φο� ρων η�  εισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης (περ. α’
και β’ της παρ. 2 του α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτε�ς θεωρει�ται ο� τι δεν ε�χουν αθετηθει�  εφο� σον
δεν  ε�χουν  καταστει�  ληξιπρο� θεσμες  η�  εφο� σον  ε�χουν  υπαχθει�  σε  δεσμευτικο�  διακανονισμο�  που
τηρει�ται. Στην περι�πτωση αυτη� , ο οικονομικο� ς φορε�ας δεν υποχρεου� ται να απαντη� σει καταφατικα�
στο σχετικο�  πεδι�ο του ΕΕΕΣ, με το οποι�ο ερωτα� ται εα� ν ο οικονομικο� ς φορε�ας ε�χει ανεκπλη� ρωτες
υποχρεω� σεις  ο� σον  αφορα�  στην  καταβολη�  φο� ρων  η�  εισφορω� ν  κοινωνικη� ς  ασφα� λισης  η� ,  κατα�
περι�πτωση, εα� ν ε�χει αθετη� σει τις παραπα� νω υποχρεω� σεις του. 148

Στην  περι�πτωση  υποβολη� ς  προσφορα� ς  απο�  ε�νωση  οικονομικω� ν  φορε�ων,  το  Ευρωπαι6κο�  Ενιαι�ο
Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ), υποβα� λλεται χωριστα�  απο�  κα� θε με�λος της ε�νωσης.

Στην  περι�πτωση  που  προσφε�ρων  οικονομικο� ς  φορε�ας  δηλω� νει  στο  Ευρωπαι6κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο
Συ� μβασης (ΕΕΕΣ) την προ� θεση�  του για ανα� θεση υπεργολαβι�ας, υποβα� λλει μαζι�  με το δικο�  του ΕΕΕΣ
και το ΕΕΕΣ  του υπεργολα� βου.

Στην  περι�πτωση  που  προσφε�ρων  οικονομικο� ς  φορε�ας  στηρι�ζεται  στις  ικανο� τητες  ενο� ς  η�
περισσο� τερων φορε�ων υποβα� λλει μαζι� με το δικο�  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κα� θε φορε�α, στις ικανο� τητες
του οποι�ου στηρι�ζεται.

Τε�λος,  επισημαι�νεται  ο� τι  οι  προσφε�ροντες  δηλω� νουν  το  ανεκτε�λεστο  υπο� λοιπο  εργολαβικω� ν
συμβα� σεων στο Με�ρος  IV του ΕΕΕΣ, Ενο� τητα Β («Οικονομικη�  και Χρηματοοικονομικη�  Επα� ρκεια»),
στο  πεδι�ο  «Λοιπε�ς  οικονομικε�ς  η�  χρηματοοικονομικε�ς  απαιτη� σεις».

23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαι�ωμα συμμετοχη� ς και οι ο� ροι και πρου6 ποθε�σεις συμμετοχη� ς, ο� πως ορι�στηκαν στα α� ρθρα 21
και 22 της παρου� σας, κρι�νονται:
α) κατα�  την υποβολη�  της προσφορα� ς, με την υποβολη�  του ΕΕΕΣ, 
β) κατα�  την υποβολη�  των δικαιολογητικω� ν κατακυ� ρωσης, συ� μφωνα με το α� ρθρο 4.2 (α  ε�ως δ) και 
γ)κατα�  την εξε�ταση της υπευ� θυνης δη� λωσης, συ� μφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 του α� ρθρου 105 του
ν.4412/16, και στο α� ρθρο 4.2  (ε) της παρου� σας.

Στην περι�πτωση που προσφε�ρων οικονομικο� ς  φορε�ας η�  ε�νωση αυτω� ν  στηρι�ζεται στις ικανο� τητες
α� λλων φορε�ων, συ� μφωνα με το α� ρθρο 22.ΣΤ της παρου� σας, οι φορει�ς στην ικανο� τητα των οποι�ων
στηρι�ζεται  ο  προσφε�ρων  οικονομικο� ς  φορε�ας  η�  ε�νωση  αυτω� ν,  υποχρεου� νται  στην  υποβολη�  των
δικαιολογητικω� ν που αποδεικνυ� ουν ο� τι δεν συντρε�χουν οι λο�γοι αποκλεισμου�  του α� ρθρου 22 Α της
παρου� σας και ο� τι πληρου� ν τα σχετικα�  κριτη� ρια επιλογη� ς κατα�  περι�πτωση (α� ρθρου 22 Β – Ε).

Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  δεν  υποχρεου� νται  να  υποβα� λλουν  δικαιολογητικα�  η�  α� λλα  αποδεικτικα�
στοιχει�α, αν και στο με�τρο που η αναθε�τουσα αρχη�  ε�χει τη δυνατο� τητα να λαμβα� νει τα πιστοποιητικα�
η�  τις συναφει�ς πληροφορι�ες απευθει�ας με�σω προ� σβασης σε εθνικη�  βα� ση δεδομε�νων σε οποιοδη� ποτε
κρα� τος - με�λος της Ένωσης, η οποι�α διατι�θεται δωρεα� ν, ο� πως εθνικο�  μητρω� ο συμβα� σεων, εικονικο�
φα� κελο  επιχει�ρησης,  ηλεκτρονικο�  συ� στημα  αποθη� κευσης  εγγρα� φων  η�  συ� στημα  προεπιλογη� ς.  Η
δη� λωση για την προ� σβαση σε εθνικη�  βα� ση δεδομε�νων εμπεριε�χεται στο Ευρωπαι6κο�  Ενιαι�ο Έγγραφο
Συ� μβασης  (ΕΕΕΣ).  Η  δη� λωση  για  την  προ� σβαση  σε  εθνικη�  βα� ση  δεδομε�νων  εμπεριε�χεται   στο
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Ευρωπαι6κο�  Ενιαι�ο  Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ),  στο οποι�ο περιε�χονται επι�σης οι  πληροφορι�ες που
απαιτου� νται  για  τον συγκεκριμε�νο  σκοπο� ,  ο� πως η  ηλεκτρονικη�  διευ� θυνση της  βα� σης  δεδομε�νων,
τυχο� ν δεδομε�να αναγνω� ρισης και, κατα�  περι�πτωση, η απαραι�τητη δη� λωση συναι�νεσης. 

Οι οικονομικοι� φορει�ς δεν υποχρεου� νται να υποβα� λουν δικαιολογητικα� , ο� ταν η αναθε�τουσα αρχη�  που
ε�χει αναθε�σει τη συ� μβαση διαθε�τει η� δη τα δικαιολογητικα�  αυτα� .

Όλα τα αποδεικτικα�  ε�γγραφα του α� ρθρου 23.3 ε�ως 23.10 της παρου� σας, υποβα� λλονται και γι�νονται
αποδεκτα� ,  συ� μφωνα με τα αναλυτικα�  οριζο� μενα στο α� ρθρο 4.2 (β) της παρου� σας. Τα αποδεικτικα�
ε�γγραφα συντα� σσονται στην ελληνικη�  γλω� σσα η�  συνοδευ� ονται απο�  επι�σημη μετα� φραση�  τους στην
ελληνικη�  γλω� σσα συ� μφωνα με το α� ρθρο 6 της παρου� σας.  Η αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�  να ζητει�  απο�
προσφε�ροντες, σε οποιοδη� ποτε χρονικο�  σημει�ο κατα�  τη δια� ρκεια της διαδικασι�ας, να υποβα� λλουν ο� λα
η�  ορισμε�να δικαιολογητικα� , ο� ταν αυτο�  απαιτει�ται για την ορθη�  διεξαγωγη�  της διαδικασι�ας.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσωρινο� ς  ανα� δοχος,  κατο� πιν  σχετικη� ς  ηλεκτρονικη� ς  προ� σκλησης απο�  την αναθε�τουσα αρχη� ,
υποβα� λλει  τα  ακο� λουθα  δικαιολογητικα� ,  κατα�  τα  ειδικο� τερα  οριζο� μενα  στο  α� ρθρο  4.2  της
παρου� σας149:

Για  την  απο� δειξη  της  μη  συνδρομη� ς  των  λο�γων  αποκλεισμου�  του  άρθρου  22Α,  ο  προσωρινο� ς
ανα� δοχος υποβα� λλει  αντι�στοιχα τα παρακα� τω δικαιολογητικα� :

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου  η� ,  ελλει�ψει αυτου� ,  ισοδυ� ναμου εγγρα� φου που εκδι�δεται απο�
αρμο� δια δικαστικη�  η�  διοικητικη�  αρχη�  του κρα� τους-με�λους η�  της χω� ρας καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ο� που
ει�ναι εγκατεστημε�νος ο εν λο�γω οικονομικο� ς φορε�ας, απο�  το οποι�ο προκυ� πτει ο� τι πληρου� νται αυτε�ς
οι πρου6 ποθε�σεις, που να ε�χει εκδοθει� ε�ως τρεις (3) μη� νες πριν απο�  την υποβολη�  του150. Η υποχρε�ωση
προσκο� μισης  του  ως  α� νω  αποσπα� σματος  αφορα�  και  τα  προ� σωπα  των  τελευται�ων   τεσσα� ρων
εδαφι�ων  της παραγρα� φου Α.1 του α� ρθρου 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικο�  που εκδι�δεται απο�  την αρμο� δια αρχη�
του  οικει�ου  κρα� τους  -  με�λους  η�  χω� ρας,  περι�  του  ο� τι  ε�χουν  εκπληρωθει�  οι  υποχρεω� σεις  του
οικονομικου�  φορε�α,  ο� σον  αφορα�  στην  καταβολη�  φο� ρων  (φορολογική  ενημερότητα) και  στην
καταβολη�  των εισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης  (ασφαλιστική ενημερότητα)151, συ� μφωνα με την
ισχυ� ουσα νομοθεσι�α του κρα� τους εγκατα� στασης η�  την ελληνικη�  νομοθεσι�α αντι�στοιχα, που να ει�ναι
εν ισχυ�  κατα�  το χρο� νο υποβολη� ς του, α� λλως, στην περι�πτωση που δεν αναφε�ρεται σε αυτο�  χρο� νος
ισχυ� ος, που να ε�χει εκδοθει� ε�ως τρεις (3) μη� νες πριν απο�  την υποβολη�  του152.

Για  τους  προσφε�ροντες  που  ει�ναι  εγκατεστημε�νοι  η�  εκτελου� ν  ε�ργα  στην  Ελλα� δα τα  σχετικα�
δικαιολογητικα�  που υποβα� λλονται ει�ναι:

β1) πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  που  εκδι�δεται  απο�  την  Ανεξα� ρτητη  Αρχη�
Δημοσι�ων  Εσο� δων  (Α.Α.Δ.Ε.), για  τον  οικονομικο�  φορε�α  και  για  τις  κοινοπραξι�ες  στις  οποι�ες
συμμετε�χει για τα δημο� σια ε�ργα που ει�ναι σε εξε�λιξη. Οι αλλοδαποι�  προσφε�ροντες θα υποβα� λλουν
υπευ� θυνη  δη� λωση153 περι�  του  ο� τι  δεν  ε�χουν  υποχρε�ωση  καταβολη� ς  φο� ρων  στην  Ελλα� δα.  Σε
περι�πτωση που ε�χουν τε�τοια υποχρε�ωση θα υποβα� λλουν σχετικο�  αποδεικτικο�  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  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]154
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Εφόσον  η  α.α.  επιτρέπει  την  υποβολή  προσφορών,  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  δεν  έχουν
καταβληθεί,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  22.Α.3  περ.  β  της  παρούσας,  προσκομίζεται  από  τον
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.  

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδι�δεται απο�  τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικη�
ενημερο� τητα καλυ� πτει τις ασφαλιστικε�ς υποχρεω� σεις του προσφε�ροντος οικονομικου�  φορε�α α) ως
φυσικο�  η�  νομικο�  προ� σωπο για το προσωπικο�  τους με σχε�ση εξαρτημε�νης εργασι�ας, β) για ε�ργα που
εκτελει�  μο� νος του η�  σε κοινοπραξι�α καθω� ς και γ)  για τα στελε�χη-μηχανικου� ς του που στελεχω� νουν
το πτυχι�ο της εργοληπτικη� ς επιχει�ρησης και που ε�χουν υποχρε�ωση ασφα� λισης στον eΕΦΚΑ (τομε�ας
πρω� ην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημε�νοι στην Ελλα� δα οικονομικοι� φορει�ς υποβα� λλουν αποδεικτικο�
ασφαλιστικη� ς ενημερο� τητας (κυ� ριας και επικουρικη� ς ασφα� λισης) για το προσωπικο�  τους με σχε�ση
εξαρτημε�νης  εργασι�ας.  Δεν  αποτελου� ν  απο� δειξη  ενημερο� τητας  της  προσφε�ρουσας  εταιρι�ας,
αποδεικτικα�  ασφαλιστικη� ς ενημερο� τητας  των φυσικω� ν προσω� πων που στελεχω� νουν το πτυχι�ο της
εταιρι�ας ως εται�ροι. Οι αλλοδαποι� προσφε�ροντες (φυσικα�  και νομικα�  προ� σωπα), που δεν υποβα� λουν
τα α� νω αποδεικτικα� , υποβα� λλουν υπευ� θυνη δη� λωση περι� του ο� τι δεν απασχολου� ν προσωπικο� , για το
οποι�ο υπα� ρχει  υποχρε�ωση ασφα� λισης σε ημεδαπου� ς  ασφαλιστικου� ς οργανισμου� ς.  Αν απασχολου� ν
τε�τοιο  προσωπικο� ,  πρε�πει  να  υποβα� λλουν  σχετικο�  αποδεικτικο�  ασφαλιστικη� ς  ενημερο� τητας
εκδιδο� μενο απο�  τον eΕΦΚΑ. 

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

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

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφε�ροντος ο� τι δεν ε�χει εκδοθει�  δικαστικη�  η�  διοικητικη�  απο� φαση με
τελεσι�δικη και δεσμευτικη�  ισχυ�  για την αθε�τηση των υποχρεω� σεω� ν του ο� σον αφορα�  στην καταβολη�
φο� ρων η�  εισφορω� ν κοινωνικη� ς ασφα� λισης. 

(γ) για την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22155: πιστοποιητικο�  που εκδι�δεται απο�  την αρμο� δια
δικαστικη�  η�  διοικητικη�  αρχη�  του οικει�ου κρα� τους - με�λους η�  χω� ρας, που να ε�χει εκδοθει� ε�ως τρεις (3)
μη� νες πριν απο�  την υποβολη�  του156. 

Για τους οικονομικου� ς φορει�ς που ει�ναι εγκαταστημε�νοι η�  εκτελου� ν ε�ργα στην Ελλα� δα:

γ1) «Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας»157,  με  το  οποι�ο  βεβαιω� νεται  ο� τι  δεν
τελου� ν  υπο�  πτω� χευση,  πτωχευτικο�  συμβιβασμο� ,  αναγκαστικη�  διαχει�ριση,  δεν  ε�χουν  υπαχθει�  σε
διαδικασι�α  εξυγι�ανσης   καθω� ς  και   ο� τι  το  νομικο�  προ� σωπο  δεν  ε�χει  τεθει�  υπο�  εκκαθα� ριση  με
δικαστικη�  απο� φαση. Το εν λο�γω πιστοποιητικο�  εκδι�δεται απο�  το αρμο� διο πρωτοδικει�ο της ε�δρας του
οικονομικου�  φορε�α. 

γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.συ� μφωνα με τις κει�μενες διατα� ξεις, ως κα� θε
φορα�  ισχυ� ουν.  Τα φυσικα�  προ� σωπα δεν υποβα� λλουν πιστοποιητικο�  περι� μη θε�σης σε εκκαθα� ριση. 

γ3) εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης” από  την  ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο� πως αυτα�  εμφανι�ζονται στο taxisnet,
απο�  την οποι�α να προκυ� πτει η μη αναστολη�  της επιχειρηματικη� ς δραστηριο� τητα� ς τους.

Προκειμε�νου  για  τα  σωματει�α  και  τους  συνεταιρισμου� ς,  το  Ενιαι�ο  Πιστοποιητικο�  Δικαστικη� ς
Φερεγγυο� τητας εκδι�δεται για τα σωματει�α απο�  το αρμο� διο Πρωτοδικει�ο, και για τους συνεταιρισμου� ς
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για το χρονικο�  δια� στημα ε�ως τις 31.12.2019 απο�  το Ειρηνοδικει�ο και μετα�  την παραπα� νω ημερομηνι�α
απο�  το Γ.Ε.Μ.Η.

(δ) Αν το κρα� τος-με�λος η�  χω� ρα δεν εκδι�δει τα υπο�  των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικα�  η�  ο� που τα
πιστοποιητικα�  αυτα�  δεν καλυ� πτουν ο� λες τις περιπτω� σεις υπο�   1 και 2 και 4 (β) του α� ρθρου 22 Α, το
ε�γγραφο η�  το πιστοποιητικο�  μπορει�  να αντικαθι�σταται απο�  ε�νορκη βεβαι�ωση η� , στα κρα� τη - με�λη η�
στις  χω� ρες ο� που δεν προβλε�πεται  ε�νορκη βεβαι�ωση,  απο�  υπευ� θυνη δη� λωση του ενδιαφερομε�νου
ενω� πιον αρμο� διας δικαστικη� ς η�  διοικητικη� ς αρχη� ς, συμβολαιογρα� φου η�  αρμο� διου επαγγελματικου�  η�
εμπορικου�  οργανισμου�  του  κρα� τους  με�λους  η�  της  χω� ρας  καταγωγη� ς  η�  της  χω� ρας  ο� που  ει�ναι
εγκατεστημε�νος ο οικονομικο� ς φορε�ας.

Στην περι�πτωση αυτη�  οι αρμο� διες δημο� σιες αρχε�ς παρε�χουν επι�σημη δη� λωση στην οποι�α αναφε�ρεται
ο� τι δεν εκδι�δονται τα ε�γγραφα η�  τα  πιστοποιητικα�  της παρου� σας παραγρα� φου η�  ο� τι τα ε�γγραφα η�  τα
πιστοποιητικα�  αυτα�  δεν καλυ� πτουν ο� λες τις περιπτω� σεις που αναφε�ρονται στα υπο�   1 και 2 και 4 (β)
του α� ρθρου 22 Α της παρου� σας 

Οι επι�σημες δηλω� σεις καθι�στανται διαθε�σιμες με�σω του επιγραμμικου�  αποθετηρι�ου πιστοποιητικω� ν
(e-Certis) 158 του α� ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

(ε) Για τις  λοιπε�ς  περιπτω� σεις  της  παραγράφου Α.4  του άρθρου 22159,  υποβα� λλεται  υπευ� θυνη
δη� λωση του προσφε�ροντος ο� τι δεν συντρε�χουν στο προ� σωπο�  του οι οριζο� μενοι λο�γοι αποκλεισμου� 160.

Ειδικα�  για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22161,  για  τις  εργοληπτικε�ς
επιχειρη� σεις που ει�ναι εγγεγραμμε�νες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβα� λλονται πιστοποιητικα�  χορηγου� μενα απο�  τα
αρμο� δια  επιμελητη� ρια  και  φορει�ς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ),  ο� πως  προβλε�πεται  στη  με  αριθ.
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105)  απο� φαση, περι�  ενημερο� τητας πτυχι�ου,  ο� πως ισχυ� ει, απο�  τα
οποι�α αποδεικνυ� εται ο� τι τα προ� σωπα με βεβαι�ωση του Μ.Ε.Κ.  που στελεχω� νουν την εργοληπτικη�
επιχει�ρηση, δεν ε�χουν διαπρα� ξει σοβαρο�  επαγγελματικο�  παρα� πτωμα.

Μετα�  τη λη� ξη ισχυ� ος των μεταβατικω� ν διατα� ξεων του α� ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλη� ρη
ε�ναρξη ισχυ� ος των διατα� ξεω� ν του τελευται�ου, για τις εγγεγραμμε�νες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικε�ς
επιχειρη� σεις,  η  μη  συνδρομη�  του  ως  α� νω  λο�γου  αποκλεισμου�  περι�  σοβαρου�  επαγγελματικου�
παραπτω� ματος,  αποδεικνυ� εται με την υποβολη�  του πιστοποιητικου�  του Τμη� ματος ΙΙ  του εν λο�γω
μητρω� ου που συνιστα�  επι�σημο κατα� λογο, συ� μφωνα με τα ειδικο� τερα προβλεπο� μενα στο α� ρθρο 47
του ως α� νω π.δ.

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

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα

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

Για την απο� δειξη της μη συνδρομη� ς  του λο�γου αποκλεισμου�  της παραγρα� φου Α.5 του α� ρθρου 22
υποβα� λλονται, εφο� σον ο προσωρινο� ς ανα� δοχος ει�ναι ανω� νυμη εταιρι�α:

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 162, εφο� σον ο προσωρινο� ς ανα� δοχος ει�ναι ανω� νυμη
εταιρι�α η�  νομικο�  προ� σωπο στη μετοχικη�  συ� νθεση του οποι�ου συμμετε�χει ανω� νυμη εταιρει�α η�  νομικο�
προ� σωπο της αλλοδαπη� ς  που αντιστοιχει�  σε ανω� νυμη εταιρει�α  163 (πλην των περιπτώσεων που
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω):

i)  Για την απο� δειξη της εξαι�ρεσης απο�  την υποχρε�ωση ονομαστικοποι�ησης των μετοχω� ν τους κατα�
την περ. α) του α� ρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. 
ii)  Όσον  αφορα�  την  εξαι�ρεση  της  περ.  β)  του  ι�διου  α� ρθρου,  για  την  απο� δειξη  του  ελε�γχου
δικαιωμα� των ψη� φου, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχο� μενης εταιρει�ας και, εα� ν αυτη�  ει�ναι διαφορετικη�
του προσωρινου�  αναδο� χου,  προ� σθετη υπευ� θυνη δη� λωση του τελευται�ου, στις οποι�ες αναφε�ρονται οι
επιχειρη� σεις  επενδυ� σεων,  οι  εταιρει�ες  διαχει�ρισης  κεφαλαι�ων/ενεργητικου�  η�  κεφαλαι�ων
επιχειρηματικω� ν συμμετοχω� ν,  ανα�  περι�πτωση και το συνολικο�  ποσοστο�  των δικαιωμα� των ψη� φου
που ελε�γχουν στην ελεγχο� μενη απο�  αυτε�ς εταιρει�α.  Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται

161 Εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�  την επιλε�ξει ως λο�γο αποκλεισμου� .
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υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα
δικαιώματα  ψήφου  εταιρείες  είναι  εποπτευόμενες  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο
22.Α.5. 164

. 
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:

-  Πιστοποιητικο�  ΓΕΜΗ,  απο�  το οποι�ο  να προκυ� πτει  ο� τι  οι  μετοχε�ς  ει�ναι  ονομαστικε�ς που να ε�χει
εκδοθει� ε�ως τρια� ντα (30) εργα� σιμες ημε�ρες πριν απο�  την υποβολη�  του.165

- Αναλυτικη�  κατα� σταση με τα στοιχει�α των μετο�χων της εταιρει�ας και τον αριθμο�  των μετοχω� ν κα� θε
μετο�χου  (μετοχολο�γιο),  ο� πως  τα  στοιχει�α  αυτα�  ει�ναι  καταχωρημε�να  στο  βιβλι�ο  μετο�χων  της
εταιρει�ας, το πολυ�  τρια� ντα (30) εργα� σιμες ημε�ρες  πριν απο�  την ημε�ρα υποβολη� ς της προσφορα� ς.

Ειδικο� τερα:

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
προσκομι�ζουν μο� νο την αναλυτικη�  κατα� σταση με τα στοιχει�α των μετο�χων της εταιρει�ας και τον
αριθμο�  των μετοχω� ν κα� θε μετο�χου (μετοχολο�γιο), ο� πως τα στοιχει�α αυτα�  ει�ναι καταχωρημε�να στο
βιβλι�ο μετο�χων της εταιρει�ας, το πολυ�  τρια� ντα (30) εργα� σιμες ημε�ρες πριν απο�  την ημε�ρα υποβολη� ς
της προσφορα� ς καθω� ς η απαι�τηση για την υποβολη�  του πιστοποιητικου�  απο�  το οποι�ο να προκυ� πτει
ο� τι  οι  μετοχε�ς  ει�ναι  ονομαστικε�ς,  καλυ� πτεται  συ� μφωνα  με  τα  οριζο� μενα  στο  α� ρθρο  23.9  της
παρου� σας.

β)  Οι  αλλοδαπές  ανώνυμες  εταιρίες, ή  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  που  αντιστοιχούν  σε
ανώνυμες εταιρείες εφο� σον,κατα�  το δι�καιο της ε�δρας τους, ,:

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομι�ζουν:
i) πιστοποιητικο�  αρμο� διας αρχη� ς του κρα� τους της ε�δρας, απο�  το οποι�ο να προκυ� πτει ο� τι οι

μετοχε�ς ει�ναι ονομαστικε�ς,
ii) αναλυτικη�  κατα� σταση  μετο� χων,  με  αριθμο�  των  μετοχω� ν  του  κα� θε  μετο� χου,  ο� πως  τα

στοιχει�α  αυτα�  ει�ναι  καταχωρημε�να  στο βιβλι�ο  μετο� χων της εταιρει�ας  με  ημερομηνι�α  το πολυ�  30
εργα� σιμες με�ρες πριν την υποβολη�  προσφορα� ς,

iii) κα� θε  α� λλο  στοιχει�ο  απο�  το  οποι�ο  να  προκυ� πτει  η  ονομαστικοποι�ηση  με�χρι  φυσικου�
προσω� που των μετοχω� ν, που ε�χει συντελεστει� τις τελευται�ες 30 (τρια� ντα) εργα� σιμες ημε�ρες πριν την
υποβολη� ς της προσφορα� ς. 

Β)  δεν  έχουν  υποχρέωση  ονομαστικοποίησης μετοχω� ν ή  δεν  προβλέπεται  η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομι�ζουν:

i) βεβαι�ωση  περι�  μη  υποχρε�ωσης  ονομαστικοποι�ησης  των  μετοχω� ν  απο�  αρμο� δια  αρχη� ,
εφο� σον  υπα� ρχει  σχετικη�  προ� βλεψη,  διαφορετικα�  προσκομι�ζεται  υπευ� θυνη  δη� λωση  του
διαγωνιζο� μενου,

ii)  ε�γκυρη  και  ενημερωμε�νη  κατα� σταση  προσω� πων  που  κατε�χουν  τουλα� χιστον  1%  των
μετοχω� ν η�  δικαιωμα� των ψη� φου,

iii) εα� ν δεν τηρει�ται τε�τοια κατα� σταση, προσκομι�ζεται σχετικη�  κατα� σταση προσω� πων, που
κατε�χουν τουλα� χιστον ε�να τοις εκατο�  (1%) των μετοχω� ν η�  δικαιωμα� των ψη� φου, συ� μφωνα με την
τελευται�α  Γενικη�  Συνε�λευση,  αν  τα  προ� σωπα  αυτα�  ει�ναι  γνωστα�  στην  εταιρει�α.  Σε  αντι�θετη
περι�πτωση,  η  εταιρει�α  αιτιολογει�  τους  λο� γους  που  δεν  ει�ναι  γνωστα�  τα  ως  α� νω  προ� σωπα, η  δε
αναθε�τουσα  αρχη�  δεν  διαθε�τει  διακριτικη�  ευχε�ρεια  κατα�  την  κρι�ση  της  αιτιολογι�ας  αυτη� ς.
Εναπο� κειται  στην αναθε�τουσα αρχη�  να αποδει�ξει  τη  δυνατο� τητα της εταιρει�ας  να υποβα� λλει  την
προαναφερο� μενη  κατα� σταση,  διαφορετικα�  η  μη  υποβολη�  της  σχετικη� ς  κατα� στασης  δεν  επιφε�ρει
ε�ννομες συνε�πειες σε βα� ρος της εταιρει�ας. 

Όλα  τα ανωτε�ρω  ε�γγραφα  πρε�πει  να  ει�ναι  επικυρωμε�να  απο�  την  κατα�  νο� μον  αρμο� δια  αρχη�  του
κρα� τους της ε�δρας του υποψηφι�ου και να συνοδευ� ονται απο�  επι�σημη μετα� φραση στην ελληνικη� .
      
Ελλει�ψεις στα δικαιολογητικα�  ονομαστικοποι�ησης των μετοχω� ν συμπληρω� νονται, κατα�  το α� ρθρο 9
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της παρου� σας.

Περαιτε�ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβα� λλεται η υπευ� θυνη δη� λωση της κοινη� ς απο� φασης
των  Υπουργω� ν  Ανα� πτυξης  και  Επικρατει�ας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν.  3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.  3414/2005»,  υπογεγραμμε�νη
συ� μφωνα με το α� ρθρο 79 Α ν. 4412/2016.

(ζ) Για  την  περι�πτωση  του  α� ρθρου  22.Α.9.  της  παρου� σας  διακη� ρυξης,  υπευ� θυνη  δη� λωση  του
προσφε�ροντος ο� τι δεν ε�χει εκδοθει� σε βα� ρος του απο� φαση αποκλεισμου� .

23.4  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής

119  Επισημαι�νεται ο� τι  η εν λο�γω προ� βλεψη για παρε�κκλιση απο�  τον υποχρεωτικο�  αποκλεισμο�  της
αποτελει�  δυνατο� τητα της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περι�πτωση που δεν επιθυμει� να προβλε�ψει τη σχετικη�  δυνατο� τητα, η αναθε�τουσα αρχη�  διαγρα� φει
την παρα� γραφο  αυτη� .

121  Σχετικη�  δη� λωση του προσφε�ροντος οικονομικου�  φορε�α περιλαμβα� νεται στο ΕΕΕΣ
122  Σημειω� νεται ο� τι ο ανωτε�ρω εθνικο� ς λο�γος αποκλεισμου�  συμπληρω� νεται στο Με�ρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ

(  Άλλοι  Λο�γοι  Αποκλεισμου�  που  ενδε�χεται  να  προβλε�πονται  απο�  την  εθνικη�  νομοθεσι�α  του
κρα� τους με�λους της α.α η�  του α.φ ).

123 Πρβλ. παρ. 3 α� ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 239 του ν. 4782/2
124 Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
126  Υπενθυμι�ζεται  ο� τι   αναφορα�  στην  παρα� γραφο  22.Α.4  θα  γι�νει  μο� νο  στην  περι�πτωση  που  η

Αναθε�τουσα Αρχη�  επιλε�ξει κα� ποιον απο�  τους δυνητικου� ς λο�γους αποκλεισμου� .
127  Σχετικα�  με την προσκο� μιση αποδει�ξεων για τα επανορθωτικα�  με�τρα βλ. την απο� φαση της 14ης

Ιανουαρι�ου 2021 του ΔΕΕ στην υπο� θεση C-387/19
128 Πρβλ α� ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
129  Πρβλ. απο� φαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευ� χος ΥΟΔΔ, 25-05-2020),  η οποι�α

εξακολουθει� να ισχυ� ει ε�ως την  ε�κδοση της απο� φασης της παρ. 9 του α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016.
130  Επισημαι�νεται ο� τι ο� λα τα κριτη� ρια ποιοτικη� ς επιλογη� ς, πλην της καταλληλο� τητας για την α� σκηση

επαγγελματικη� ς δραστηριο� τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο�  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
ει�ναι προαιρετικα�  για την αναθε�τουσα αρχη�  και πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογα με το
αντικει�μενο της συ� μβασης (α� ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα� θε περι�πτωση, πρε�πει να
διαμορφω� νονται  κατα�  τρο� πο,  ω� στε  να  μην  περιορι�ζεται  δυσανα� λογα  η  συμμετοχη�  των
ενδιαφερο� μενων οικονομικω� ν φορε�ων στους διαγωνισμου� ς. Κατα�  το στα� διο του προσδιορισμου�
των  κριτηρι�ων  καταλληλο� τητας  των  υποψηφι�ων,  ει�ναι  αναγκαι�ο  να  τηρου� νται  απο�  τις
αναθε�τουσες  αρχε�ς,  οι  θεμελιω� δεις  ενωσιακε�ς  αρχε�ς,  ιδι�ως  η  αρχη�  της  ι�σης  μεταχει�ρισης  των
συμμετεχο� ντων, της αποφυγη� ς των διακρι�σεων, της διαφα� νειας και της ανα� πτυξης του ελευ� θερου
ανταγωνισμου� .  Τα κριτη� ρια  επιλογη� ς  του  α� ρθρου 22.Β –  22.Ε εξετα� ζονται  κατα�  τη  διαδικασι�α
ελε�γχου της καταλληλο� τητας του προσφε�ροντος να εκτελε�σει τη συ� μβαση (κριτη� ρια “on/off”). 

131   Πρβλ. α� ρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποι�ο επανη� λθαν σε ισχυ�  τα α� ρθρα 105 και 106
του ν. 3669/2008, με�χρι την ε�κδοση του π.δ. του α� ρθρου 

132  Επισημαι�νεται ο� τι οι αναθε�τουσες αρχε�ς δεν μπορου� ν να καλου� ν συγκεκριμε�νες τα� ξεις/ πτυχι�α
του ΜΕΕΠ η� , απο�  την ε�ναρξη ισχυ� ος του π.δ. 71/2019, του Μητρω� ου Εργοληπτικω� ν Επιχειρη� σεων
Δημοσι�ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. α� ρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016. 

133  Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να επιβα� λλουν απαιτη� σεις που να διασφαλι�ζουν ο� τι οι οικονομικοι�
φορει�ς διαθε�τουν την αναγκαι�α οικονομικη�  και χρηματοδοτικη�  ικανο� τητα για την εκτε�λεση της
συ� μβασης. Όλες οι απαιτη� σεις πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες με το αντικει�μενο της
συ� μβασης (πρβ. α� ρθρο 75 παρ. 1 τελευται�ο εδα� φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λο�γω
απαιτη� σεις καθορι�ζονται περιγραφικα�  στο παρο� ν σημει�ο, χωρι�ς παραπομπη�  σε τα� ξεις/πτυχι�α του
ΜΕΕΠ η�  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κα� θε περι�πτωση και για το μεταβατικο�  χρονικο�  δια� στημα ισχυ� ος των
α� ρθρων 80 ε�ως 110 του ν. 3669/2008, ο� πως αυτο�  προκυ� πτει απο�  το α� ρθρο 65 του π.δ. 71/2019
και την πλη� ρη ε�ναρξη ισχυ� ος του  τελευται�ου, επισημαι�νεται ο� τι, η αναθε�τουσα αρχη�  μπορει�  να
περιγρα� φει τις σχετικε�ς απαιτη� σεις ανα� λογα με τα προβλεπο� μενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμε�νων
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δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α) Όσον  αφορα�  την  καταλληλο� τητα  για  την  α� σκηση  της  επαγγελματικη� ς  δραστηριο� τητας,  οι
προσφε�ροντες που ει�ναι εγκατεστημε�νοι στην Ελλα� δα υποβα� λλουν βεβαι�ωση εγγραφη� ς στο Μ.Ε.ΕΠ
με�χρι τη λη� ξη της μεταβατικη� ς περιο� δου ισχυ� ος, συ� μφωνα με το α� ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και απο�
την  πλη� ρη  ε�ναρξη  ισχυ� ος  του  τελευται�ου  βεβαι�ωση  εγγραφη� ς  στο  Τμη� μα  Ι  του  Μητρω� ου
Εργοληπτικω� ν Επιχειρη� σεων Δημοσι�ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)166, 

(β) Οι  προσφε�ροντες  που  ει�ναι  εγκατεστημε�νοι  σε  λοιπα�  κρα� τη  με�λη  της  Ευρωπαι6κη� ς  Ένωσης
προσκομι�ζουν  τις  δηλω� σεις  και  πιστοποιητικα�  που  περιγρα� φονται  στο  Παρα� ρτημα  XI του
Προσαρτη� ματος Α του ν. 4412/2016.

των  ειδικο� τερων  ρυθμι�σεων  του  α� ρθρου  76  του  ν.  4412/2016  αναφορικα�  με  τις  πε�ραν  των
προβλεπο� μενων απαιτη� σεων για την εγγραφη�  και κατα� ταξη σε τα� ξη των οικει�ων μητρω� ων του π.δ
71/2019 (Α΄ 112), αντι�στοιχου πρου6 πολογισμου�  ανα�  κατηγορι�α ε�ργου.

134  Πρβλ. α� ρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016
135  Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να επιβα� λλουν απαιτη� σεις που να διασφαλι�ζουν ο� τι οι οικονομικοι�

φορει�ς  διαθε�τουν  την  αναγκαι�α  τεχνικη�  και  επαγγελματικη�  ικανο� τητα  για  την  εκτε�λεση  της
συ� μβασης. Όλες οι απαιτη� σεις πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες με το αντικει�μενο της
συ� μβασης (πρβ. α� ρθρο 75 παρ. 1 τελευται�ο εδα� φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λο�γω
απαιτη� σεις  καταρχα� ς  καθορι�ζονται  περιγραφικα�  στο  παρο� ν  σημει�ο,  χωρι�ς  παραπομπη�  σε
τα� ξεις/πτυχι�α  του  ΜΕΕΠ  η�  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε  ου� τε  σε  βαθμι�δες/κατηγορι�ες  του  ΜΕΚ.  Σε  κα� θε
περι�πτωση  και  για  το  μεταβατικο�  χρονικο�  δια� στημα  ισχυ� ος  των  α� ρθρων  80  ε�ως  110  του  ν.
3669/2008, ο� πως αυτο�  προκυ� πτει απο�  το α� ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλη� ρη ε�ναρξη ισχυ� ος
του   τελευται�ου,  επισημαι�νεται  ο� τι,   η  αναθε�τουσα  αρχη�  μπορει�  να  περιγρα� φει  τις  σχετικε�ς
απαιτη� σεις  ανα� λογα  με  τα  προβλεπο� μενα  στο  π.δ.  71/2019, τηρουμε�νων  των  ειδικο� τερων
ρυθμι�σεων  του  α� ρθρου  76  του  ν.  4412/2016  αναφορικα�  με  τις  πε�ραν  των  προβλεπο� μενων
απαιτη� σεων για την εγγραφη�  και κατα� ταξη σε τα� ξη των οικει�ων μητρω� ων του π.δ 71/2019 (Α΄
112), αντι�στοιχου πρου6 πολογισμου�  ανα�  κατηγορι�α ε�ργου.. 

138  Πρβλ. α� ρθρο 76 παρ. 3 του ν. 4412/2016
139  Προαιρετικη�  επιλογη� :  Η παρ. 22.Ε τι�θεται κατα�  διακριτικη�  ευχε�ρεια της αναθε�τουσας αρχη� ς και

συμπληρω� νεται συ� μφωνα με το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαι�νεται ο� τι ο� λες οι απαιτη� σεις
πρε�πει να σχετι�ζονται και να ει�ναι ανα� λογες με το αντικει�μενο της συ� μβασης (α� ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

140  Το εδα� φιο αυτο�  προστι�θεται κατα�  την κρι�ση της αναθε�τουσας αρχη� ς συ� μφωνα με το α� ρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, α� λλως διαγρα� φεται.

141  Προαιρετικη�  επιλογη�  συμπλη� ρωσης  του  εδαφι�ου.   Συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  78  παρ.  2  του  ν.
4412/2016, στην περι�πτωση συμβα� σεων ε�ργων οι Αναθε�τουσες Αρχε�ς μπορου� ν να απαιτου� ν την
εκτε�λεση ορισμε�νων κρι�σιμων καθηκο� ντων απευθει�ας απο�  τον ι�διο τον προσφε�ροντα.

142 Ως προς τον τρο� πο υποβολη� ς  των αποδεικτικω� ν με�σων του παρο� ντος α� ρθρου,  τα οποι�α ε�χουν
συνταχθει�/ παραχθει�  απο�  τους ι�διους τους οικονομικου� ς φορει�ς πρβλ. α� ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

143  Πρβ α� ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, 
144  Επισημαι�νεται ο� τι η ανωτε�ρω δυνατο� τητα εναπο� κειται στη διακριτικη�  ευχε�ρεια του οικονομικου�

φορε�α.  Εξακολουθει�  να υφι�σταται η δυνατο� τητα να υπογρα� φεται το ΕΕΕΣ απο�  το συ� νολο των
φυσικω� ν προσω� πων που αναφε�ρονται στα  τελευται�α δυ� ο εδα� φια του α� ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016.

145  Πρβλ. α� ρθρο 79Α ν. 4412/2016
146 Βλ. Δ.Ε.Ε. απο� φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
147  Βλ. ενδεικτικα�  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμη� μα)
148  Πρβλ. α� ρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμο�   με α� ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016
149 Εφιστα� ται  η  προσοχη�  των  αναθετουσω� ν  αρχω� ν  στο  ο� τι  πρε�πει  να  ζητει�ται  η  προσκο� μιση

δικαιολογητικω� ν προς απο� δειξη  μο� νο των λο�γων αποκλεισμου�  και των κριτηρι�ων επιλογη� ς που
ε�χουν τεθει� στην παρου� σα διακη� ρυξη. Επισημαι�νεται, περαιτε�ρω, ο� τι, η αναθε�τουσα αρχη�  δυ� ναται,
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(γ) Οι  προσφε�ροντες  που  ει�ναι  εγκατεστημε�νοι  σε  κρα� τος  με�λος  του  Ευρωπαι6κου�  Οικονομικου�
Χω� ρου (Ε.Ο.Χ) η�  σε τρι�τες χω� ρες που ε�χουν υπογρα� ψει και κυρω� σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο�  που η υπο�
ανα� θεση  δημο� σια  συ� μβαση  καλυ� πτεται  απο�  τα  Παραρτη� ματα 1,  2,  4  ,  5,  6  και  7  και  τις  γενικε�ς
σημειω� σεις του σχετικου�  με την Ένωση Προσαρτη� ματος I της ως α� νω Συμφωνι�ας, η�  σε τρι�τες χω� ρες
που  δεν  εμπι�πτουν  στην  προηγου� μενη   περι�πτωση  και  ε�χουν  συνα� ψει  διμερει�ς  η�  πολυμερει�ς
συμφωνι�ες  με  την Ένωση σε θε�ματα διαδικασιω� ν  ανα� θεσης δημοσι�ων συμβα� σεων,  προσκομι�ζουν
πιστοποιητικο�  αντι�στοιχου επαγγελματικου�  η�  εμπορικου�  μητρω� ου. Στην περι�πτωση που χω� ρα δεν
τηρει�  τε�τοιο  μητρω� ο,  το  ε�γγραφο  η�  το  πιστοποιητικο�  μπορει�  να  αντικαθι�σταται  απο�  ε�νορκη
βεβαι�ωση η� , στα κρα� τη - με�λη η�  στις χω� ρες ο� που δεν προβλε�πεται ε�νορκη βεβαι�ωση, απο�  υπευ� θυνη
δη� λωση του ενδιαφερομε�νου ενω� πιον αρμο� διας δικαστικη� ς η�  διοικητικη� ς αρχη� ς, συμβολαιογρα� φου η�
αρμο� διου επαγγελματικου�  η�  εμπορικου�  οργανισμου�  της χω� ρας καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ο� που ει�ναι
εγκατεστημε�νος  ο  οικονομικο� ς  φορε�ας,  ο� τι  δεν  τηρει�ται  τε�τοιο  μητρω� ο  και  ο� τι  ασκει�  τη
δραστηριο� τητα του α� ρθρου 21 της παρου� σας.

 Τα ως α� νω δικαιολογητικα�  υπο�  α), β) και γ) γι�νονται αποδεκτα� , εφο� σον ε�χουν εκδοθει�  ε�ως τρια� ντα
(30) εργα� σιμες ημε�ρες πριν απο�  την υποβολη�  τους, εκτο� ς αν συ� μφωνα με τις ειδικο� τερες διατα� ξεις
ε�κδοσης  αυτω� ν  προβλε�πεται  συγκεκριμε�νος  χρο� νος  ισχυ� ος  και  ει�ναι  σε  ισχυ�  κατα�  την  υποβολη�

κατα�  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016,  να ζητει�  απο�  προσφε�ροντες, σε οποιοδη� ποτε χρονικο�
σημει�ο κατα�  τη δια� ρκεια της διαδικασι�ας, να υποβα� λλουν ο� λα η�  ορισμε�να δικαιολογητικα� ,  ο� ταν
αυτο�  απαιτει�ται για την ορθη�  διεξαγωγη�  της διαδικασι�ας.

150  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.
151  Συ� μφωνα με το α� ρθρο 73 παρ. 2 τελευται�ο εδα� φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικο� ς φορε�ας

ει�ναι Έλληνας πολι�της η�  ε�χει την εγκατα� σταση�  του στην Ελλα� δα, οι υποχρεω� σεις του που αφορου� ν
τις εισφορε�ς κοινωνικη� ς ασφα� λισης καλυ� πτουν το� σο την κυ� ρια ο� σο και την επικουρικη�  ασφα� λιση."

152  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.
153  Οι υπευ� θυνες δηλω� σεις του παρο� ντος τευ� χους υπογρα� φονται και γι�νονται αποδεκτε�ς συ� μφωνα με

τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 4.2. β) της παρου� σας 
154 Πρβλ.  το  α.π.  1081/18-02-21 ε�γγραφο  της  Αρχη� ς «Ενημε�ρωση  για  ζητη� ματα  αποδεικτικω� ν

φορολογικη� ς  ενημερο� τητας  (αυτο� ματη  α� ντληση  αποδεικτικου�  -  ενημερο� τητα  σε  παρελθο� ντα
χρο� νο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).

155  Εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�  την επιλε�ξει ως λο�γο αποκλεισμου� .
156  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.
157  Πρβλ.  το  με  α.π.  2440/22-04-2021ε�γγραφο  της  Αρχη� ς  «Ενιαι�ο  Πιστοποιητικο�  Δικαστικη� ς

Φερεγγυο� τητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
158   Η  πλατφο� ρμα  της  Ευρωπαι6κη� ς  Επιτροπη� ς  eCertis για  την  αναζη� τηση  ισοδυ� ναμων

πιστοποιητικω� ν  α� λλων  κρατω� ν-μελω� ν  της  Ε.Ε  ει�ναι  διαθε�σιμη,  χωρι�ς  κο� στος,  στη  διαδρομη� .
https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  tools  /  ecertis  /  search  . Επισημαι�νεται ο� τι η ΕΑΑΔΗΣΥ ει�ναι ο αρμο� διος εθνικο� ς
φορε�ας για την καταχω� ρηση και τη� ρηση των στοιχει�ων του eCertis για την Ελλα� δα. Πρβλ. το με
αριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετικο�  ε�γγραφο  της  Αρχη� ς  στον  ακο� λουθο  συ� νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

159  Εφο� σον η αναθε�τουσα αρχη�  τις επιλε�ξει, ο� λες η�  κα� ποια/ες εξ αυτω� ν, ως λο�γους αποκλεισμου� .
160  Επισημαι�νεται ο� τι η αναθε�τουσα αρχη� ,  εφο� σον μπορε�σει να αποδει�ξει,  με κατα� λληλα με�σα, ο� τι

συντρε�χει κα� ποια απο�  τις περιπτω� σεις αυτε�ς, αποκλει�ει οποιονδη� ποτε οικονομικο�  φορε�α απο�  τη
συμμετοχη�  στη διαδικασι�α συ� ναψης της δημο� σιας συ� μβασης. 

162 Πρβλ. α� ρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
163  Για  τις  αλλοδαπε�ς  ανω� νυμες   εταιρει�ες  ιδρυθει�σες  σε  κρα� τος  με�λος  της  ΕΕ  σχετικο�  ει�ναι  το

Παρα� ρτημα  Ι  της  οδηγι�ας  2012/30/ΕΕ  (L315/91)  με  την  οποι�α  αναδιατυπω� θηκε  η  Οδηγι�α
77/91/ΕΟΚ (Επι�σημη Εφημερι�δα των Ευρωπαι6κω� ν Κοινοτη� των αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020
(επταμελη� ς).

164  Πρβλ. παρ. 3 α� ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο� πως τροποποιη� θηκε με το α� ρθρο 239 του ν. 4782/21.
165  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.
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τους167

23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΕΡΓΩΝ

Ειδικα� ,  για  την  απο� δειξη  της  απαι�τησης  της  μη  υπε�ρβασης  των ανω� τατων  επιτρεπτω� ν  ορι�ων
ανεκτε�λεστου υπολοι�που εργολαβικω� ν συμβα� σεων:
 με την υποβολη�  ενημερο� τητας πτυχι�ου εν ισχυ� ει, 
 με την υποβολη�  υπευ� θυνης δη� λωσης του προσωρινου�  αναδο�χου, συνοδευο� μενης απο�  πι�νακα

ο� λων των υπο�  εκτε�λεση ε�ργων (ει�τε ως μεμονωμε�νος ανα� δοχος ει�τε στο πλαι�σιο κοινοπραξι�ας
η�  υπεργολαβι�ας)  και  αναφορα�  για  το  ανεκτε�λεστο  υπο� λοιπο  ανα�  ε�ργο  και  το  συνολικο�
ανεκτε�λεστο, για τις εργοληπτικε�ς επιχειρη� σεις που δεν διαθε�τουν ενημερο� τητα πτυχι�ου, κατα�
τις κει�μενες διατα� ξεις. 

23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

Η τεχνικη�  και επαγγελματικη�  ικανο� τητα των οικονομικω� ν φορε�ων αποδεικνυ� εται:

(α) για τις εγγεγραμμε�νες εργοληπτικε�ς επιχειρη� σεις στο Μ.Ε.ΕΠ η�  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:

 ει�τε απο�  τη βεβαι�ωση εγγραφη� ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι�α αποτελει�  τεκμη� ριο των πληροφοριω� ν
που  περιε�χει, για  έργα  κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  (τάξη  Α1  και  άνω)  και  για  έργα
κατηγορίας  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  (τάξη  Α1  και  άνω),  με�χρι  τη  λη� ξη  της
μεταβατικη� ς περιο� δου ισχυ� ος, συ� μφωνα με το α� ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και απο�  την πλη� ρη
ε�ναρξη ισχυ� ος του τελευται�ου, βεβαι�ωση εγγραφη� ς στο Τμη� μα ΙΙ του Μητρω� ου Εργοληπτικω� ν
Επιχειρη� σεων Δημοσι�ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ει�τε, στην περι�πτωση που οι απαιτη� σεις του α� ρθρου 22.Δ δεν καλυ� πτονται απο�  την ως
α� νω βεβαι�ωση εγγραφη� ς, με την υποβολη�  ενο� ς η�  περισσο� τερων απο�  τα αποδεικτικα�
με�σα που προβλε�πονται στο Με�ρος ΙΙ του Παραρτη� ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα�  με�σα για τα
κριτη� ρια επιλογη� ς) του Προσαρτη� ματος Α του ν. 4412/2016, ανα� λογα με την τιθε�μενη
στο α� ρθρο 22.Δ απαι�τηση.

Σε κα� θε περι�πτωση,  η βεβαι�ωση εγγραφη� ς μπορει� να υποβα� λλεται για την απο� δειξη μο� νο ορισμε�νων
απαιτη� σεων τεχνικη� ς και επαγγελματικη� ς ικανο� τητας του α� ρθρου 22.Δ, ενω�  για την απο� δειξη των
λοιπω� ν απαιτη� σεων μπορου� ν να προσκομι�ζονται  ε�να η�  περισσο� τερα απο�  τα αποδεικτικα�  με�σα που
προβλε�πονται στο Με�ρος ΙΙ του Παραρτη� ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

Ειδικα�  για τους εγγεγραμμε�νους στα Μητρω� α Περιφερειακω� ν Ενοτη� των,   οι απαιτη� σεις του α� ρθρου
22.Δ  αποδεικνυ� ονται  με  την  υποβολη�  ενο� ς  η�  περισσο� τερων  απο�  τα  αποδεικτικα�  με�σα  που
προβλε�πονται στο Με�ρος ΙΙ του Παραρτη� ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα�  με�σα για τα κριτη� ρια επιλογη� ς) του
Προσαρτη� ματος Α του ν. 4412/2016.
 
(β) Οι  αλλοδαποι�  οικονομικοι�  φορει�ς  που  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επίσημους  καταλόγους η�
διαθε�τουν  πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης  που  συμμορφω� νονται  με  τα
ευρωπαι6κα�  προ� τυπα πιστοποι�ησης, κατα�  την ε�ννοια του Παραρτη� ματος VII του Προσαρτη� ματος
Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορου� ν  να  προσκομι�ζουν  στις  αναθε�τουσες  αρχε�ς  πιστοποιητικο�
εγγραφη� ς εκδιδο� μενο απο�  την αρμο� δια αρχη�  η�  το πιστοποιητικο�  που εκδι�δεται απο�  τον αρμο� διο
οργανισμο�  πιστοποι�ησης, κατα�  τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα� γραφο 9
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του παρο� ντος α� ρθρου .

(γ) Οι  αλλοδαποι�  οικονομικοι�  φορει�ς  που  δεν  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επι�σημους  καταλο�γους  η�
διαθε�τουν  πιστοποιητικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης  κατα�  τα  ανωτε�ρω, υποβα� λλουν ως
δικαιολογητικα�  ε�να η�  περισσο� τερα απο�  τα αποδεικτικα�  με�σα που προβλε�πονται στο Με�ρος ΙΙ του
Παραρτη� ματος 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.168

23.7   Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε169

Δεν απαιτου� νται για το παρο� ν ε�ργο.
(Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης).

Η αναθε�τουσα αρχη�  αναγνωρι�ζει ισοδυ� ναμα πιστοποιητικα�  που ε�χουν εκδοθει� απο�  φορει�ς διαπιστευ-
με�νους απο�  ισοδυ� ναμους Οργανισμου� ς διαπι�στευσης, εδρευ� οντες και σε α� λλα κρα� τη - με�λη. Επι�σης,
κα� νει δεκτα�  α� λλα αποδεικτικα�  στοιχει�α για ισοδυ� ναμα με�τρα διασφα� λισης ποιο� τητας, εφο� σον ο εν-
διαφερο� μενος οικονομικο� ς φορε�ας δεν ει�χε τη δυνατο� τητα να αποκτη� σει τα εν λο� γω πιστοποιητικα�
εντο� ς των σχετικω� ν προθεσμιω� ν για λο� γους για τους οποι�ους δεν ευθυ� νεται ο ι�διος, υπο�  την προ-
υ6 πο� θεση ο� τι ο οικονομικο� ς φορε�ας αποδεικνυ� ει ο� τι τα προτεινο� μενα με�τρα διασφα� λισης ποιο� τητας η�
περιβαλλοντικη� ς διαχει�ρισης πληρου� ν τα απαιτου� μενα προ� τυπα.

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περι�πτωση  νομικου�  προσω� που,  υποβα� λλονται  ηλεκτρονικα� ,  με�σω  της  λειτουργικο� τητας
«Επικοινωνι�α», με θε�μα: “Δικαιολογητικα�  Προσωρινου�  Αναδο�χου- Κατακυ� ρωση’’, τα νομιμοποιητικα�
ε�γγραφα απο�  τα  οποι�α  προκυ� πτει  η  εξουσι�α  υπογραφη� ς  του νομι�μου  εκπροσω� που και τα  οποι�α
πρε�πει να ε�χουν εκδοθει�  ε�ως τρια� ντα (30) εργα� σιμες ημε�ρες πριν απο�  την υποβολη�  τους170, εκτο� ς αν
συ� μφωνα με τις ειδικο� τερες διατα� ξεις αυτω� ν φε�ρουν συγκεκριμε�νο χρο� νο ισχυ� ος 

Ειδικο� τερα:

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:

1) στις περιπτω� σεις που ο οικονομικο� ς φορε�ας ει�ναι νομικό πρόσωπο και εγγρα� φεται υποχρεωτικα�
η�  προαιρετικα�  στο ΓΕΜΗ και δηλω� νει την εκπροσω� πηση και τις μεταβολε�ς της στο ΓΕΜΗ:171

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 172.  

β)  Για  την  απο� δειξη  της  νο� μιμης  συ� στασης  και  των  μεταβολω� ν  του  νομικου�  προσω� που,  Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποι�ο πρε�πει να ε�χει εκδοθει� ε�ως τρεις (3) μη� νες πριν απο�
την υποβολη�  του.

2) Στις  λοιπε�ς  περιπτω� σεις  τα,  κατα�  περι�πτωση,  νομιμοποιητικα�  ε�γγραφα συ� στασης και  νο� μιμης
εκπροσω� πησης  (ο� πως  καταστατικα� ,  πιστοποιητικα�  μεταβολω� ν,  αντι�στοιχα  ΦΕΚ,  αποφα� σεις
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συγκρο� τησης  οργα� νων  διοι�κησης  σε  σω� μα,  κλπ.,  ανα� λογα  με  τη  νομικη�  μορφη�  του  οικονομικου�
φορε�α),  συνοδευο� μενα  απο�  υπευ� θυνη  δη� λωση  του  νο� μιμου  εκπροσω� που  ο� τι  εξακολουθου� ν  να
ισχυ� ουν κατα�  την υποβολη�  τους.

Σε περι�πτωση που για τη διενε�ργεια της παρου� σας διαδικασι�ας ανα� θεσης ε�χουν χορηγηθει�  εξουσι�ες
σε  προ� σωπο  πλε�ον  αυτω� ν  που  αναφε�ρονται  στα  παραπα� νω  ε�γγραφα,  προσκομι�ζεται  επιπλε�ον
απο� φαση-  πρακτικο�  του  αρμοδι�ου  καταστατικου�  οργα� νου  διοι�κησης  του  νομικου�  προσω� που
χορηγη� θηκαν οι σχετικε�ς εξουσι�ες. 

Β. Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς προσκομι�ζουν  τα  προβλεπο� μενα,  κατα�  τη  νομοθεσι�α  της
χω� ρας εγκατα� στασης, αποδεικτικα�  ε�γγραφα, και εφο� σον δεν προβλε�πονται, υπευ� θυνη δη� λωση  του
νο� μιμου  εκπροσω� που,  απο�  την  οποι�α  αποδεικνυ� ονται  τα  ανωτε�ρω  ως  προς  τη  νο� μιμη  συ� σταση,
μεταβολε�ς και εκπροσω� πηση του οικονομικου�  φορε�α.
Οι ως α� νω υπευ� θυνες δηλω� σεις γι�νονται αποδεκτε�ς, εφο� σον ε�χουν συνταχθει�  μετα�  την κοινοποι�ηση
της προ� σκλησης για την υποβολη�  των δικαιολογητικω� ν.
Απο�  τα ανωτε�ρω ε�γγραφα πρε�πει να προκυ� πτουν η νο� μιμη συ� σταση  του οικονομικου�  φορε�α, ο� λες οι
σχετικε�ς τροποποιη� σεις των καταστατικω� ν, το/τα προ� σωπο/α που δεσμευ� ει/ουν νο� μιμα την εταιρι�α
κατα�  την  ημερομηνι�α  διενε�ργειας  του  διαγωνισμου�  (νο� μιμος  εκπρο� σωπος,  δικαι�ωμα  υπογραφη� ς
κλπ.),  τυχο� ν  τρι�τοι,  στους  οποι�ους  ε�χει  χορηγηθει�  εξουσι�α  εκπροσω� πησης,  καθω� ς  και  η  θητει�α
του/των η� /και των μελω� ν του οργα� νου διοι�κησης/ νο� μιμου εκπροσω� που.

Γ. Οι ενω� σεις οικονομικω� ν φορε�ων που υποβα� λλουν κοινη�  προσφορα� ,  υποβα� λλουν τα παραπα� νω,
κατα�  περι�πτωση δικαιολογητικα� , για κα� θε οικονομικο�  φορε�α που συμμετε�χει στην ε�νωση, συ� μφωνα
με τα ειδικο� τερα προβλεπο� μενα στο α� ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Δ. Σε περι�πτωση που ο προσφε�ρων ει�ναι φυσικο�  προ� σωπο/ ατομικη�  επιχει�ρηση, τα φυσικα� , εφο� σον
ε�χει  χορηγη� σει  εξουσι�ες  εκπροσω� πησης  σε  τρι�τα  προ� σωπα,  προσκομι�ζεται  εξουσιοδο� τηση  του
οικονομικου�  φορε�α.

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  που  ει�ναι  εγγεγραμμε�νοι  σε  επι�σημους  καταλο� γους  η�  διαθε�τουν
πιστοποι�ηση απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ησης που συμμορφω� νονται με τα ευρωπαι6κα�  προ� τυπα
πιστοποι�ησης, κατα�  την ε�ννοια του Παραρτη� ματος VII του Προσαρτη� ματος Α' του ν. 4412/2016,
μπορου� ν να  υποβα� λλουν στις αναθε�τουσες αρχε�ς πιστοποιητικο�  εγγραφη� ς εκδιδο� μενο απο�  την
αρμο� δια αρχη�  η�  το πιστοποιητικο�  που εκδι�δεται απο�  τον αρμο� διο οργανισμο�  πιστοποι�ησης.
Στα πιστοποιητικα�  αυτα�  αναφε�ρονται τα δικαιολογητικα�  βα� σει των οποι�ων ε�γινε η εγγραφη�  των
εν λο� γω οικονομικω� ν φορε�ων στον επι�σημο κατα� λογο η�  η πιστοποι�ηση και η κατα� ταξη στον εν
λο� γω κατα� λογο.
Η πιστοποιου� μενη εγγραφη�  στους επι�σημους καταλο� γους απο�  τους αρμο� διους οργανισμου� ς η�  το
πιστοποιητικο� ,  που  εκδι�δεται  απο�  τον  οργανισμο�  πιστοποι�ησης,  συνιστα�  τεκμη� ριο
καταλληλο� τητας ο� σον αφορα�  τις απαιτη� σεις ποιοτικη� ς επιλογη� ς, τις οποι�ες καλυ� πτει ο επι�σημος
κατα� λογος η�  το πιστοποιητικο� .
Οι  οικονομικοι�  φορει�ς  που ει�ναι εγγεγραμμε�νοι  σε επι�σημους καταλο� γους απαλλα� σσονται απο�
την υποχρε�ωση υποβολη� ς των δικαιολογητικω� ν που αναφε�ρονται στο πιστοποιητικο�  εγγραφη� ς
τους.

(β) Οι οικονομικοι�  φορει�ς που ει�ναι εγγεγραμμε�νοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τα� ξεις 3η ε�ως και 7η, με�χρι
τη  λη� ξη  της  μεταβατικη� ς  περιο� δου  ισχυ� ος,  συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  65  του  π.δ.  71/2019,
υποβα� λλοντας «Ενημερο� τητα Πτυχι�ου»  εν ισχυ�  απαλλα� σσονται  απο�  την υποχρε�ωση υποβολη� ς
των δικαιολογητικω� ν 173:
-  απο� σπασμα  ποινικου�  μητρω� ου  του  α� ρθρου  23.3.(α)  της  παρου� σας  για  τον  Προ� εδρο  και
Διευθυ� νοντα Συ� μβουλο εργοληπτικη� ς επιχει�ρησης. Για τα λοιπα�  με�λη του Δ.Σ της εταιρει�ας,  θα
πρε�πει να υποβληθει�  αυτοτελω� ς απο� σπασμα ποινικου�  μητρω� ου, καθο� σον τα προ� σωπα αυτα�  δεν
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καλυ� πτονται απο�  την Ενημερο� τητα Πτυχι�ου. 
- φορολογικη�  και ασφαλιστικη�  ενημερο� τητα του α� ρθρου 23.3.(β) της παρου� σας.174

- τα πιστοποιητικα�  απο�  το αρμο� διο Πρωτοδικει�ο και το ΓΕΜΗ του α� ρθρου 23.3.(γ) της παρου� σας
υπο�  την πρου6 πο� θεση ο� μως ο� τι καλυ� πτονται πλη� ρως (ο� λες οι προβλεπο� μενες περιπτω� σεις) απο�
την Ενημερο� τητα Πτυχι�ου.
- το πιστοποιητικο�  απο�  το αρμο� διο επιμελητη� ριο ο� σον αφορα�  το λο� γο αποκλεισμου�  του α� ρθρου
22. Α.4. (θ).175

-  το  πιστοποιητικο�  της  αρμο� διας  αρχη� ς  για  την  ονομαστικοποι�ηση  των  μετοχω� ν  του  α� ρθρου
23.3. (στ).
- τα  αποδεικτικα�  ε�γγραφα νομιμοποι�ησης  της εργοληπτικη� ς επιχει�ρησης.

Σε περι�πτωση που κα� ποιο απο�  τα ανωτε�ρω δικαιολογητικα�  ε�χει λη� ξει, προσκομι�ζεται το σχετικο�
δικαιολογητικο�  εν ισχυ� . Εφο� σον στην Ενημερο� τητα Πτυχι�ου δεν αναφε�ρεται ρητα�  ο� τι τα στελε�χη
του πτυχι�ου του προσφε�ροντα ει�ναι ασφαλιστικω� ς ενη� μερα στον eΕΦΚΑ (τομε�ας πρω� ην ΕΤΑΑ-
ΤΜΕΔΕ),  ο  προσφε�ρων  προσκομι�ζει  επιπλε�ον  της  ενημερο� τητας  πτυχι�ου,  ασφαλιστικη�
ενημερο� τητα για τα στελε�χη αυτα� .

Απο�  την πλη� ρη ε�ναρξη ισχυ� ος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικο�  εγγραφη� ς στο Τμη� μα ΙΙ του
Μητρω� ου  Εργοληπτικω� ν  Επιχειρη� σεων  Δημοσι�ων  Έργων  (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  αποτελει�  επι�σημο
κατα� λογο  και  απαλλα� σσει  τις  εγγεγραμμε�νες  εργοληπτικε�ς  επιχειρη� σεις  απο�  την  προσκο� μιση
των αποδεικτικω� ν με�σων που προβλε�πονται στα α� ρθρα 47 επο� μενα.

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην περι�πτωση που οικονομικο� ς φορε�ας επιθυμει�  να στηριχθει�  στις ικανο� τητες α� λλων φορε�ων,
η  απο� δειξη  ο� τι  θα  ε�χει  στη  δια� θεση�  του  τους  αναγκαι�ους  πο� ρους,  γι�νεται  με  την   υποβολη�
σχετικου�  συμφωνητικου�  των φορε�ων αυτω� ν για τον σκοπο�  αυτο� .

Ειδικο� τερα,  προσκομι�ζεται ε�γγραφο (συμφωνητικο�  η�  σε περι�πτωση νομικου�  προσω� που απο� φαση
του αρμοδι�ου οργα� νου διοι�κησης αυτου�  η�  σε περι�πτωση φυσικου�  προσω� που υπευ� θυνη δη� λωση), δυ-
να� μει του οποι�ου αμφο� τεροι, διαγωνιζο� μενος  οικονομικο� ς φορε�ας και τρι�τος φορε�ας, εγκρι�νουν τη
μεταξυ�  τους συνεργασι�α για την κατα�  περι�πτωση παροχη�  προς τον διαγωνιζο� μενο της χρηματοοικο-
νομικη� ς η� /και τεχνικη� ς η� /και επαγγελματικη� ς ικανο� τητας του φορε�α, ω� στε αυτη�  να ει�ναι στη δια� θεση
του διαγωνιζο� μενου  για την εκτε�λεση της Συ� μβασης. Η σχετικη�  αναφορα�  θα πρε�πει να ει�ναι λεπτομε-
ρη� ς και να αναφε�ρει κατ’ ελα� χιστον τους συγκεκριμε�νους πο� ρους που θα ει�ναι διαθε�σιμοι για την
εκτε�λεση της συ� μβασης και τον τρο� πο δια του οποι�ου θα χρησιμοποιηθου� ν αυτοι�  για την εκτε�λεση
της συ� μβασης. Ο τρι�τος θα δεσμευ� εται ρητα�  ο� τι θα διαθε�σει στον διαγωνιζο� μενο τους συγκεκριμε�νους
πο� ρους κατα�  τη δια� ρκεια της συ� μβασης και ο διαγωνιζο� μενος  ο� τι θα κα� νει χρη� ση αυτω� ν σε περι�πτω-
ση που του ανατεθει�  η συ� μβαση. Σε περι�πτωση που ο τρι�τος διαθε�τει χρηματοοικονομικη�  επα� ρκεια,
θα δηλω� νει επι�σης ο� τι καθι�σταται απο�  κοινου�  με τον διαγωνιζο� μενο υπευ� θυνος για την εκτε�λεση της
συ� μβασης. Σε περι�πτωση που ο τρι�τος διαθε�τει στοιχει�α τεχνικη� ς η�  επαγγελματικη� ς καταλληλο� τητας
που σχετι�ζονται με τους τι�τλους σπουδω� ν και τα επαγγελματικα�  προσο� ντα που ορι�ζονται στην περι�-
πτωση στ’ του Με�ρους ΙΙ του Παραρτη� ματος ΧΙΙ του Προσαρτη� ματος Α του ν. 4412/2016 η�  με την
σχετικη�  επαγγελματικη�  εμπειρι�α,  θα δεσμευ� εται ο� τι  θα εκτελε�σει τις εργασι�ες η�  υπηρεσι�ες για τις
οποι�ες απαιτου� νται οι συγκεκριμε�νες ικανο� τητες, δηλω� νοντας το τμη� μα της συ� μβασης που θα εκτε-
λε�σει.

23. 11 Επισημαι�νεται ο� τι γι�νονται αποδεκτε�ς:
• οι  ε�νορκες  βεβαιω� σεις  που  αναφε�ρονται  στην  παρου� σα  Διακη� ρυξη,  εφο� σον  ε�χουν
συνταχθει� ε�ως τρεις (3) μη� νες πριν απο�  την υποβολη�  τους, 
• οι υπευ� θυνες δηλω� σεις, εφο� σον ε�χουν συνταχθει�  μετα�  την κοινοποι�ηση της προ� σκλησης
για την υποβολη�  των δικαιολογητικω� ν176 Σημειω� νεται ο� τι δεν απαιτει�ται θεω� ρηση του γνησι�ου της
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υπογραφη� ς τους.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  προσφορα�  των  διαγωνιζομε�νων  περιλαμβα� νει  τους  ακο� λουθους  ηλεκτρονικου� ς
υποφακε�λους:
(α)  υποφα� κελο με την ε�νδειξη «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς»
 (β)  υποφα� κελο με την ε�νδειξη «Οικονομικη�  Προσφορα� »
συ� μφωνα με τα κατωτε�ρω:

24.2 Ο ηλεκτρονικο� ς υποφα� κελος «Δικαιολογητικα�  Συμμετοχη� ς» πρε�πει, επι�  ποινη�  αποκλεισμου� ,
να περιε�χει τα ακο� λουθα υπο�  (α) και (β) στοιχει�α::

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Επι�σης δυ� ναται να περιλαμβα� νει και συνοδευτικη�  υπευ� θυνη δη� λωση, με την οποι�α ο οικονομικο� ς
φορε�ας  μπορει�  να  διευκρινι�ζει  τις  δηλω� σεις  και  πληροφορι�ες  που  παρε�χει  στο  ΕΕΕΣ.  Η
συνοδευτικη�  υπευ� θυνη δη� λωση υπογρα� φεται, συ� μφωνα με ο� σα προβλε�πονται στο α� ρθρο 79Α του
ι�διου ν. 4412/2016.

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.

(συμπληρώνονται τυχόν πρόσθετα έγγραφα που καθορίζονται στη διακήρυξη).
 ………………………………………….. 177

24.3Ο  ηλεκτρονικο� ς  υποφα� κελος  «Οικονομικη�  Προσφορα� »  περιε�χει  το  αρχει�ο  pdf,  το  οποι�ο
παρα� γεται  απο�  το  υποσυ� στημα,  αφου�  συμπληρωθου� ν  καταλλη� λως  οι  σχετικε�ς  φο� ρμες και
υπογρα� φεται,  τουλα� χιστον  με  προηγμε�νη  ηλεκτρονικη�  υπογραφη� ,  η  οποι�α  υποστηρι�ζεται  απο�
αναγνωρισμε�νο (εγκεκριμε�νο) πιστοποιητικο� .

24.4 Στην περι�πτωση που με την προσφορα�  υποβα� λλονται  δημο� σια η� /  και ιδιωτικα�  ε�γγραφα,
αυτα�  γι�νονται αποδεκτα� , συ� μφωνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 4.2 β της παρου� σας.

24.5  Επισημαίνεται  ότι  οικονομικός  φορέας  παράγει,  κατά  περίπτωση,  από  το
Υποσύστημα  ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια  Έργα  τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  («εκτυπώσεις»)  των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε
μορφή  αρχείου  Portable  Document  Format  (PDF),  τα  οποία  υποβάλλονται  και  γίνονται
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία
υποστηρίζεται  από  αναγνωρισμένο  (εγκεκριμένο)  πιστοποιητικό  και  επισυνάπτονται
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1 Ο προσφε�ρων οικονομικο� ς φορε�ας αναφε�ρει στην προσφορα�  του το τμη� μα της συ� μβασης που
προτι�θεται να αναθε�σει  υπο�  μορφη�  υπεργολαβι�ας σε τρι�τους,  καθω� ς και τους υπεργολα� βους που
προτει�νει. Αν ο ανα� δοχος προ� τεινε συγκεκριμε�νους υπεργολα� βους κατα�  την υποβολη�  της προσφορα� ς
του, υποχρεου� ται, κατα�  την υπογραφη�  της συ� μβασης εκτε�λεσης, να προσκομι�σει την υπεργολαβικη�
συ� μβαση. Η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α μπορει�  να χορηγη� σει προθεσμι�α στον ανα� δοχο κατ’ αι�τηση�  του,
για την προσκο� μιση της υπεργολαβικη� ς συ� μβασης με τον αρχικω� ς προταθε�ντα υπεργολα� βο η�  α� λλον,
που  διαθε�τει  τα  αναγκαι�α,  κατα�  την  κρι�ση  της  υπηρεσι�ας  αυτη� ς,  προσο� ντα,  εφο� σον  συντρε�χει
σοβαρο� ς λο�γος. 178 

25.2 Η τη� ρηση των υποχρεω� σεων της παρ. 2 του α� ρθρου 18 του ν 4412/2016 απο�  υπεργολα� βους δεν
αι�ρει την ευθυ� νη του κυρι�ου αναδο�χου.

25.3 .................................................................... 179

25.4  Η αναθε�τουσα αρχη� :

α) ελε�γχει  την  επαγγελματικη�  καταλληλο� τητα  του  υπεργολα� βου  να  εκτελε�σει  το  προς  ανα� θεση
τμη� μα, κατα�  την ε�ννοια του α� ρθρου 22.Β (α� ρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθευ� ει
τη μη συνδρομη� ,  στο προ� σωπο�  του,  των λο�γω αποκλεισμου�  του α� ρθρου 22.Α.1,  22.Α.2 και 22.Α.9
(α� ρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συ� μφωνα με τα κατα�  περι�πτωση ειδικω� ς προβλεπο� μενα
στο α� ρθρο 23 της παρου� σας (α� ρθρα 79 ε�ως 81 ν. 4412/2016). 180

β) απαιτει�  υποχρεωτικα�  απο�  τον  οικονομικο�  φορε�α  να  αντικαταστη� σει  ε�ναν  υπεργολα� βο,  ο� ταν
κατο� πιν  του  ελε�γχου  και  της  επαλη� θευσης  της  ως  α� νω  περι�πτωσης  (α),  διαπιστω� νεται  ο� τι  δεν
πληρου� νται οι ο� ροι  επαγγελματικη� ς καταλληλλο� τητας του υπεργολα� βου η�  ο� ταν συντρε�χουν οι  ως
α� νω λο�γοι αποκλεισμου�  του.

 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών

Κα� θε διαφορα�  μεταξυ�  των συμβαλλο� μενων μερω� ν που προκυ� πτει η�  σχετι�ζεται με την  ερμηνει�α και/ η�
το κυ� ρος και/η�  την εφαρμογη�  και/η�  την εκτε�λεση της συμβα� σης  επιλυ� εται με την α� σκηση προσφυγη� ς
η�  αγωγη� ς στο διοικητικο�  εφετει�ο της περιφε�ρειας, στην οποι�α ε�χει υπογρα� φει η συ� μβαση συ� μφωνα
με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 175 ν. 4412/2016. 

[Η΄(Εναλλακτικά)  Ρήτρα  διαιτησίας,  κατόπιν  σύμφωνης  γνώμης  του  οικείου  Τεχνικού
Συμβουλίου 181

Τα συμβαλλο� μενα με�ρη συμφωνου� ν  και  συναποδε�χονται  ο� τι  ο� λες  οι  διαφορε�ς  που προκυ� πτουν η�
σχετι�ζονται με την  ερμηνει�α και/ η�  το κυ� ρος και/η�  την εφαρμογη�  και/η�  την εκτε�λεση  της  συ� μβασης,
επιλυ� ονται  οριστικα�  απο�  διαιτητικο�  δικαστη� ριο  /ο� ργανο   το  οποι�ο  διορι�ζεται  και  διεξα� γει  τη
διαιτησι�α συ� μφωνα με τις διατα� ξεις που εκα� στοτε ισχυ� ουν για τις διαιτησι�ες του Δημοσι�ου. (Κατα�
παρε�κκλιση  απο�  τις  διατα� ξεις  που  ισχυ� ουν  για  τις  διαιτησι�ες  του  Δημοσι�ου,  η  αναθε�τουσα  αρχη�
μπορει�  να  καθορι�σει  στο  σημει�ο  αυτο� ,  κατα�  περι�πτωση,  το  περιεχο� μενο  της  διαιτητικη� ς  ρη� τρας
συ� μφωνα με τον επιλεγε�ντα φορε�α διαιτησι�ας, περιε�χον μεταξυ�  α� λλων, τους κανο� νες που διε�πουν τον
ορισμο�  των  διαιτητω� ν,  τους  εφαρμοστε�ους  κανο� νες  διαιτησι�ας,  την  ε�δρα  του  διαιτητικου�
δικαστηρι�ου (η�  οργα� νου), τις αμοιβε�ς των διαιτητω� ν (εφο� σον δεν ορι�ζονται απο�  τους εφαρμοστε�ους
κανο� νες διαιτησι�ας), τη γλω� σσα στην οποι�α θα διεξαχθει� η διαιτησι�α και κα� θε α� λλο σχετικο�  θε�μα).
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Η  διεξαγωγη�  της  διαιτησι�ας  υπο� κειται  στον  «Κανονισμο�  Διαφα� νειας  στις  δυνα� μει  Συνθη� κης
Διαιτησι�ες Επενδυτω� ν-Κρατω� ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration)
της Επιτροπη� ς των Ηνωμε�νων Εθνω� ν για το Διεθνε�ς Εμπορικο�  Δι�καιο (UNCITRAL), οι διατα� ξεις του
οποι�ου κατισχυ� ουν των εφαρμοστε�ων κανο� νων διαιτησι�ας που καθορι�ζονται συ� μφωνα με την παρ. 3
του α� ρθρου 175 ν. 4412/2016, 

Της  προσφυγη� ς  στο  διαιτητικο�  δικαστη� ριο/  ο� ργανο  προηγει�ται  στα� διο  συμβιβαστικη� ς  επι�λυσης
διαφορω� ν. Για τη συμβιβαστικη�  επι�λυση της διαφορα� ς συγκροτει�ται Συμβου� λιο Επι�λυσης Διαφορω� ν
(ΣΕΔ). Η αμοιβη�  κα� θε με�λους του ΣΕΔ καθορι�ζεται συ� μφωνα με το α� ρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),
περι�  αμοιβη� ς  διαμεσολαβητη� .  Κατα�  τα  λοιπα�  εφαρμο� ζονται  οι  παρ.  7  και  8  του  α� ρθρου  176  ν.
4412/2016 και ο ν. 4640/2019.

166  η οποι�α εκδι�δεται συ� μφωνα με τις ειδικε�ς διατα� ξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισημαι�νεται ο� τι
τα πτυχι�α των εγγεγραμμε�νων στο Μητρω� ο Εργοληπτικω� ν Επιχειρη� σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που ει�ναι σε
ισχυ�  κατα�  την 3η Ιουλι�ου 2019 εξακολουθου� ν να ισχυ� ουν ως την 1η Σεπτεμβρι�ου 2021, εφο� σον
πληρου� νται οι πρου6 ποθε�σεις του νομοθετικου�  πλαισι�ου που ι�σχυε ε�ως και την 2α Ιουλι�ου 2019
(Πρβλ. α� ρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικαταστα� θηκε με την παρ. 5 του α� ρθρου
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 

167  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
168  Πρβλ. α� ρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016
169  Εφο� σον ε�χει αναφερθει� σχετικη�  απαι�τηση στο α� ρθρο 22.Ε συμπληρω� νεται αναλο�γως συ� μφωνα με

το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
170  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν. 4412/2016.
171 Συ� μφωνα με το α� ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγρα� φονται υποχρεωτικα� : 

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 Κοινοπραξι�α που καταχωρι�ζεται συ� μφωνα με το α� ρθρο 293 παρα� γραφος 3 του ν. 4072/2012
172 Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
173  Συ� μφωνα  με  τη  δια� ταξη  του  α� ρθρου  20  παρ.  5  του  ν.  3669/2008:  “Για  τη  συμμετοχη�  σε

διαγωνισμου� ς  δημοσι�ων  ε�ργων χορηγει�ται  σε  κα� θε  εργοληπτικη�  επιχει�ρηση  εγγεγραμμε�νη  στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερο� τητα πτυχι�ου», η οποι�α, σε συνδυασμο�  με τη βεβαι�ωση εγγραφη� ς που εκδι�δεται
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Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  ε�γκριση  κατασκευη� ς  του  δημοπρατου� μενου  ε�ργου,  αποφασι�στηκε  με  την  αριθμ.
271/2021 (ΑΔΑ:ΨΨ10ΩΞΛ-Π5Ν)  Απο� φαση της Οικονομικη� ς Επιτροπη� ς.

26.2    Ο  Κυ� ριος  του  Έργου  μπορει�  να  εγκαταστη� σει  για  το  ε�ργο  αυτο�  Τεχνικο�  Συ� μβουλο.  Ο
Ανα� δοχος  του  ε�ργου,  ε�χει  την  υποχρε�ωση  να  διευκολυ� νει  τις  δραστηριο� τητες  του  Τεχνικου�
Συμβου� λου, που πηγα� ζουν απο�  τη συμβατικη�  σχε�ση της Υπηρεσι�ας με αυτο� ν.

26.3 Οι προσφε�ροντες,  με την υποβολη�  της προσφορα� ς τους,  αποδε�χονται ανεπιφυ� λακτα τους
ο� ρους της παρου� σας Διακη� ρυξης 

26.  4 Η Αναθε�τουσα Αρχη�  ενημερω� νει  το φυσικο�  προ� σωπο που υπογρα� φει  την προσφορα�  ως
προσφε�ρων η�  ως νο� μιμος εκπρο� σωπος προσφε�ροντος, ο� τι η ι�δια η�  και τρι�τοι, κατ’ εντολη�  και για
λογαριασμο�  της, θα επεξεργα� ζονται προσωπικα�  δεδομε�να που περιε�χονται στους φακε�λους της
προσφορα� ς  και  τα  αποδεικτικα�  με�σα  τα  οποι�α  υποβα� λλονται  σε  αυτη� ν,  στο  πλαι�σιο  του
παρο� ντος  Διαγωνισμου� ,  για  το  σκοπο�  της  αξιολο� γησης  των  προσφορω� ν  και  της  ενημε�ρωσης
ε�τερων  συμμετεχο� ντων  σε  αυτο� ν,  λαμβα� νοντας  κα� θε  ευ� λογο  με�τρο  για  τη  διασφα� λιση  του
απο� ρρητου και της ασφα� λειας της επεξεργασι�ας των δεδομε�νων και της προστασι�ας τους απο�
κα� θε  μορφη� ς  αθε�μιτη  επεξεργασι�α,  συ� μφωνα  με  τις  διατα� ξεις  της  κει�μενης  νομοθεσι�ας  περι�

απο�  την  υπηρεσι�α  τη� ρησης  του  Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα�  «επι�σημο  κατα� λογο  αναγνωρισμε�νων
εργοληπτω� ν [...] και απαλλα� σσει τις εργοληπτικε�ς επιχειρη� σεις απο�  την υποχρε�ωση να καταθε�τουν
τα επιμε�ρους δικαιολογητικα�  στους διαγωνισμου� ς.”  Επισημαι�νεται ο� τι, συ� μφωνα με το α� ρθρο 22
(Τροποποιη� σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρω� το εδα� φιο της
περι�πτωσης  31  της  παραγρα� φου  1  του  α� ρθρου  377  αντικαθι�σταται  ως  εξη� ς:  «31)  του  Ν.
3669/2008 (Α΄  116),  πλην  των α� ρθρων 80  ε�ως  110,  τα  οποι�α  παραμε�νουν  σε  ισχυ�  με�χρι  την
ε�κδοση του προεδρικου�  διατα� γματος του α� ρθρου 83, των παραγρα� φων 4 και 5 του α� ρθρου 20 και
της παραγρα� φου 1 α του α� ρθρου 176».

174  Στην  περι�πτωση  ο� μως  που  η  Ενημερο� τητα  Πτυχι�ου  δεν  καλυ� πτει  τις  εισφορε�ς  επικουρικη� ς
ασφα� λισης, τα σχετικα�  δικαιολογητικα�  υποβα� λλονται ξεχωριστα� .

175  Μο� νο στην περι�πτωση που ε�χει επιλεγει� απο�  την αναθε�τουσα αρχη�  ως λο�γος αποκλεισμου� .
176  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016.
177 Πρβλ. α� ρθρο 93 του ν. 4412/2016.
178 Πρβλ. α� ρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
179 Οι αναθε�τουσες αρχε�ς μπορου� ν να προβλε�πουν στα ε�γγραφα της συ� μβασης ο� τι, κατο� πιν αιτη� ματος

του υπεργολα� βου και εφο� σον η φυ� ση της συ� μβασης το επιτρε�πει, η αναθε�τουσα αρχη�  καταβα� λλει
απευθει�ας στον υπεργολα� βο την αμοιβη�  του για την εκτε�λεση προμη� θειας,  υπηρεσι�ας η�  ε�ργου,
δυνα� μει  συ� μβασης  υπεργολαβι�ας  με  τον  ανα� δοχο.  Στην  περι�πτωση  αυτη� ,  στα  ε�γγραφα  της
συ� μβασης καθορι�ζονται τα ειδικο� τερα με�τρα η�  οι μηχανισμοι� που επιτρε�πουν στον κυ� ριο ανα� δοχο
να εγει�ρει αντιρρη� σεις ως προς αδικαιολο�γητες πληρωμε�ς, καθω� ς και οι ρυθμι�σεις που αφορου� ν
αυτο� ν τον τρο� πο πληρωμη� ς.  Στην περι�πτωση αυτη�  δεν αι�ρεται η ευθυ� νη του κυ� ριου αναδο�χου.
Συμπληρω� νεται αναλο�γως.

180   Πρβλ. α� ρθρο 58 του ν. 4412/2016 
181  Πρβλ α� ρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα ε�γγραφα της συ� μβασης, για ε�ργα πρου6 πολογισμου�  ανω� τερου

των δε�κα  εκατομμυρι�ων (10.000.000)  ευρω� ,  μπορει�  να  εγκριθει�  και  να  περιληφθει�  ρη� τρα περι�
διαιτητικη� ς επι�λυσης κα� θε διαφορα� ς που προκυ� πτει σχετικα�  με την εφαρμογη� , την ερμηνει�α η�  το
κυ� ρος  της  συ� μβασης. Για  ε�ργα  κατω� τερου  πρου6 πολογισμου� ,  απαιτει�ται  για  τη  συμπερι�ληψη
αντι�στοιχης ρη� τρας η συ� μφωνη γνω� μη του αρμο� διου τεχνικου�  συμβουλι�ου. Μπορει�  να τεθει�  στο
σημει�ο  αυτο�  η�  στην  ΕΣΥ.  Στα  συμβατικα�  τευ� χη  που  ε�χει  περιληφθει�  ρη� τρα  περι�  διαιτητικη� ς
επι�λυσης, δυ� ναται να προβλε�πεται στα� διο συμβιβαστικη� ς επι�λυσης κα� θε διαφορα� ς, που προηγει�ται
της προσφυγη� ς στη διαιτησι�α 
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προστασι�ας προσωπικω� ν δεδομε�νων.

26.  5 Αν,  μετα�  απο�  την  τυχο� ν  οριστικοποι�ηση  της  ε�κπτωσης  του  αναδο� χου,  συ� μφωνα  με  τα
ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 160 του ν.  4412/2016,   η Προι6σταμε�νη Αρχη�  αποφασι�σει  την
ολοκλη� ρωση  του  ε�ργου,  προσκαλει�  τον  επο� μενο  κατα�  σειρα�  μειοδο� τη  του  παρο� ντος
διαγωνισμου�  και  του  προτει�νει  να  αναλα� βει  αυτο� ς  το  ε�ργο  ολοκλη� ρωσης  της  ε�κπτωτης
εργολαβι�ας, με τους ι�διους ο� ρους και πρου6 ποθε�σεις και βα� σει της προσφορα� ς που υπε�βαλε στον
διαγωνισμο� .  Η συ� μβαση εκτε�λεσης συνα� πτεται,  εφο� σον εντο� ς  δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν απο�  την
κοινοποι�ηση  της  προ� τασης  περιε�λθει  στην  Προι6σταμε�νη  Αρχη�  ε�γγραφη  και  ανεπιφυ� λακτη
αποδοχη�  της. Η α� πρακτη πα� ροδος της προθεσμι�ας θεωρει�ται ως απο� ρριψη της προ� τασης.  Αν ο
ανωτε�ρω μειοδο� της δεν δεχθει�  την προ� ταση συ� ναψης συ� μβασης, η Προι6σταμε�νη Αρχη�  προσκαλει�
τον επο� μενο κατα�  σειρα�  μειοδο� τη, ακολουθω� ντας κατα�  τα λοιπα�  την ι�δια διαδικασι�α. Εφο� σον και
αυτο� ς  απορρι�ψει  την  προ� ταση,  η  Προι6σταμε�νη  Αρχη�  για  την  ανα� δειξη  αναδο� χου  στο  ε�ργο
προσφευ� γει  κατα�  την  κρι�ση  της  ει�τε  στην  ανοικτη�  δημοπρασι�α  ει�τε  στη  διαδικασι�α  με
διαπραγμα� τευση,  κατα�  τις  οικει�ες  διατα� ξεις  του  ν.  4412/2016.

Η διαδικασι�α  της  παρου� σας  δεν  εφαρμο� ζεται  μο� νο  στην περι�πτωση που η  Προι6σταμε�νη  Αρχη�
κρι�νει,  ο� τι οι παραπα� νω προσφορε�ς δεν ει�ναι ικανοποιητικε�ς για τον κυ� ριο του ε�ργου η�  ε�χουν
επε�λθει  λο� γω  εφαρμογη� ς  νε�ων  κανονισμω� ν  αλλαγε�ς  στον  τρο� πο  κατασκευη� ς  του  ε�ργου,  ενω�
μπορει�  να  εφαρμο� ζεται  αναλογικα�  και  σε  περι�πτωση  ολοκλη� ρωσης  του  ε�ργου,  υ� στερα  απο�
αυτοδι�καιη δια� λυση της συ� μβασης κατο� πιν πτω� χευσης του αναδο� χου η�  δια� λυση με υπαιτιο� τητα
του κυρι�ου του ε�ργου κατα�  τις κει�μενες διατα� ξεις.

26.6 ………………………………………….182

 
ΠΑΛΑΜΑΣ 7-10-2021

(Τόπος – Ημερομηνία)

           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

182  Στο παρο� ν σημει�ο της Διακη� ρυξης η�  στην ΕΣΥ μπορει�  να τεθει�  ρητα�  η προ� βλεψη για τη συ� σταση
κατασκευαστικη� ς κοινοπραξι�ας, συ� μφωνα με τα ειδικο� τερα οριζο� μενα στο α� ρθρο 165 παρ. 4-6 του
ν. 4412/2016.
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την  πρωτ.  271/2021 (ΑΔΑ:ΨΨ10ΩΞΛ-Π5Ν)  Απο� φαση της Οικονομικη� ς Επιτροπη� ς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

             ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

             ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020  /  κωδικός  ΣΑ
082/1/ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000

Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2, 

Δράση 19.2.4,  Υποδράση 19.2.4.5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011425649

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 89.999,99 €

Κωδικός CPV: 45212312-6 (Κατασκευαστικές εργασίες
για εκθεσιακά κέντρα)

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

1

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(Α.Μ. 16/2020)





Σε  συνέχεια  της  με  αρ.  πρωτ.  559  πρόσκλησης,  με  Κωδικό:  Μ2998564,  της  Ομάδας  Τοπικής
Δράσης ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την υποβολή αιτή-
σεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER
(ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», Υπομέτρο 19.2:
«ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) - LEADER», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Δήμος Παλαμά υπέβαλλε πρόταση για τη χρηματοδότηση
της  πράξης με  τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟ-
ΜΙΑΣ»,  με  κωδικό  ΟΠΣΑΑ 0011425649  και  συνολικό  προϋπολογισμό  (συνολικής  δημόσιας  δα-
πάνης) 200.000,00 €. Η πρόταση αφορά στην  αναβάθμιση του υφιστάμενου Αγροτικού – Λαογρα-
φικού Εκθετηρίου, το οποίο τοποθετείται στον οικισμό Ιτέας της Δημοτικής Ενότητας Φύλλου Δή-
μου Παλαμά, σε Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς του Δήμου Παλαμά. Η πράξη επιμερίζεται σε 5
Υποέργα. Το παρόν έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» αφορά στις απαραίτητες  οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολο-
γικές εργασίες του κτιρίου. 
Το Αγροτικό - Λαογραφικό Εκθετήριο δημιουργήθηκε πριν κάποια χρόνια με αξιοποίηση υφι -
στάμενης δημοτικής κτιριακής υποδομής και προγράμματος χρηματοδότησης (Γ΄ΚΠΣ) και με
εκθεσιακό υλικό από συλλογές – προσφορές κατοίκων της περιοχής, με στόχο την ανάδειξη
της λαογραφίας και ζωής της περιοχής, στο ευρύτερο πλαίσιο της καθημερινής ζωής και εργα-
σίας στην πεδινή Θεσσαλία, με κύριους κατοίκους της τους «καραγκούνηδες» του κάμπου. Στα
χρόνια που ακολούθησαν την κατασκευή του, εμπλούτισε τις συλλογές του, παρήχθη έντυπο
υλικό προβολής, υποδέχθηκε πολλούς επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής που προσήλθαν είτε
οργανωμένα (σχολεία, σύλλογοι κ.α.) είτε μεμονωμένα και ξεναγήθηκαν στο χώρο και τα εκ -
θέματά του αλλά και μέσω κάποιων διαδραστικών εμπειριών, ενώ μια σειρά από πολιτιστικές
εκδηλώσεις με επίκεντρο το Αγροτικό Λαογραφικό Εκθετήριο και με κύριο στόχο την προβολή
του πραγματοποιήθηκαν σε αυτό και στον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο του. Η λειτουρ-
γία του ανήκει στο Δήμο Παλαμά, ενώ έχει αγκαλιαστεί από όλους τους κατοίκους της περιο-
χής, ως ένας φιλόξενος και ζωντανός χώρος παράδοσης και μνήμης. Αποτελεί έναν ζωντανό
παράδειγμα «μουσείου» τοπικής ιστορίας χώρο, με σύγχρονες πολιτιστικές δράσεις, λειτουρ -
γώντας ως ένας «κόμβος πολιτισμού».

Το Αγροτικό - Λαογραφικό Εκθετήριο στεγάζεται σε ένα ισόγειο κεραμοσκεπές κτίριο παντα-
χόθεν ελεύθερο, έκτασης περίπου 586 τετραγωνικών μέτρων και μέσου ύψους 5,70 μέτρων,
που επιμερίζεται σε διακριτό χώρο γραφείων (διαθέτοντας και ξεχωριστή εξωτερική είσοδο),
τουαλέτες και τρεις μεγάλους συνεχόμενους εκθεσιακούς χώρους. Διαθέτει τρείς (3) κύριες ει-
σόδους στην ίδια κύρια πρόσοψή του, που οδηγούν απευθείας στους τρείς κύριους χώρους
του, και διάχυτο φωτισμό από συνεχόμενους φεγγίτες που διατρέχουν περιμετρικά την τοιχο-
ποιία του. Σημειώνεται ότι η μορφή του κτιρίου προέρχεται από την παλαιότερη χρήση του ως
Γεωργικές Αποθήκες, επί των οποίων πραγματοποιήθηκαν ήπιες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της
επανάχρησής του ως Εκθετήριο.  H αλλαγή χρήσης του κτιρίου από γεωργικές αποθήκες σε εκ-
θεσιακό χώρο στοιχείων αγροτικής κληρονομιάς έγινε με την 36/2003 οικοδομική άδεια της
Δ/νσης Πολεοδομίας Ν. Καρδίτσας.  Διαθέτει  βασικό εξοπλισμό λειτουργίας όπως πλήρες σύ-
στημα θέρμανσης – ψύξης, σύστημα παρακολούθησης εσωτερικών χώρων μη ολοκληρωμένο
(και χωρίς τη δυνατότητα εξωτερικής παρακολούθησης), βασικό εξοπλισμό γραφείου κ.α. 
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Το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται  το κτίριο,  κυριότητας του Δήμου,  είναι  έκτασης 8 στρεμ -
μάτων περίπου, περιφραγμένο από τις τρείς πλευρές και διαθέτοντας την απαιτούμενη διαμόρ -
φωση.  Περιλαμβάνει  υπόστεγο  εμβαδού  216  τετραγωνικά  μέτρα  ,  πλακοστρωμένους  δια-
δρόμους ,  κολώνες φωτισμού,  κάδους απορριμμάτων κ.α.  Ως συνέχεια του εσωτερικού του
κτιρίου,  στο χώρο εκτίθενται  γεωργικά μηχανήματα  (π.χ.  τρακτέρ,  αλέτρια  κ.α.).  Βρίσκεται
εκτός του οικισμού της Ιτέας, στα όρια αυτού και σε θέση πλησίον της κεντρικής εισόδου του
οικισμού από τον οδικό άξονα της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Λάρισας, επομένως με εύκολη
πρόσβαση για τους επισκέπτες.

Τα  εκθέματα  του  Λαογραφικού  Εκθετηρίου,  αφορούν  σε  αξιόλογο  υλικό/είδη  από  πολλούς
κλάδους της νεοελληνικής χειροτεχνίας – ζωής – εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται,  Αγροτικά
εργαλεία προμηχανικού αγροτικού βίου, χρηστικά είδη οικοσκευής, έπιπλα , αργαλειό κ.α., εν-
δυματολογικά σύνολα, φορεσιές παραδοσιακές, αντικείμενα ξυλογλυπτικής, χαλκού, κεντήματα
και υφαντά, βιβλία, επιστολικά δελτάρια, έγγραφα, φωτογραφίες, είδη εκκλησιών, σχολείου,
και πολλά άλλα είδη. Υπάρχει σήμανση στα κύρια εξ αυτών. Η τοποθέτησή τους στο χώρο του
Εκθετηρίου,  είναι  χωρίς  καμία  πρόβλεψη  προστασίας  αφενός  και  εύληπτης  προβολής  αφε-
τέρου. 

Ο  Δήμος  Παλαμά  ανέθεσε  και  παρέλαβε  την  υπηρεσία  «Καταγραφή,  Αξιολόγηση,  Πρόταση
Επανατοποθέτησης Εκθεμάτων και Σύγχρονης Προβολής τους στον Εκθεσιακό Χώρο Αγροτικής
Κληρονομιάς Δήμου Παλαμά» μεταξύ των οποίων επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο για την
επανατοποθέτηση των εκθεμάτων να γίνουν περιορισμένης έκτασης οικοδομικές και ηλεκτρο-
μηχανολογικές εργασίες, και συγκεκριμένα προτείνεται:    «Καταλήγοντας, οι οικοδομικές ερ-
γασίες που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που προτείνονται
παραπάνω αφορούν μόνο τον εσωτερικό χώρο του Εκθετηρίου, θα γίνουν τμηματικά και δια-
δοχικά και είναι οι εξής:  Καθαίρεση του σοβατεπί κι επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου εκθε-
σιακών χώρων, κατασκευή από κατακόρυφα διαχωριστικά αποτελούμενα από μεταλλικό σκελε-
τό και γυψοσανίδες, ηλεκτρολογικές εργασίες ισχυρών ρευμάτων, φωτισμού, εργασίες εγκα-
τάστασης εξαερισμού, μονάδων αφύγρανσης και πυρόσβεσης, ηλεκτρονικών συσκευών, μερε-
μέτια και σπατουλαρίσματα, εσωτερικοί χρωματισμοί. Οποιαδήποτε άλλη εργασία, εκτός απρο-
όπτου,  θα  γίνει  σε  δεύτερο  χρόνο,  καθώς  δεν  αποτελεί  προτεραιότητα  κατά  την  παρούσα
πρόταση» 
Κατά το χρονικό διάστημα των εγκρίσεων απαιτήθηκε και βελτιώθηκε ο εξωτερικός φωτισμός
του περιβάλλοντα χώρου καθώς επίσης και η προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων.
Οι μονάδες αφύγρανσης και οι ηλεκτρονικές συσκευές (οπτικοακουστικά συστήματα) θα αντι -
μετωπιστούν από το υποέργο 5 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»  της  πράξης  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
Ως εκ τούτου, με την παρούσα μελέτη αντιμετωπίζεται η αναβάθμιση  του κτιρίου ως εξής:
-   Με  επίστρωση  του  εκθεσιακού  χώρου  με  βιομηχανικό  εποξειδικό  δάπεδο,  σε  γκρι-λαδί
απόχρωση, το οποίο θα επικαλύψει τα υπάρχοντα κεραμικά πλακίδια, που δεν βοηθούν στη
δημιουργία ατμόσφαιρας μιας άλλης εποχής, στη νοερή μεταφορά του επισκέπτη είτε στο χω-
ράφι, είτε στην κατοικία του γεωργού.  
- Λόγω της πληθώρας των εκθεμάτων και γραφιστικών προς ανάρτηση, του πολύ μεγάλου με-
γέθους  των  εκθεσιακών  ενοτήτων  και  των  αιθουσών  που  καταλαμβάνουν,  αλλά  και  της
ανάγκης υποδιαίρεσης σε μικρότερους χώρους, προκύπτει η ανάγκη κατασκευών εσωτερικών
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διαχωρισμάτων από γυψοσανίδα. Οι τοιχοποιίες αυτές πρέπει να είναι ιδιαίτερης αντοχής από
πυράντοχη γυψοσανίδα, ύψους 2,50 μέτρων, στην ίδια απόχρωση με την εσωτερική τοιχοποι -
ία.
-  Νέοι  χρωματισμοί   θα  γίνουν εσωτερικά στις  αίθουσες  σε  γήινες  αποχρώσεις,  σε  αντικα -
τάσταση του λευκού χρώματος. 
-  Βελτίωση  του  υπάρχοντος  συστήματος  πυροπροστασίας,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του
Π.Δ. 71/1988,  του Π.Δ. 41/2018, ούτε των ΕΛΟΤ ΕΝ 54-11, 12845 και 12259.
- Εγκατάσταση συστήματος αερισμού.
- Τοποθέτηση επίτοιχων τριφασικών ραγών με σποτ με τις ανάλογες καλωδιώσεις, στοχευμένα
ως προς τα εκθέματα, τα κείμενα και τα σημεία διάδρασης
- τοποθέτηση σκιάστρων στους φεγγίτες
- κατασκευή πέργκολας

     Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  89.999,99 €, συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

Εργασίες Προυπολογισμού 53.085,46

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 9.555,38

Σύνολο : 62.640,84

Απρόβλεπτα(%) 15,00% 9.396,13

Σύνολο : 72.036,97

Ποσό για αναθεωρήσεις 543,67

Σύνολο : 72.580,64

Φ.Π.Α. (%) 24,00% 17.419,35

Γενικό Σύνολο : 89.999,99

Παλαμάς    29  / 5   / 2020 

           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

             ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

             ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020  /  κωδικός  ΣΑ
082/1/ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000

Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2, 

Δράση 19.2.4,  Υποδράση 19.2.4.5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011425649

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 89.999,99 €

Κωδικός CPV: 45212312-6 (Κατασκευαστικές εργασίες
για εκθεσιακά κέντρα)

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ Αρ. Τιμ. 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1 

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. 
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου ή σε ζώα. 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.1.2 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
001 

2 

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. 
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών
επί χειροκινήτων μεταφορικών 
μέσων.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.2 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
002 

3 
Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.7.1 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
003 

4 

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών 
έργων. Χειρονακτική διακίνηση 
προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.40 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
004 

5 

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.21.1 

Ως Τιμολόγιο
μελέτης

005 

6 

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια 
από ξυλεία. Πέργκολες και 
περεμφερή. Πέργκολες και 
παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία 
δρυός 

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
54.80.2 

Ως Τιμολόγιο
μελέτης

006 

7 
Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός 
σκελετός τοιχοπετάσματος.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  61.31 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
007 

8 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Κατασκευή έγχρωμου χυτού , 
αυτοεπιπεδούμενου  δαπέδου (σε 
υφιστάμενο δάπεδο κεραμικών 
πλακιδίων), πάχους 2-4mm  

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.94 

Ως Τιμολόγιο
μελέτης

008 

9 
Υαλουργικά. Υαλοπίνακες αδιαφανείς
(ματ) απλοί.  

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  76.14 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-07-01

009 

10 

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.80.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-02-00

010 

2





Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ Αρ. Τιμ. 

11 

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί 
επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα 
της γυψοσανίδας 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.84.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-02-00

011 

12 

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. 
Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες 
πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 
mm 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  78.5.5 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
012 

13 

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. 
Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. 
Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας 
τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα.  

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  78.21 

Ως Τιμολόγιο
μελέτης

013 

2. Η-Μ Εγκταταστασεις 

1 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 και 
πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από 
θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να 
αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα 
με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 75 
mm / PN 16 atm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.14.3.15 

Ως Τιμολόγιο
μελέτης

014 

2 

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. 
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 
mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
13.3.3.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-06-07-02

015 

3 

Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό 
κλείσιμο. Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 
mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
13.11.1.3 

Ως Τιμολόγιο
μελέτης

016 

4 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση 
χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 
υπογείων δικτύων σωληνώσεων 
εκτός κατοικημένων περιοχών. Σε 
βραχώδη εδάφη 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  3.15.2 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
017 

5 

Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 
Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων που έφεραν 
ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 
5 cm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  4.9.1 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
018 

6 
Αποκατάσταση επίστρωσης 
πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  4.10 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-06-08-03
019 
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7 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό 
πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  5.5.2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-01-03-02
020 

8 Αισθητήρας ποότητας αερα  A.T.H.E.  5000.1.12
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
021 

9 
Διευθυνσιοδοτημένος 
φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού  

ΑΤΗΕ  Ν62.1.2 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
022 

10 
Διευθυνσιοδοτημένος 
θερμοδιαφορικός ανιχνευτής  

ΑΤΗΕ  Ν62.2.2 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
023 

11 
Τριφασική ράγα επίτοιχη, κρεμαστή ή
οροφής  

ΗΛΜ  8023 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
024 

12 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με 
ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 
3,65 mm 

ΑΤΗΕ  8036.7 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
025 

13 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με 
ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 
mm 

ΑΤΗΕ  8036.8 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
026 

14 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό 
γαλβανισμένο Διαμέτρου 2 1/2 ins 

ΑΤΗΕ  8037.7 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
027 

15 
Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 
mm πάχους τοιχώματος .... mm 

ΑΤΗΕ  8041.6.2 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
028 

16 
Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 2 
ins 

ΑΤΗΕ  8115.6 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
029 

17 
Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή 
χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό 
κρουνό 

ΑΤΗΕ  8204.1 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
030 

18 
Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση 
με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα 
των 45 kg χειροκίνητης 2 φιαλών 

ΑΤΗΕ  8205.1.2 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
031 

19 
Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού 
σώματος Διαμέτρου 3/4 ins 

ΑΤΗΕ  8445.2 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
032 

20 
Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών 
σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη
διαμ.1/4 ins  

ΑΤΗΕ  8447 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
033 

21 
Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου 
Διαμέτρου 300 mm 

ΑΤΗΕ  8559.1.4 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
034 

22 

Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός 
αναρροφήσεως απλής 
αναρροφήσεως Διαμέτρου πτερωτής 
500 mm, παροχής έως 15000 m3 γιά
80 mm Υ.Σ. 

ΑΤΗΕ  8560.1.5 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
035 

23 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 
πλαστικός θωρακισμένος από PVC 
σπιραλ Διαμέτρου 29 mm 

ΑΤΗΕ  8733.2.5 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
036 

24 
Πλαστικό κανάλι καλωδίων 
διαστάσεων 20x12,5mm 

ΑΤΗΕ  Ν8741.1.1 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
037 

25 
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση 
μέσα στο έδαφος Τριπολικό - 
Διατομής 3 Χ 2,5 mm2 

ΑΤΗΕ  8773.3.2 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
038 

26 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 
Χ 1,5 mm2 

ΑΤΗΕ  8774.3.1 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
039 

27 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 
Χ 2,5 mm2 

ΑΤΗΕ  8774.3.2 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
040 

4





Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ Αρ. Τιμ. 

28 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 
5 Χ 1,5 mm2 

ΑΤΗΕ  8774.6.1 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
041 

29 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 
5 Χ 2,5 mm2 

ΑΤΗΕ  8774.6.2 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
042 

30 
Ενδοδαπέδιo κουτί διακλάδωσης 
καλωδίων  

ΑΤΗΕ  Ν8835.3 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
043 

31 
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών συσκευών τριπολικός 
Εντάσεως 16 Α 

ΑΤΗΕ  8916.3.10 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
044 

32 
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών συσκευών τριπολικός 
Εντάσεως 20 Α 

ΑΤΗΕ  8916.3.11 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
045 

33 

Προβολέας τύπου spot 
περιστρεφόμενος με χειριστήριο με 
λαμπτήρα εκκένωσης κεραμικού 
καυστήρα 70W. 

ΗΛΜ  8984 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
046 

34 
Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό 
ασφαλείας 

ΑΤΗΕ  Ν8987.6 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
047 

35 Κέντρο πυρανίxνευσης 2 ζωνών ΑΤΗΕ  Ν9531.2 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
048 

36 Πατητό κομβίο συναγερμού  ΑΤΗΕ  Ν9533.1 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
049 

37 Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού  ΑΤΗΕ  Ν9533.2 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
050 

38 
Αεροκουρτίνες Θερμαινόμενες Με 
Νερό Υψηλής Παροχής (Πλάτος 
Πόρτας: 200cm  

ΗΛΜ  9603 
Ως Τιμολόγιο

μελέτης
051 

39 
Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - 
Εντάσεως 16 Α 

A.T.H.EN  
Σχ8826.3.2 

Ως Τιμολόγιο
μελέτης

052 

Παλαμάς    29  / 5   / 2020 

                    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

             ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

             ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020  /  κωδικός  ΣΑ
082/1/ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000

Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2, 

Δράση 19.2.4,  Υποδράση 19.2.4.5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011425649

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 89.999,99 €

Κωδικός CPV: 45212312-6 (Κατασκευαστικές εργασίες
για εκθεσιακά κέντρα)

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

1

ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 Θέση: Τ.Κ. ΙΤΕΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης 

Ημερομηνία :    29/5/2020 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Κωδ.
ΕΤΕΠ 

Αρ.
Τιμ. 

Κωδικοί
Αναθεώρηση

ς 

Μονά
δα 

Ποσό
τητα 

Τιμή
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1 

Φοροεκφορτώσεις - 
Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση 
υλικών επί αυτοκινήτου ή σε 
ζώα. Φορτοεκφόρτωση με 
μηχανικά μέσα 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
10.1.2 

001 
ΟΙΚ 1104
100,00%

t 0,3 1,65 0,50 

2 

Φοροεκφορτώσεις - 
Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση 
με τα χέρια υλικών επί 
χειροκινήτων μεταφορικών 
μέσων.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
10.2 

002 
ΟΙΚ 1103
100,00%

t 0,3 7,3 2,19 

3 

Φοροεκφορτώσεις - 
Μεταφορές. Μεταφορές με 
αυτοκίνητο δια μέσου οδών 
καλής βατότητας 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
10.7.1 

003 
ΟΙΚ 1136
100,00%

tkm 2 0,35 0,70 

4 

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Χειρονακτική
διακίνηση προϊόντων 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.40 

004 
ΟΙΚ 2177
100,00%

t 10m 2 5,6 11,20 

5 

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
επιστρώσεων τοίχων παντός 
τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.21.1 

005 
ΟΙΚ 2238
100,00%

m2 13 4,5 58,50 

6 

Πόρτες - Παράθυρα - 
Υαλοστάσια από ξυλεία. 
Πέργκολες και περεμφερή. 
Πέργκολες και παρεμφερείς 
κατασκευές από ξυλεία δρυός 

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
54.80.2 

006 
ΟΙΚ 5605
100,00%

m3 2 1000 2.000,00 

7 
Σιδηρουργικά διάφορα. 
Μεταλλικός σκελετός 
τοιχοπετάσματος.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
61.31 

007 
ΟΙΚ 6118
100,00%

Kg 363 2,8 1.016,40 

8 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Κατασκευή έγχρωμου χυτού , 
αυτοεπιπεδούμενου  δαπέδου 
(σε υφιστάμενο δάπεδο 
κεραμικών πλακιδίων), πάχους
2-4mm  

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.94 

008 
ΟΙΚ 7373.1

100,00%
m2 460 40 18.400,00 

9 
Υαλουργικά. Υαλοπίνακες 
αδιαφανείς (ματ) απλοί.  

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
76.14 

ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-

03-08-07-01
009 

ΟΙΚ 7614
100,00%

m2 4 40 160,00 

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.80.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-

03-10-02-00

010 ΟΙΚ 7785.1
100,00%

m2 640 9 5.760,00 

2





ή πολυβινυλικής βάσεως 

Σε μεταφορά: 27.409,48 0,00

3





Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Κωδ.
ΕΤΕΠ 

Αρ.
Τιμ. 

Κωδικοί
Αναθεώρηση

ς 

Μονά
δα 

Ποσό
τητα 

Τιμή
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

27.409,48 0,00

11 

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί 
επιφανειών γυψοσανίδων με 
χρώμα υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
νερού. Με σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.84.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-

03-10-02-00
011 

ΟΙΚ 7786.1
100,00%

m2 126 12,4 1.562,40 

12 

Διακοσμήσεις - Ειδικές 
καλύψεις. Γυψοσανίδες. 
Γυψοσανίδες πυράντοχες, 
επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
78.5.5 

012 
ΟΙΚ 7809
100,00%

m2 126 16,8 2.116,80 

13 

Διακοσμήσεις - Ειδικές 
καλύψεις. Διακοσμήσεις - 
Ειδικές καλύψεις. Εσωτερικό 
πέτασμα ηλιοπροστασίας 
τύπου ρόλλερ με διάτρητο 
ύφασμα.  

ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
78.21 

013 
ΟΙΚ 7809
100,00%

m2 23 56 1.288,00 

Αθροισμα Εργασιών :  32.376,68 32.376,68 

2. Η-Μ Εγκταταστασεις 

1 

Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Σωληνώσεις πιέσεως από  
σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή  MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη 
εξωτερική επίστρωση από 
θερμοπλαστικό υλικό που 
μπορεί να αποξεσθεί (peelable
layer) σύμφωνα με το 
Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
75 mm / PN 16 atm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.14.3.15 

014 
ΥΔΡ 6621.1

100,00%
m 60 8 480,00 

2 

Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80
mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
13.3.3.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-

08-06-07-02
015 

ΥΔΡ 6651.1
100,00%

Τεμ. 1 196 196,00 

3 

Βαλβίδες αντεπιστροφής με 
ομαλό κλείσιμο. Ονομαστικής 
πίεσης ΡΝ 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80
mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
13.11.1.3 

016 
ΥΔΡ 6653.1

100,00%
Τεμ. 1 180 180,00 

4 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση 
χανδάκων αρδευτικού δικτύου 
ή υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός 
κατοικημένων περιοχών. Σε 
βραχώδη εδάφη 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
3.15.2 

017 
ΥΔΡ 6055
100,00%

m3 10,5 4,1 43,05 

5 

Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων που έφεραν 
ασφαλτικές στρώσεις μέσου 
πάχους 5 cm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
4.9.1 

018 
ΟΔΟ 4521.Β

100,00%
m2 6 12,4 74,40 

6 

Αποκατάσταση επίστρωσης 
πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
4.10 

ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-

08-06-08-03
019 

ΥΔΡ 6804
100,00%

m2 2 25,8 51,60 

Σε μεταφορά: 1.025,05 32.376,68

4





Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Κωδ.
ΕΤΕΠ 

Αρ.
Τιμ. 

Κωδικοί
Αναθεώρηση

ς 

Μονά
δα 

Ποσό
τητα 

Τιμή
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

1.025,05 1.025,05

7 

Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των 50 cm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
5.5.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-

08-01-03-02
020 

ΥΔΡ 6068
100,00%

m3 7,5 

11,3 

84,75 

8 Αισθητήρας ποιότητας αερα  A.T.H.E.  
5000.1.12 

021 
ΗΛΜ 62
100,00%

Τεμ. 3 50 150,00 

9 
Διευθυνσιοδοτημένος 
φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής 
καπνού  

ΑΤΗΕ  
Ν62.1.2 

022 
ΗΛΜ 62
100,00%

Τεμ. 5 30 150,00 

10 
Διευθυνσιοδοτημένος 
θερμοδιαφορικός ανιχνευτής  

ΑΤΗΕ  
Ν62.2.2 

023 
ΗΛΜ 62
100,00%

Τεμ. 1 35 35,00 

11 
Τριφασική ράγα επίτοιχη, 
κρεμαστή ή οροφής  

ΗΛΜ  8023 024 
ΗΛΜ 62
100,00%

m 90,54 35 3.168,90 

12 

Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισμένος με ραφή 
Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 
3,65 mm 

ΑΤΗΕ  
8036.7 

025 
ΗΛΜ 5

100,00%
m 3 35 105,00 

13 

Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισμένος με ραφή 
Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 
mm 

ΑΤΗΕ  
8036.8 

026 
ΗΛΜ 5

100,00%
m 24,4 45 1.098,00 

14 
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό 
γαλβανισμένο Διαμέτρου 2 1/2
ins 

ΑΤΗΕ  
8037.7 

027 
ΗΛΜ 6

100,00%
Τεμ. 3 60 180,00 

15 
Χαλκοσωλήνας Εξωτ. 
Διαμέτρου 18 mm πάχους 
τοιχώματος .... mm 

ΑΤΗΕ  
8041.6.2 

028 
ΗΛΜ 7

100,00%
m 72 8 576,00 

16 
Κρουνός ορειχάλκινος 
Διαμέτρου 2 ins 

ΑΤΗΕ  
8115.6 

029 
ΗΛΜ 12
100,00%

Τεμ. 3 70 210,00 

17 
Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη 
ή χωνευτή Με ένα 
πυροσβεστικό κρουνό 

ΑΤΗΕ  
8204.1 

030 
ΗΛΜ 20
100,00%

Τεμ. 3 470 1.410,00 

18 

Μόνιμη πυροσβεστική 
εγκατάσταση με φιάλες 
διοξειδίου του άνθρακα των 45
kg χειροκίνητης 2 φιαλών 

ΑΤΗΕ  
8205.1.2 

031 
ΗΛΜ 17
100,00%

Τεμ. 1 1800 1.800,00 

19 
Ρυθμιστική βαλβίδα 
θερμαντικού σώματος 
Διαμέτρου 3/4 ins 

ΑΤΗΕ  
8445.2 

032 
ΗΛΜ 11
100,00%

Τεμ. 6 15 90,00 

20 

Βαλβίδα εξαερισμού 
θερμαντικών σωμάτων, 
ορειχάλκινη επινικελωμένη 
διαμ.1/4 ins  

ΑΤΗΕ  8447 033 
ΗΛΜ 11
100,00%

Τεμ. 3 2 6,00 

21 
Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου 
Διαμέτρου 300 mm 

ΑΤΗΕ  
8559.1.4 

034 
ΗΛΜ 39
100,00%

Τεμ. 3 70 210,00 

22 

Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός 
αναρροφήσεως απλής 
αναρροφήσεως Διαμέτρου 
πτερωτής 500 mm, παροχής 
έως 15000 m3 γιά 80 mm Υ.Σ. 

ΑΤΗΕ  
8560.1.5 

035 
ΗΛΜ 39
100,00%

Τεμ. 3 300 900,00 

23 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικός θωρακισμένος από 
PVC σπιραλ Διαμέτρου 29 mm

ΑΤΗΕ  
8733.2.5 

036 
ΗΛΜ 41
100,00%

m 42,44 13 551,72 

24 
Πλαστικό κανάλι καλωδίων 
διαστάσεων 20x12,5mm 

ΑΤΗΕ  
Ν8741.1.1 

037 
ΗΛΜ 41
100,00%

m 
142,4

9 
7 997,43 

25 

Καλώδιο τύπου NYY γιά 
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 
mm2 

ΑΤΗΕ  
8773.3.2 

038 
ΗΛΜ 47
100,00%

m 44 3,2 140,80 

26 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισμένο Τριπολικό - 
Διατομής 3 Χ 1,5 mm2 

ΑΤΗΕ  
8774.3.1 

039 
ΗΛΜ 47
100,00%

m 58,7 5 293,50 

27 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισμένο Τριπολικό - 
Διατομής 3 Χ 2,5 mm2 

ΑΤΗΕ  
8774.3.2 

040 
ΗΛΜ 47
100,00%

m 53,65 5 268,25 

Σε μεταφορά: 12.425,35 32.376,68
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Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Κωδ.
ΕΤΕΠ 

Αρ.
Τιμ. 

Κωδικοί
Αναθεώρηση

ς 

Μονά
δα 

Ποσό
τητα 

Τιμή
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

12.425,35 12.425,35

28 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισμένο Πενταπολικό - 
Διατομής 5 Χ 1,5 mm2 

ΑΤΗΕ  
8774.6.1 

041 
ΗΛΜ 47
100,00%

m 41,16 6 246,96 

29 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισμένο Πενταπολικό - 
Διατομής 5 Χ 2,5 mm2 

ΑΤΗΕ  
8774.6.2 

042 
ΗΛΜ 47
100,00%

m 42,63 7 298,41 

30 
Ενδοδαπέδιo κουτί 
διακλάδωσης καλωδίων  

ΑΤΗΕ  
Ν8835.3 

043 
ΗΛΜ 47
100,00%

Τεμ. 12 24 288,00 

31 
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών συσκευών 
τριπολικός Εντάσεως 16 Α 

ΑΤΗΕ  
8916.3.10 

044 
ΗΛΜ 55
100,00%

Τεμ. 3 10 30,00 

32 
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών συσκευών 
τριπολικός Εντάσεως 20 Α 

ΑΤΗΕ  
8916.3.11 

045 
ΗΛΜ 55
100,00%

Τεμ. 3 10 30,00 

33 

Προβολέας τύπου spot 
περιστρεφόμενος με 
χειριστήριο με λαμπτήρα 
εκκένωσης κεραμικού 
καυστήρα 70W. 

ΗΛΜ  8984 046 
ΗΛΜ 60
100,00%

Τεμ. 36 30 1.080,00 

34 
Φωτιστικό ασφαλείας 
Φωτιστικό ασφαλείας 

ΑΤΗΕ  
Ν8987.6 

047 
ΗΛΜ 59
100,00% Τεμ. 17 30 510,00 

35 
Κέντρο πυρανίxνευσης 2 
ζωνών 

ΑΤΗΕ  
Ν9531.2 

048 
ΗΛΜ 52
100,00% Τεμ. 1 350 350,00 

36 Πατητό κομβίο συναγερμού  ΑΤΗΕ  
Ν9533.1 

049 
ΗΛΜ 52
100,00% Τεμ. 2 60 120,00 

37 
Ηλεκτρική σειρήνα 
συναγερμού  

ΑΤΗΕ  
Ν9533.2 

050 
ΗΛΜ 52
100,00%

Τεμ. 2 60 120,00 

38 
Αεροκουρτίνες Θερμαινόμενες 
Με Νερό Υψηλής Παροχής 
(Πλάτος Πόρτας: 200cm  

ΗΛΜ  9603 051 
ΗΛΜ 33
100,00%

Τεμ. 3 1320 3.960,00 

39 
Ρευματοδότης χωνευτός 
SCHUKO - Εντάσεως 16 Α 

A.T.H.EN  
Σχ8826.3.2 

052 
ΗΛΜ 50
100,00%

Τεμ. 15 15 225,00 

Αθροισμα Εργασιών :  20.708,77 20.708,77 

Εργασίες Προυπολογισμού 53.085,46 
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 9.555,38 

Σύνολο : 62.640,84 
Απρόβλεπτα(%) 15,00% 9.396,13 

Σύνολο : 72.036,97 
Ποσό για αναθεωρήσεις 543,67 

Σύνολο : 72.580,64 
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 17.419,35 

Γενικό Σύνολο : 89.999,99 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

             ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

             ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020  /  κωδικός  ΣΑ
082/1/ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000

Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2,

Δράση 19.2.4,  Υποδράση 19.2.4.5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011425649

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 89.999,99 €

Κωδικός CPV: 45212312-6 (Κατασκευαστικές εργασίες για
εκθεσιακά κέντρα)

                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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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  προμήθειας  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 σταλιές 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,  εξαιρέσιμων  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 (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
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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 σταλιές 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  προμήθειας  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),
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(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ 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  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 ),

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
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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 Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου,
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών
επιστολών,  έξοδα  λειτουργίας  γραφείων  κ.λπ.,  τα  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  καθώς  και  το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των
εργασιών,  όπως  αυτός  προκύπτει  βάσει  των  τιμών  του  Τιμολογίου  Προσφοράς  του  αναδόχου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
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1. Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή  άλλων,  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης.

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

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

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

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

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

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

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

9.Για φόρους.

10. Για εγγυητικές.

11. Ασφάλισης του έργου.

12. Προσυμβατικού σταδίου.

13. Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

14. Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

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

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

3. Νομικής υποστήριξης

4. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση

5. Για  την εκτέλεση των καθηκόντων της  παραπάνω κατηγορίας  προσωπικού  π.χ.
χρήση αυτοκινήτων

6. Λειτουργίας  μηχανημάτων  γενικής  χρήσης  π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς
προσωπικού
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7. Μετρήσεων  γενικών  δεικτών  και  παραμέτρων  που  προβλέπονται  στους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και  λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς
αυτούς

8. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

10. Το  αναλογούν,  σε  σχέση  με  τη  συμμετοχή  του  στον  κύκλο  εργασιών  της
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει  τον
Κύριο του Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι  παρεμφερών  προς  αυτές  εργασιών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν  Τιμολόγιο,
αποδεκτά  όμως 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 όμβριων 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) Στενάνωση αρμών υε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒΝ 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:

ΒΝ / 240

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής  πρακτική  μπορεί  να  έχει  εφαρμογή  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  άρθρων του
παρόντοςΤιμολογίου.

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
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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  οποιοσδήποτε  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
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.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Σελίδα 8 από 35





· 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 HP, 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)
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- 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 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) 2,30
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β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 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) 1,90

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60

3. Υαλοστάσια :

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40

γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80

δ) παραθύρων ρολλών 1,60

ε) σιδερένια 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 2,80

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις  δύο
πλευρές 2,00

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με
ποδιά) 1,00

δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως
γ 1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά :

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60
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8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 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 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
NET OIK 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 NET OIK. 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 ΕΝ 12058:  Natural  stone  flooring  and  stair  -  Προϊόντα  από
φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 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 Τ εφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γ κρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό

10 Βέροιας Λευκό
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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 Γ κρι

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
12 Τ ρίπολης 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

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Σελίδα 13 από 35





Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  παραπλέυρως της
αναγραφόμενης  τιμής  σε  ΕΥΡΩ  δεν  συμπεριλαμβάνουν την  δαπάνη  της  καθαρής
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

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

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές

- απόσταση < 5 km 0,28

- απόσταση >5km 0,21

Εκτός πόλεως

• οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km 0,20

- απόσταση >5km 0,19

• οδοίκακής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,25

- απόσταση >5km 0,21

• εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km 0,22

- απόσταση >3km 0,20

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων 
και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

0,03

Οι τιμές  αυτές  έχουν εφαρμογή στον  προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου  των
άρθρων  του  παρόντος  τιμολογίου  των  οποίων  οι  εργασίες  επιμετρώνται  σε  κυβικά
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας,
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται  στο παρόν τιμολόγιο (NET
OIK),  προστίθεται  στην  τιμή  βάσεως  των  άρθρων  που  επισημαίνονται  με  ,  και
αναθεωρείται  με  βάση  τον  εκάστοτε  καθοριζόμενο  κωδικό  αναθεώρησης  (δεν
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  παρατίθεται η τιμή 
που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν 
διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι 
αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει 
ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

Τιμολόγιο Μελέτης 

A.T.: 001

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Σελίδα 14 από 35





ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.1.2 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 1104 100,00%

      Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων,
χαλίκων,  άμμου,  αμμοχαλίκου,  ασβέστου  σε  βώλους,  θηραϊκής  γης,  κίσσηρης  και  σκωριών,  επί
οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Τιμή ανά τόνο (ton)   
( 1 t ) Τόννοι

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 1,65

A.T.: 002

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.2 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών 
επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 1103 100,00%

      Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα
χέρια (π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)

Τιμή ανά τόνο (ton)   
( 1 t ) Τόννοι

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,30

A.T.: 003

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 1136 100,00%

      Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)   
( 1 tkm ) Τοννοχιλιόμετρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 0,350

A.T.: 004

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.40 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Χειρονακτική διακίνηση 
προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2177 100,00%
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      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)   
( 1 t 10m ) Τοννοδεκάμετρα

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 5,60

A.T.: 005

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2238 100,00%

      Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών
μαρμάρου  οποιουδήποτε  πάχους,  με  το  κονίαμα  στρώσεως  αυτών,  σε  οποιοδήποτε  ύψος.
Συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη  των απαιτουμένων  ικριωμάτων και  η  συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,50

A.T.: 006
ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.80.2 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Πέργκολες και 

περεμφερή. Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5605 100,00%

      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή
οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),  
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα
κουφώματα )  από εν  θερμώ γαλβανισμένη  λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm,  μαζί  με  την
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
-  Οι  σύνδέσμοι  ακαμψίας  για  την  προσωρινή  τοποθέτηση  των  κουφωμάτων  μέχρι  τη  πήξη  των
κονιαμάτων στήριξης,
-  Τα  περιθώρια  (περβάζια)  διαστάσεων  τουλάχιστον  12x50  mm,  ή  ημικυκλικό  αρμοκάλυπτρο
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα
είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
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- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 
β)  Στις  τιμές  μονάδας  δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη  (εκτός  αν  ορίζεται  ρητά  στο  αντίστοιχο
άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα
προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος
ξυλείας και V2 ο νέος.

Πέργκολες και  παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη),  κατηγορίας τουλάχιστον
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος
από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και
διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή
ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και
την  στερέωσή  τους  σε  τοίχους  ή  άλλα  δομικά  στοιχεία.  Συμπεριλαμβάνονται  υλικά,  μικροϋλικά,
ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, καθώς επίσης υλικά και εργασία για την θεμελίωση της
περγκολας επί εδαφους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) τοποθετημένης ξυλείας.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ
(Αριθμητικώς): 1000,00

A.T.: 007

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.31 Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6118 100,00%

      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί
όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και
λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται,  στροφείς,  ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν
θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β)  Όταν  μεταβάλλονται  γεωμετρικά  στοιχεία  αναφερόμενων  διατομών  σιδηρών  στοιχείων  των
άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την
επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και
παλαιάς κατασκευής.

Κατασκευή  μεταλλικού  σκελετού  για  την  τοποθέτηση  μη  φέροντος  τοιχοπετάσματος  με  ή  χωρίς
ανοίγματα  (εκτός  ψευδοροφών),  σύμφωνα  με  την  μελέτη,  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο
εργασίας,  από  απλές  στραντζαριστές  διατομές  γαλβανισμένου  μορφοσιδήρου  ή  διατομές
στραντζαριστής  λαμαρίνας  (στρωτήρες,  ορθοστάτες,  κλπ),  στερεωμένες  με  γαλβανισμένα
εκτονούμενα  ή  χημικά  βύσματα  και  γενικά  μορφοσίδηρος,  στρατζαριστές  διατομές,  βύσματα,
σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)   
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( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 2,80

A.T.: 008
ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.94 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή έγχρωμου χυτού , 

αυτοεπιπεδούμενου  δαπέδου (σε υφιστάμενο δάπεδο κεραμικών 
πλακιδίων), πάχους 2-4mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7373.1 100,00%

      Κατασκευή εγχρώμου χυτού αυτοεπιπεδούμενου  δαπέδου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται υλικά και εργασία για την πλήρη κατασκευή όπως παρακάτω:

Προεπάλειψη  υφιστάμενων κεραμικών πλακιδίων  από αστάρι  (δομική  ρητίνη)  δύο  συστατικών  με
βούρτσα.
Εφαρμογή ισοπεδωτικού/λειαντικού επιχρίσματος δύο συστατικών.
Επίστρωση  έγχρωμου  χυτού  αυτοεπιπεδούμενου  δαπέδου  δύο  συστατικών  στο  χέρι.Ομοιόμορφη
κατανομή με τραβηχτήρα και λείανση με σπάτουλα.
Μετά την πήξη λείανση με χρήση "παρκετέζας".
Επίστρωση τελικού σφραγιστικού επιχρίσματος δύο συστατικών ( αντιολισθηρό, διαφανές extra matt)
με ρολό.
Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με ναϋλον.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 40,00

A.T.: 009
ΣΧΕΤ
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.14 Υαλουργικά. Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7614 100,00%

      Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί,  πάχους 5 mm, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως
τοποθετημένοι με στόκο και καρφάκια ή μεταλλικούς συνδέσμους ή πηχάκια (ξύλινα ή μεταλλικά) σε
ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας διάνοιξης οπής  έως Φ400mm όπου
απαιτείται για την τοποθέτηση εξαερισμού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 ''Μονοί
και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 40,00

A.T.: 010

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.1 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
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Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7785.1 100,00%

      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.

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)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ
(Αριθμητικώς): 9,00

A.T.: 011

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.84.2 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7786.1 100,00%

      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
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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.

Χρωματισμοί  επιφανειών  γυψοσανίδων  με  χρώμα  υδατικής  διασποράς  ακρυλικής  ή  βινυλικής  ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.
Προετοιμασία  των  επιφανειών,  εφαρμογή  ειδικής  γάζας  στις  συναρμογές  των  γυψοσανίδων,
αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς
της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 12,40

A.T.: 012

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.5 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες 
πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7809 100,00%

      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση
το εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την
τοποθέτηση  φωτιστικών  ή  την  διέλευση  λοιπών  κατασκευαστικών  στοιχείων  και  εξαρτημάτων
εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι έως 0,50 m2.
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για
την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72
m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από
0.72  m²,  οι  τιμές  των  άρθρων  78.05.01.εως  78.05.12  προσαυξάνονται  με  την  τιμή  του  άρθρου
78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 16,80

A.T.: 013
ΣΧΕΤ
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.21 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. 
Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με ύφασμα μερικής
συσκότισης.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7809 100,00%

      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση
το εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την
τοποθέτηση  φωτιστικών  ή  την  διέλευση  λοιπών  κατασκευαστικών  στοιχείων  και  εξαρτημάτων
εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι έως 0,50 m2.
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.

Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με  ύφασμα μερικής συσκότισης, της εγκρίσεως
της Υπηρεσίας, κάθε σχεδίου και χρώματος, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας (υλικά και εργασία).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 
α) Η τοποθέτηση του συστήματος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται από οριζόντιο μεταλλικό
άξονα και οδηγούς αλουμινίου, που στερεώνονται με ήλους  (πριτσίνια) στη υπάρχουσα υποδομή. 
β)  Η  τοποθέτηση  του  ρόλλερ,  του  αντιβάρου,  της  ενισχυμένης  ποδιά  από  ράβδο  αλουμινίου  ή
μπρούντζου 
γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης και στροφής των φύλλων 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
(Αριθμητικώς): 56,00

A.T.: 014

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.14.3.15

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη 
εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να 
αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 16 atm

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.1 100,00%

      Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ
12201-2  για  την  μεταφορά  ποσίμου  νερού,  νερού  γενικής  χρήσης,  αποχέτευση  ομβρίων  και
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι  σωλήνες  (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται  με  βάση  το  υλικό  κατασκευής  (PE100,  PE  80,  PE40),  την
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο
λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς
το  ονομαστικό  πάχος  του  τοιχώματος)  και  τον  τρόπο  κατασκευής  (ενιαίας  εξώθησης  -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι  σωλήνες  ΡΕ φέρουν σήμανση στην  οποία  αναγράφονται  τα  χαρακτηριστικά  τους,  μεταξύ  των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
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Στο  παρόν  άρθρο  δεν  γίνεται  διάκριση  μεταξύ  των  χρήσεων  των  σωλήνων  και  οι  τιμές  έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων  τους  από  ΡΕ   με  εφαρμογή  αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt  welding)  ή  χρήση
ηλεκτρομουφών,  καθώς  και  η  δοκιμασία  του  δικτύου  κατά  τμήματα  σύμφωνα  με  τις  αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο  δίκτυο,  δεν  περιλαμβάνεται  στο  παρόν  άρθρο  αλλά  πληρώνεται  ιδιαιτέρως  με  τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει
των σχετικών άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση   
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ
(Αριθμητικώς): 8,00

A.T.: 015

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
13.3.3.2

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1 100,00%

      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 ''Δικλείδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης
και η δοκιμή λειτουργίας.
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
(Αριθμητικώς): 196,00

A.T.: 016

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
13.11.1.3

Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο. Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 
16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6653.1 100,00%
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      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας αντεπιστροφής
με ομαλό κλείσιμο. 

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης,
τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 180,00

A.T.: 017

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.15.2 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 
υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών. Σε 
βραχώδη εδάφη

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6055 100,00%

      Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων,
εξωτερικών  υδραγωγείων  ή  υπογείων  καλωδίων,  εκτός  κατοικημένων  περιοχών  και  εκτός
καταστρώματος οδών. 

Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με  θραυστά υλικά,  σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην μελέτη
τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου όγκου του
ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με τα προϊόντα της εκσκαφής,
καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε
απόσταση.

Επιμέτρηση  ανά  m³  ορύγματος,  βάσει  στοιχείων  αρχικών  και  τελικών  διατομών,  εντός  των
προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 4,10

A.T.: 018

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.9.1 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 4521.Β 100,00%

      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού
οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις
πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη
3. Ασφαλτική  στρώση  βάσης  με  ασφαλτόμιγμα,  παρασκευαζόμενο  εν  θερμώ  σε  μόνιμη
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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4. Διάστρωση  και  συμπύκνωση  ασφαλτομίγματος  παραγόμενου  εν  θερμώ  σε  μόνιμη
εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως
50 mm.
5. Εφαρμογή  ασφαλτικής  συγκολλητικής  επάλειψης  στην  περίπτωση  εφαρμογής  διπλής
ασφαλτικής στρώσης
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη
μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού
και  μέσων  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών,  καθώς  και  η  συλλογή  και  απομάκρυνση  τυχόν
πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών.
Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  ανεξαρτήτως  της  εκτάσεως  των  αποκαταστάσεων  και  των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (NET ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των
ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 12,40

A.T.: 019

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6804 100,00%

      Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την
κατασκευή  υπογείου  δικτύου,  στην  προτέρα  της  κατάσταση,  με  χρήση  των  τσιμεντοπλακών,
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας
μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03
''Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων''
      
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      
α.  Η προμήθεια και  μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του
αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      
β.  Η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  των  υλικών  αποκατάστασης  του  υποστρώματος,  στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων
κλπ,  έτσι  ώστε  οι  αρμοί  και  οι  τυχόν  αρχιτεκτονικές  διαμορφώσεις  (εναλλαγή  χρωμάτων  ή  υφής
πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα
όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για
την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί,  κατά την επαναφορά της
επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 25,80

A.T.: 020
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.2 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6068 100,00%

      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων,  σε  στρώσεις  πάχους  έως  30  cm,  με  διαβαθμισμένο  θραυστό  αμμοχάλικο  λατομείου,
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων
υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και
μεταφορά  επί  τόπου  του  νερού)  και  η  συμπύκνωση  με  δονητικούς  συμπυκνωτές  διαστάσεων
αναλόγων  του  πλάτους  του  ορύγματος,  ούτως  ώστε  να  επιτευχθεί  βαθμός  συμπύκνωσης  που
αντιστοιχεί  σε  ξηρά  φαινόμενη  πυκνότητα  ίση  κατ'  ελάχιστο  με  το  95%  της  πυκνότητας  που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN
13286-2). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 11,30 [*] (11,3)

A.T.: 021

A.T.H.E. 5000.1.12 Αισθητήρας ποότητας αερα

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 62 100,00%

      Αισθητήρας ποιότητας αέρα
Η τιμή αφορά την παράδοση του υλικού μετά των μικροϋλικών σύνδεσής του,  πλήρως εγκατεστημένο
και προγραμματισμένο μετά των δοκιμών του και παραδομένο σε κανονική λειτουργία.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 50,00

A.T.: 022

ΑΤΗΕ Ν62.1.2 Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 62 100,00%

      Διευθυνσιοδοτημένος  φωτοηλεκτρικός  ανιχνευτής  καπνού  μετά  βάσεως  κατάλληλος  για
εγκατάσταση στην οροφή,  ρυθμιζόμενης φωτοευαισθησίας,  με  καθαριζόμενο και  αντικαθιστούμενο
θάλαμο,  με  δυνατότητα  αποστράγγισης  υγρασίας,  ψηφιακά  οριζόμενης  διεύθυνσης,  εσωτερικό
απομονωτή βραχυκυκλώματος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου, πλήρως εγκατεστημένος
μετά  των  υλικών  και  μικροϋλικών  εγκαταστάσεως  και  της  εργασίας  για  παράδοση  σε  πλήρη  και
κανονική λειτουργία   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 30,00
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A.T.: 023

ΑΤΗΕ Ν62.2.2 Διευθυνσιοδοτημένος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 62 100,00%

      Διευθυνσιοδοτημένος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση
στην  οροφή,  κατάλληλος  για  ανίχνευση  σταθερής,  υψηλής  ή  διαφοράς  θερμοκρασίας,  ψηφιακά
οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή βραχυκυκλώματος για την απρόσκοπτη λειτουργία του
βρόγχου, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 35,00

A.T.: 024

ΗΛΜ 8023 Τριφασική ράγα επίτοιχη, κρεμαστή ή οροφής

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 62 100,00%

      Τριφασική ράγα επίτοιχη, κρεμαστή ή οροφής για τοποθέτηση σποτ με τριφασικό αντάπτορα.
 περιλαμβάνονται εξαρτήματα όπως: τάπα για την κάλυψη της οπής στο τέλος της ράγας, τροφοδοσία
για παραχή ρευματος, αντάπτορας φωτιστικών,σετ ανάρτησης.  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 35,00 [*] (35+)

A.T.: 025

ΑΤΗΕ 8036.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 
3,65 mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00%

      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με  ραφή ISO -  MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),  δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm 
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 35,00

A.T.: 026

ΑΤΗΕ 8036.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 
mm
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00%

      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με  ραφή ISO -  MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),  δηλαδή
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm 
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 45,00

A.T.: 027

ΑΤΗΕ 8037.7 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 2 1/2 ins

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100,00%

      Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως.
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως  Διαμέτρου 2 1/2 ins 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 60,00

A.T.: 028

ΑΤΗΕ 8041.6.2 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος .... mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 7 100,00%

      Χαλκοσωλήνας  τοποθετημένος  με  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ,
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm
πάχους τοιχώματος .... mm 
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ
(Αριθμητικώς): 8,00

A.T.: 029

ΑΤΗΕ 8115.6 Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 2 ins

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 12 100,00%

      Κρουνός  ορειχάλκινος  κωνικός,  ρυθμιστικός  ή  εκκενώσεως  δικτύων  σωληνώσεων  με  τα
μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 2 ins 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 70,00

A.T.: 030

ΑΤΗΕ 8204.1 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό 
κρουνό
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 20 100,00%

      Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20 m και με ή χωρίς
θέση  φορητού  πυροσβεστήρα,  πλήρης  δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  με  την  εργασία
συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
Με ένα πυροσβεστικό κρουνό 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 470,00

A.T.: 031

ΑΤΗΕ 8205.1.2 Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα 
των 45 kg χειροκίνητης 2 φιαλών

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 17 100,00%

      Μόνιμη  πυροσβεστική  εγκατάσταση  με  φιάλες  διοξειδίου  του  άνθρακα  των  45  kg  που
περιλαμβάνει  σωληνώσεις  πιέσεως 80 atm, τα απαραίτητα ακροφύσια γιά την πλήρη κάλυψη του
προστατευόμενου χώρου, θερμοστατικούς ανιχνευτές γιά την σήμανση της πυρκαϊάς, πλήρης δηλαδή
προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση  χειροκίνητης 2 φιαλών 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς): 1800,00

A.T.: 032

ΑΤΗΕ 8445.2 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος Διαμέτρου 3/4 ins

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00%

      Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη,  διπλής ρυθμίσεως με χειρολαβή και
εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη  Διαμέτρου 3/4 ins 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 15,00

A.T.: 033

ΑΤΗΕ 8447 Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη 
επινικελωμένη διαμ.1/4 ins

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00%

      Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins πλήρως
τοποθετημένη σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, σε πώμα θερμαντικού σώματος ή σε σωλήνα
κλπ.
 Συμπεριλαμβάνονται  τα  υλικά  συνδέσεως,  στερεώσεως  κλπ  και  η  εργασία  διανοίξεως  και
ελικοτομήσεως της οπής στηρίξεως  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ
(Αριθμητικώς): 2,00
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A.T.: 034

ΑΤΗΕ 8559.1.4 Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου Διαμέτρου 300 mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00%

      Ανεμιστήρας ελικοειδής με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων που συνοδεύεται
από  τις  βοηθητικές  του  διατάξεις  (περσίδες,  διακόπτες  αναστροφής  κλπ),  δηλαδή  προμήθεια,
προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση γιά παράδοση σε λειτουργία  τοίχου Διαμέτρου 300
mm 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 70,00

A.T.: 035

ΑΤΗΕ 8560.1.5 Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως απλής αναρροφήσεως 
Διαμέτρου πτερωτής 500 mm, παροχής έως 15000 m3 γιά 80 mm Υ.Σ.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00%

      Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως με βάση και ηλεκτροκινητήρα, πλήρης με παροχή και
στατική πίεση με τα μικροϋλικά κλπ δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς
τα  δίκτυα  αεραγωγών  μέσω  φλαντζών  και  καραβόπανο  και  ηλεκτρικής  ενέργειας,  δοκιμή  και
παράδοση σε κανονική λειτουργία απλής αναρροφήσεως Διαμέτρου πτερωτής 500 mm, παροχής έως
15000 m3 γιά 80 mm Υ.Σ. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς): 300,00

A.T.: 036

ΑΤΗΕ 8733.2.5 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC 
σπιραλ Διαμέτρου 29 mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00%

      Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ,  εντοιχισμένος και υπόγειος ,
δηλαδή χάραξη κοπή και εκσκαφή δαπέδου και τοιχου 10 εκ ,  σωλήνας με ατσαλίνα , τις απαραίτητες
ευθείες  ή  καμπύλες  από  πλαστικό  υλικό,  προστόμια  ,  ατσαλίνακαι  μικρουλικά  συνδέσεως  και
στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. σπιραλ Διαμέτρου 29 mm 
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ
(Αριθμητικώς): 13,00

A.T.: 037

ΑΤΗΕ Ν8741.1.1 Πλαστικό κανάλι καλωδίων διαστάσεων 20x12,5mm
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00%

      Πλαστικό κανάλι από PVC διανομής με τις αναλογούσες καμπύλες, στηρίγματα και μικροϋλικά και
την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως   
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,00

A.T.: 038

ΑΤΗΕ 8773.3.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - 
Διατομής 3 Χ 2,5 mm2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00%

      Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ)
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη
και κανονική λειτουργία  Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 mm2 
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 3,20

A.T.: 039

ΑΤΗΕ 8774.3.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5
mm2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00%

      Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή  εντοιχισμένο  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και
μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες,  τσιμεντοκονίαμα,  τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε
κανονική λειτουργία  Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm2 
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 5,00

A.T.: 040

ΑΤΗΕ 8774.3.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5
mm2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00%

      Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή  εντοιχισμένο  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και
μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες,  τσιμεντοκονίαμα,  τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε
κανονική λειτουργία  Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 mm2 
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( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 5,00

A.T.: 041

ΑΤΗΕ 8774.6.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 
1,5 mm2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00%

      Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή  εντοιχισμένο  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και
μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες,  τσιμεντοκονίαμα,  τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε
κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 1,5 mm2 
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ
(Αριθμητικώς): 6,00

A.T.: 042

ΑΤΗΕ 8774.6.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 
2,5 mm2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00%

      Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή  εντοιχισμένο  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση  υλικών  και
μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες,  τσιμεντοκονίαμα,  τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε
κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 2,5 mm2 
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 7,00

A.T.: 043

ΑΤΗΕ Ν8835.3 Ενδοδαπέδιo κουτί διακλάδωσης καλωδίων

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00%

      Ενδοδαπέδιo κουτί διακλάδωσης καλωδίων Με μειωμένο ύψος από 50 mm για χώρους που το
ύψος  του  πατώματος  είναι  μειωμένο  ή  μπετόν.  Το  κάλυμα  θα  είναι  από   επένδυση   που  θα
προσμοιάζει με το τελικό δάπεδον , δηλαδή κοπή και εκσκαφή δαπέδου, τοποθέτηση στερέωση με
όλα τα υλικά και τα μικρουλικά.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ
(Αριθμητικώς): 24,00
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A.T.: 044

ΑΤΗΕ 8916.3.10 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών τριπολικός 
Εντάσεως 16 Α

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00%

      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών  κατάλληλος γιά  τοποθέτηση μέσα σε
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά
κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά
υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα τριπολικός Εντάσεως 16 Α 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ
(Αριθμητικώς): 10,00

A.T.: 045

ΑΤΗΕ 8916.3.11 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών τριπολικός 
Εντάσεως 20 Α

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00%

      Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών συσκευών κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση μέσα σε
μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά
κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά
υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα τριπολικός Εντάσεως 20 Α 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ
(Αριθμητικώς): 10,00

A.T.: 046

ΗΛΜ 8984 Προβολέας τύπου spot περιστρεφόμενος με χειριστήριο με λαμπτήρα 
εκκένωσης κεραμικού καυστήρα 70W.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00%

      Προβολέας τύπου spot περιστρεφόμενος με χειριστήριο με σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο
και  στη  βάση  του  για  ράγα  προβολέων  .  Θα  είναι  στερεωμένο  με  τη  βάση  του   στη  ρέβδο  με
δυνατότητα μετακίνησης  θα έχει τη δυνατότητα περιστροφής 360 μοίρες  ώστε να στοχεύει προς όλες
τις  κατευθύνσεις.  Θα  φέρει  λαμπτήρα  led  35W  .στενής  δεσμης   Πλήρως  εγκατεστημένο  με  τον
λαμπτήρα και όλα τα υλικά και μικρουλικά σε πλήρη και κανονική λειτουργία. με λαμπτήρα εκκένωσης
κεραμικού καυστήρα 70W. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 30,00

A.T.: 047

ΑΤΗΕ Ν8987.6 Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00%

      Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το
κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και
μετατροπής,  μετα  των  υλικών  και  μικροϋλικών  σύνδεσης  και  στερέωσης,  δηλ.  προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 30,00

A.T.: 048

ΑΤΗΕ Ν9531.2 Κέντρο πυρανίxνευσης 2 ζωνών

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%

      Κέντρο  πυρανίxνευσης  περιλαμβάνον  σύστημα  μεταβιβάσεων  περαιτέρω  του  συστήματος
αγγελίας,  σύστημα  συνεxούς  μέτρησης  και  ελέγxου  των  καταστάσεων  λειτουργίας  κλπ.  όπως
περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης,
δηλ.  προμήθεια  και  προσκόμιση  επι  τόπου  του  έργου  και  εργασία  συναρμολόγησης  σύνδεσης
δοκιμών ρυθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτουργία.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 350,00

A.T.: 049

ΑΤΗΕ Ν9533.1 Πατητό κομβίο συναγερμού

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%

      Πατητό  κομβίο  συναγερμού κατάλληλο για  xειροκίνητη θέση σε  λειτουργία  του συστήματος
ανίxνευσης πυρκαγιάς, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης,
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 60,00

A.T.: 050

ΑΤΗΕ Ν9533.2 Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%

      Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού αυτόματης λειτουργίας με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 60,00

A.T.: 051

ΗΛΜ 9603 Αεροκουρτίνες Θερμαινόμενες Με Νερό Υψηλής Παροχής (Πλάτος 
Πόρτας: 200cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 33 100,00%

      Αεροκουρτίνες Θερμαινόμενες Με Νερό Υψηλής Παροχής (Πλάτος Πόρτας: 200cm  με ασύρματο
χειρριστήριο.  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ
(Αριθμητικώς): 1320,00

A.T.: 052

A.T.H.EN 
Σχ8826.3.2

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 50 100,00%

      Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο και βάση πορσελάνης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση,
μικροϋλικά, μετά των σωληνώσεων, αγωγών, κουτιών διακλαδώσεων, εξαρτημάτων σύνδεσης μέχρι
τον αντίστοιχο πίνακα για εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεση  SCHUKO. Εντάσεως 16 Α.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς): 15,00

Παλαμάς    29  / 5   / 2020 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Σελίδα 34 από 35





           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Σελίδα 35 από 35





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

             ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

             ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020  /  κωδικός  ΣΑ
082/1/ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000

Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2, 

Δράση 19.2.4,  Υποδράση 19.2.4.5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011425649

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 89.999,99 €

Κωδικός CPV: 45212312-6 (Κατασκευαστικές εργασίες
για εκθεσιακά κέντρα)

                         

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

              





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
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Άρθρο 7:
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Άρθρο 9:

Άρθρο 10:

Άρθρο 11:

Άρθρο 12:

Άρθρο 13:

Άρθρο 14:

Άρθρο 15:

Άρθρο 16:

Άρθρο 17:

Άρθρο 18:

Άρθρο 19:

Άρθρο 20:

Άρθρο 21:

Άρθρο 22:

Άρθρο 23:

Άρθρο 24:

Άρθρο 25:

Άρθρο 26:

Αντικει�μενο της Ειδικη� ς Συγγραφη� ς Υποχρεώ� σεών 

Αντικει�μενο του ε�ργου

Συμβατικα�  Στοιχει�α – Εφαρμοστε�ες Προδιαγραφε�ς

Συμπληρώ� σεις – Τροποποιη� σεις

Προθεσμι�ες

Χρονοδια� γραμμα κατασκευη� ς του ε�ργου – Οργανο� γραμμα 

Εργοταξι�ου – Ημερολο� γιο ε�ργου

Προκαταβολε�ς

Διασφα� λιση της ποιο� τητας του ε�ργου

Σχε�διο Ασφα� λειας και Υγει�ας – Φα� κελος Ασφα� λειας και Υγει�ας

Απαιτου� μενα Με�τρα Ασφα� λειας και Υγει�ας στο εργοτα� ξιο

Μηχανικο� ς εξοπλισμο� ς – Ειδικευμε�νο προσώπικο�

Υπε�ρβαση προθεσμιώ� ν – Ποινικε�ς ρη� τρες – Υποκατα� σταση 

Αναδο� χου

Αρτιο� τητα κατασκευη� ς

Γνώ� ση τών συνθηκώ� ν κατασκευη� ς του ε�ργου

Γενικα�  ε�ξοδα, ο� φελος κλπ. Αναδο� χου – Εργολαβικα�  ποσοστα�  –

Επιβαρυ� νσεις

Υλικα�  και με�σα για την κατασκευη�  του ε�ργου

Διευκολυ� νσεις του Αναδο� χου

Επιμετρη� σεις

Λογαριασμοι�-Πιστοποιη� σεις εργασιώ� ν

Ειδικε�ς περιπτώ� σεις α� μεσης επε�μβασης

Εργασι�ες εκτελου� μενες απο�  την Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α η�  απο�  

α� λλους Αναδο� χους

Γενικοι� ο� ροι και υποχρεώ� σεις του Αναδο� χου

Τη� ρηση περιβαλλοντικώ� ν ο� ρών και απαιτη� σεών

Ασφαλι�σεις

Προσώρινη�  παραλαβη�  – Μητρώ� ο του ε�ργου – Χρο� νος 

υποχρεώτικη� ς Συντη� ρησης του ε�ργου – Οριστικη�  παραλαβη�

Αναθεώ� ρηση τιμώ� ν – Κανονισμο� ς τιμώ� ν μονα� δας νε�ών εργασιώ� ν





Άρθρο 27:

Άρθρο  28:

Άρθρο 29:

Άρθρο 30:

Άρθρο 31:

Εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης

Έλεγχοι συγχρηματοδοτου� μενου ε�ργου

Προε�γκριση διαδικασιώ� ν Νομικη� ς Δε�σμεσης
Δημοσιο� τητα ε�ργου

Ισχυ� ουσα Νομοθεσι�α





Άρθρο 1: Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  

Αντικει�μενο της παρου� σας Ε.Σ.Υ  ει�ναι  η διατυ� πώση τών ειδικώ� ν  ο� ρών,
συ� μφώνα με  τους  οποι�ους  θα κατασκευαστει�  το  ε�ργο  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΩΣ  ΚΕΝΤΡΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ», σε συνδυασμο�  με τα οριζο� μενα στα λοιπα�  συμβατικα�  τευ� χη και τη
μελε�τη του ε�ργου, πρου= πολογισμου�   72.580,64 € (πλε�ον Φ.Π.Α. 24%).

Άρθρο 2: Αντικείμενο του έργου

1. Αντικει�μενο της παρου� σας εργολαβι�ας ει�ναι:

 Η  κατασκευη�  ο� λών  τών  εργασιώ� ν,  ο� πώς  περιγρα� φονται  στα  συμβατικα�

τευ� χη  και  σχε�δια  και  προδιαγρα� φονται  στο  τευ� χος  τών  «Τεχνικώ� ν

Προδιαγραφώ� ν».

2. Αρχικο�  συμβατικο�  οικονομικο�  αντικει�μενο της παρου� σας εργολαβι�ας ει�ναι

το  συνολικο�  ποσο�  της  οικονομικη� ς  προσφορα� ς  του  αναδο� χου,  ο� πώς

προκυ� πτει  απο�  τον  τελικώ� ς  εγκριθε�ντα  και  κατακυρώθε�ντα  Διαγώνισμο� ,

συμπεριλαμβανομε�νών  τών  ποσώ� ν  Γ.Ε.  και  Ο.Ε.,  καθώ� ς  και  τών

απροβλε�πτών δαπανώ� ν.

Άρθρο 3: Συμβατικά Στοιχεία – Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Ισχυ� ουν  τα  αναφερο� μενα στη Διακη� ρυξη  και  στο  τευ� χος  τών Τεχνικώ� ν

Προδιαγραφώ� ν. 

Άρθρο 4: Συμπληρώσεις – Τροποποιήσεις

1. Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  σε  περι�πτώση  ασυμφώνι�ας  τών  σχεδι�ών  της

εγκεκριμε�νης μελε�της, να ζητη� σει ε�γκαιρα – πριν απο�  κα� θε κατα�  την κρι�ση

του  μερικη�  η�  ολικη�  εφαρμογη�  τών  σχεδι�ών  –  ε�γγραφες  οδηγι�ες  απο�  τη

Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α. Κατα�  τα λοιπα�  ε�χουν εφαρμογη�  τα οριζο� μενα στο Ν.

4412/16 και τις λοιπε�ς σχετικε�ς διατα� ξεις ο�πώς ισχυ� ουν ση� μερα.

2. Στην  περι�πτώση  που  ο  ανα� δοχος  θε�λει  να  προτει�νει  τροποποιη� σεις,

συμπληρώ� σεις,  βελτιώ� σεις κ.λ.π.,  σε επιμε�ρους τμη� ματα της εγκεκριμε�νης





μελε�της του ε�ργου, υποχρεου� ται, υ� στερα απο�  αιτιολογημε�νη προ� ταση�  του,

να υποβα� λει στη Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α πλη� ρη μελε�τη τών τροποποιη� σεών,

συμπληρώ� σεών,  βελτιώ� σεών  κ.λ.π.,  για  ε�γκριση�  τους,  μαζι�  με  λεπτομερη�

σχε�δια αυτώ� ν.

3. Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται,  χώρι�ς  ιδιαι�τερη αποζημι�ώσης,  συ� μφώνα με  τις

χορηγου� μενες σε αυτο�ν μελε�τες, τών εγγρα� φών οδηγιώ� ν της υπηρεσι�ας και

τών εγκεκριμε�νών προδιαγραφώ� ν εκπο� νησης μελετώ� ν, να προβει� παρουσι�α

του αντιπροσώ� που της Υπηρεσι�ας στην επι�  του εδα� φους προσαρμογη�  τών

μελετώ� ν, στις αναπασσαλώ� σεις και χώροσταθμη�σεις τών αξο� νών του ε�ργου,

στον  ε�λεγχο  και  λη� ψη  τών  απαιτουμε�νών  συμπληρώματικώ� ν  στοιχει�ών

προς  συμπλη�ρώση  και  προσαρμογη�  τών  εγκεκριμε�νών  στοιχει�ών  της

οριστικη� ς  μελε�της,  ο� πώς επι�σης στη ση� μανση της ζώ� νης κατα� ληψης τών

ε�ργών.

4. Η Δ/νουσα Υπηρεσι�α  υποχρεου� ται με�σα σε τρια� ντα (30) ημε�ρες απο�  την

υποβολη�  τών σχεδι�ών εφαρμογη� ς να εγκρι�νει η�  να διατα� ξει τον ανα� δοχο να

τα τροποποιη�σει  σε τακτη�  προθεσμι�α.  Σε αντι�θετη περι�πτώση τα σχε�δια

αυτα�  θεώρου� νται εγκεκριμε�να, ο� πώς τα υποβα� λλει ο ανα� δοχος, εκτο� ς εα� ν

αποδεδειγμε�να  δεν  ε�χουν  συνταχθει�  συ� μφώνα  με  τις  ανώτε�ρώ

παραγρα� φους οπο� τε η προθεσμι�α τών τρια� ντα (30) ημερώ� ν διπλασια� ζεται.

Άρθρο 5: Προθεσμίες

1. Ο ανα� δοχος υποχρεώ� νεται να παραδώ� σει  ολοκληρώμε�νο και ε�τοιμο προς

α� μεση λειτουργι�α ο� λο το ε�ργο εντο� ς συνολικη� ς προθεσμι�ας  δώδεκα  (12)

μηνών απο�  την υπογραφη�  της συ� μβασης.

2. Στο  χρονοδια� γραμμα  κατασκευη� ς  του  ε�ργου,  ο�πώς  θα  εγκριθει�  απο�  την

Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α,  μπορου� ν  να  περιλαμβα� νονται  ενδεικτικε�ς

τμηματικε�ς προθεσμι�ες που θα αφορου� ν στην ολοκλη� ρώση διακεκριμε�νών

τμημα� τών του ε�ργου.

3. Η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α οφει�λει με�σα σε δε�κα (10) εργα� σιμες ημε�ρες απο�

την  υποβολη�  απο�  τον  ανα� δοχο  του προγρα� μματος  ποιο� τητας  του  ε�ργου

(ΠΠΕ), να το εγκρι�νει. Τυχο� ν υπε�ρβαση του χρο�νου ε�γκρισης του ανώτε�ρώ,

δεν λογι�ζεται στο συνολικο�  χρο�νο περαι�ώσης του ε�ργου.





4. Παρα� ταση τών τασσομε�νών προθεσμιώ� ν δεν αναγνώρι�ζεται στον ανα� δοχο,

εφο�σον η αιτι�α για παρα� ταση προε�ρχεται απο�  υπαιτιο� τητα αυτου� . Κατα�  τα

λοιπα�  ε�χουν  εφαρμογη�  οι  διατα� ξεις  τών  α� ρθρών  147  και  148  του  Ν.

4412/16, ο�πώς ισχυ� ουν.

5. Η  μη  τη� ρηση  τών  ανώτε�ρώ  προθεσμιώ� ν  με  υπαιτιο� τητα  του  αναδο� χου

συνεπα� γεται την επιβολη�  τών διοικητικώ� ν  και παρεπο� μενών χρηματικώ� ν

κυρώ� σεών ο� πώς περιγρα� φεται στο α� ρθρο 12 της παρου� σας και αποτελει�

λο� γο  ε�κπτώσης  του  αναδο� χου.  Κατα�  τα  λοιπα�  εφαρμο� ζονται  τα

αναφερο� μενα στο α� ρθρο 148 του Ν. 4412/16, ο� πώς ση� μερα ισχυ� ει. 

6.       Για  την  καλη�  και  εμπρο� θεσμη  εκτε�λεση  του  ε�ργου,  ο  ανα� δοχος  ει�ναι

υποχρεώμε�νος να διαθε�σει το ανα� λογο εργατικο�  προσώπικο�  και μηχανικο�

εξοπλισμο�  και να εφαρμο�σει υπερώρι�ες, νυχτερινα�  συνεργει�α και εργασι�α σε

εξαιρε�σιμες  με�ρες,  χώρι�ς  να  δικαιου� ται  καμι�α  προ�σθετη  αποζημι�ώση,

συ� μφώνα με το α� ρθρο 138 του Ν. 4412/2016.

  7.       Αν η υπηρεσι�α  κρι�νει  ο� τι  ο ρυθμο� ς  της προο�δου του ε�ργου δεν ει�ναι

ικανοποιητικο� ς  μπορει�  να  απαιτη� σει  απο�  τον  ανα� δοχο  να  αυξη�σει  τα

συνεργει�α, τις υπερώρι�ες και τα μηχανη� ματα. 

Άρθρο 6: Χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  –  Οργανόγραμμα

εργοταξίου – Ημερολόγιο έργου

1. Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  συντα� ξει  χρονοδια� γραμμα  κατασκευη� ς  του

ε�ργου το οποι�ο θα ανταποκρι�νεται στις υποχρεώ� σεις της παρου� σας ΕΣΥ και

να  το  υποβα� λλει  στη  Διευθυ� νουσα  το  ε�ργο  Υπηρεσι�α.  Η  συ� νταξη  του

χρονοδιαγρα� μματος θα συνοδευ� εται απο�  υποστηρικτικη�  ε�κθεση η οποι�α θα

περιγρα� φει τον τρο� πο υλοποι�ησης του ε�ργου.

2. Η  υποβολη�  του χρονοδιαγρα� μματος  θα γι�νει  το  πολυ�  σε  δεκαπε�ντε  (15)

εργα� σιμες ημε�ρες απο�  την υπογραφη�  της συ� μβασης. 

3.      H  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  μετα�  απο�  ε�λεγχο  και  μετα�  απο�  τυχο� ν

τροποποιη�σεις η�  συμπληρώ� σεις τών προτα� σεών του αναδο� χου αποφαι�νεται

σε δε�κα (10) εργα� σιμες ημε�ρες απο�  την ημερομηνι�α υποβολη� ς,  με ε�κδοση

σχετικη� ς εγκριτικη� ς απο� φασης, με την οποι�α εγκρι�νει το χρονοδια� γραμμα

κατασκευη� ς του ε�ργου.





4. Σε περι�πτώση μεταβολη� ς τών προθεσμιώ� ν η�  του αντικειμε�νου του ε�ργου,

αναπροσαρμο� ζεται  το  χρονοδια� γραμμα  κατασκευη� ς,  συ� μφώνα  με  τα

οριζο� μενα στο α� ρθρο 145 του Ν. 4412/16, ο�πώς ισχυ� ει.

5. Το  χρονοδια� γραμμα  κατασκευη� ς  του  ε�ργου  θα  συνταχθει�  με  τη  μορφη�

τετραγώνικου�  πι�νακα  που  θα  περιλαμβα� νει  χρονικη�  ανα� λυση  τών

ποσοτη� τών,  ανα�  εργασι�α  η�  ομα� δα  εργασιώ� ν,  και  θα  συνοδευ� εται  απο�

γραμμικο�  δια� γραμμα και σχετικη�  ε�κθεση που θα αναλυ� ει και θα αιτιολογει�

πλη�ρώς  τον  προτεινο� μενο  προγραμματισμο�  και  με  βασικη�  επιδι�ώξη  το

συντονισμο�  τών δραστηριοτη� τών προς απο�δοση ολοκληρώμε�νών τμημα� τών

του ε�ργου, συ� μφώνα με το α� ρθρο 145 του Ν. 4412/16, ο�πώς ση� μερα ισχυ� ει. 

6. Ο  ανα� δοχος  του  ε�ργου  υποχρεου� ται  με�σα  σε  ε�να  (1)  μη� να  απο�  την

υπογραφη�  της συ� μβασης να συντα� ξει και να υποβα� λει οργανο� γραμμα του

εργοταξι�ου  στο  οποι�ο  θα  περιγρα� φονται  λεπτομερώ� ς  τα  πλη� ρη  στοιχει�α

στελεχώ� ν,  εξοπλισμου�  και  μηχανημα� τών  που  θα  περιλαμβα� νει  η

εργοταξιακη�  ανα� πτυξη για την εκτε�λεση του ε�ργου.

7. Για  την  κα� λυψη  η�  τον  περιορισμο�  τών  καθυστερη�σεών  του  ε�ργου  στην

περι�πτώση που ευθυ� νεται γι' αυτε�ς ο ανα� δοχος, η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α θα

δώ� σει  εντολη�  σε  αυτο� ν  να  επιταχυ� νει  τις  εργασι�ες  εκτελώ� ντας  τις

απαραι�τητες προ� σθετες εργασι�ες και παι�ρνοντας τα απαραι�τητα επιπλε�ον

με�τρα χώρι�ς καμια�  προ�σθετη αποζημι�ώση. 

8. Το  παραπα� νώ  χρονοδια� γραμμα  κατασκευη� ς  του  ε�ργου,  θα  συνταχθει�  με

βα� ση τα αναφερο� μενα στο α� ρθρο 138 του Ν. 4412/16, ο�πώς ισχυ� ει ση� μερα,

σε  ο� τι  αφορα�  το  απαιτου� μενο  προσώπικο� ,  υλικα� ,  μηχανη� ματα,  οχη� ματα,

αποθηκευτικου� ς  χώ� ρους,  εργαλει�α  και  οποιαδη� ποτε  α� λλα  με�σα  για  την

εμπρο� θεσμη και ε�ντεχνη εκτε�λεση τών εργασιώ� ν.

9. Ο ανα� δοχος μπορει�  να κηρυχθει�  ε�κπτώτος με απο� φαση του Προι=σταμε�νου

της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας, αν υπερβει� με υπαιτιο� τητα�  του, ε�στώ και μι�α

τμηματικη�  προθεσμι�α του εγκεκριμε�νου χρονοδιαγρα� μματος κατα�  ε�να μη� να

η�  καθυστερη� σει την ε�ναρξη τών εργασιώ� ν για χρονικο�  δια� στημα μεγαλυ� τερο

τών  τρια� ντα  (30)  ημερώ� ν  απο�  την  υπογραφη�  της  συ� μβασης,  η�  δεν

εφαρμο�σει  με�σα  σε  ε�να  μη�να  απο�  την  υπογραφη�  της  συ� μβασης  το

οργανο� γραμμα εργοταξιακη� ς ανα� πτυξης.





10. Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται να τηρει�  ημερολο� γιο του ε�ργου με το  α� ρθρο 146

του Ν. 4412/2016.

11. . Εφο� σον  ο  ανα� δοχος  παραλει�πει  την  υποχρε�ώση  του  για  καθημερινη�

τη� ρηση ημερολογι�ου, επιβα� λλεται ειδικη�  ποινικη�  ρη� τρα ι�ση με εκατό (100)

ευρώ,  για κα� θε ημε�ρα παρα� λειψης, συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο

146  του  Ν.  4412/2016.  Η  ειδικη�  ποινικη�  ρη� τρα  επιβα� λλεται  απο�  τη

Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α,  υ� στερα απο�  ειδικη�  προ�σκληση του Προι=σταμε�νου

της, στην οποι�α ο επιβλε�πών αναφε�ρει εγγρα� φώς την παρα� λειψη τη� ρησης. 

Άρθρο 7: Προκαταβολές  

Εα� ν  προβλε�πεται  απο�  τη  διακη�ρυξη,  επιτρε�πεται  η  χορη� γηση

προκαταβολώ� ν στον ανα� δοχο συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στο α� ρθρο 150 του Ν.

4412/16, ο� πώς ισχυ� ει ση�μερα.

Άρθρο 8: Διασφάλιση της ποιότητας του έργου

8.1. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Ο ε�λεγχος της ποιο� τητας θα γι�νεται με ευθυ� νη και δαπα� νες του αναδο� χου,

ε�πειτα απο�  συνεννο� ηση και ε�γκριση της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας:

Επι�  το� που  του  ε�ργου,  η�  και  εκτο� ς  ε�ργου  σε  εγκεκριμε�να  ειδικευμε�να

εργαστη� ρια  δοκιμώ� ν  κατα�  περι�πτώση,  και  καλυ� πτει  ο� λες  τις  διαδικασι�ες  για

ελε�γχους,  επιθεώρη�σεις  και  δοκιμε�ς  τών  υλικώ� ν,  εξοπλισμου�  και  εργασιώ� ν

κατασκευη� ς.

           Εκτο� ς του ε�ργου, σε εγκεκριμε�να ειδικευμε�να εργαστη� ρια του προμηθευτη�

κατασκευαστη�  η�  και του αναδο� χου, και καλυ� πτει ο� λες τις διαδικασι�ες ελε�γχου τών

υλικώ� ν και εξοπλισμώ� ν.    

Ο ανα� δοχος θα ε�χει τα εξη� ς καθη� κοντα για τη διασφα� λιση της ποιο� τητας

του ε�ργου:

Την εκτε�λεση ο� λών τών δοκιμώ� ν  και  ελε�γχών που θα απαιτηθου� ν  για την

πιστη�  εφαρμογη�  τών τεχνικώ� ν προδιαγραφώ� ν και τών λοιπώ� ν συμβατικώ� ν

τευχώ� ν του ε�ργου.





Ο  ανα� δοχος  θα  ει�ναι  αποκλειστικα�  υπευ� θυνος  για  την  ποιο� τητα  του

συνο� λου του ε�ργου (την ποιο� τητα τών υλικώ� ν που ενσώματώ� νονται στο ε�ργο η�

που  χρησιμοποιου� νται  για  την  κατασκευη�  του,  την  ποιο� τητα  τών  εργασιώ� ν

κατασκευη� ς και τοποθε�τησης κ.λ.π)   

8.2. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου

Για το παρο� ν ε�ργο δεν απαιτει�ται Π.Π.Ε.

8.3. Δείγματα υλικών  

Έπειτα απο�  εντολη�  της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας, ο ανα� δοχος θα διαθε�τει

εγκαι�ρώς δει�γματα τών διαφο�ρών υλικώ� ν η�  εξοπλισμου�  για ε�γκριση (μαζι� με την

σχετικη�  τεκμηρι�ώση) και θα εκτελει�, με δαπα� νες του, δοκιμε�ς που θα ζητηθου� ν

απο�  τη Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α στο στα� διο επιλογη� ς, στο στα� διο προμη� θειας η�  στο

στα� διο ενσώμα� τώση� ς τους στο ε�ργο.

8.4. Επιθεωρήσεις και έλεγχοι ποιότητας  

Η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α θα εποπτευ� ει τους απαραι�τητους ελε�γχους, τις

δοκιμε�ς και τις επιθεώρη�σεις το� σο επιτο� που του ε�ργου ο� σο και εκτο� ς αυτου� , ώ� στε

να εξασφαλιστει� ο� τι το ε�ργο εκτελει�ται συ� μφώνα με τα εγκεκριμε�να σχε�δια και τις

τεχνικε�ς προδιαγραφε�ς.

Ο ανα� δοχος θα παρε�χει ο� λες τις αναγκαι�ες διευκολυ� νσεις για την επι�τευξη

του παραπα� νώ στο� χου.

Η  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  ε�χει  επι�σης  το  δικαι�ώμα  να  επιθεώρει�  την

κατασκευη�  τών  υλικώ� ν  και  εξοπλισμου�  που  ο  ανα� δοχος  προτι�θεται  να

χρησιμοποιη�σει  στο  ε�ργο  και  να  ζητη� σει  την  εκτε�λεση  δοκιμώ� ν  στις

εγκαταστα� σεις του κατασκευαστη� . Ο ανα� δοχος ει�ναι υποχρεώμε�νος να υποβα� λλει

προκαταβολικα�  στην Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α ο� λες τις σχετικε�ς πληροφορι�ες για

τον  ε�λεγχο  ποιο� τητας  η�  και  τα  με�τρα  διασφα� λισης  ποιο� τητας  σ'  αυτε�ς  τις

εγκαταστα� σεις.

Ο εξοπλισμο� ς και τα υλικα�  που θα παραδι�δονται επιτο� που του ε�ργου, θα

επιθεώρου� νται  απο�  τη  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  κατα�  την  παραλαβη�  τους.  Ο

ανα� δοχος,  με  τη  συ� μφώνη  γνώ� μη  της  Δ/σας  Υπηρεσι�ας  θα  αναλαμβα� νει  την





προσώρινη�  αποθη� κευση του εξοπλισμου�  και τών υλικώ� ν σε ασφαλει�ς θε�σεις στην

περιοχη�  του ε�ργου ο� που δεν θα υπα� ρχει  κι�νδυνος βλα� βης  η�  ζημια� ς  απο�  α� λλες

δραστηριο� τητες.

Όλος  ο  εξοπλισμο� ς  και  τα  υλικα�  θα  αποθηκευ� ονται  και  θα

προφυλα� σσονται  συ� μφώνα με  τις  οδηγι�ες  του  κατασκευαστη� .  Ο  ανα� δοχος  θα

παρε�χει  κα� θε  αναγκαι�α  εξυπηρε�τηση  για  την  επιθεώ� ρηση  αμε�σώς  μετα�  την

παραλαβη� ,  συμπεριλαμβανομε�νης και της αποσυσκευασι�ας του εξοπλισμου�  και

τών υλικώ� ν και την εν συνεχει�α απαιτου� μενη προστασι�α τους, αν αυτο�  απαιτει�ται

απο�  τη Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α.

Αντι�γραφα ο� λών τών αποδει�ξεών παραλαβη� ς και τών σημειώ� σεών σχετικα�

με τον εξοπλισμο�  και τα εργαλει�α που περιλαμβα� νονται πρε�πει να υποβα� λλονται

στη Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α για ενημε�ρώση�  της.

Οι  παραπα� νώ  επιθεώρη� σεις  απο�  τη  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  δεν

απαλλα� σσουν τον ανα� δοχο απο�  τις συμβατικε�ς υποχρεώ� σεις του για τον ε�λεγχο

της ποιο� τητας.

8.5. Τεκμηρίωση επιθεωρήσεων και δοκιμών  

Οι ημερη� σιες αναφορε�ς για επιθεώρη� σεις και δοκιμε�ς, οι οποι�ες θα γι�νονται

ει�τε  επιτο� που του ε�ργου ει�τε  αλλου� ,  πρε�πει  να καταγρα� φονται  σε κατα� λληλα

ε�γγραφα.  Τα  αποτελε�σματα  αυτώ� ν  τών  δοκιμώ� ν  θα  επικυρώ� νονται  απο�  τη

Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α.  Σε  ο� λα  τα  πιστοποιητικα�  δοκιμώ� ν  και  τις  αναφορε�ς

επιθεώ� ρησης  πρε�πει  να  σημειώ� νεται  σαφώ� ς  σε  ποιο  τμη� μα  του  ε�ργου

αναφε�ρονται.

Τα παραπα� νώ πιστοποιητικα�  πρε�πει να υποβα� λλονται στη Διευθυ� νουσα

Υπηρεσι�α  αμε�σώς  μο� λις  ει�ναι  διαθε�σιμα και  πα� ντώς  ο� χι  μετα�  την  ημερομηνι�α

παραλαβη� ς τών σχετικώ� ν υλικώ� ν/εξοπλισμου� .

Σε  περι�πτώση  ασυμφώνιώ� ν  με  τις  απαιτη� σεις  τών  τεχνικώ� ν

προδιαγραφώ� ν, η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α εκδι�δει «Εντολη�  Συμμο�ρφώσης» και ο

ανα� δοχος θα ει�ναι υποχρεώμε�νος να εκτελε�σει επανορθώτικε�ς εργασι�ες.

Άρθρο 9: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

9.1. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας      





Με την εγκατα� σταση�  του ο  Ανα� δοχος υποχρεου� ται  να ορι�σει  υπευ� θυνο

ασφαλει�ας  που  θα  ει�ναι  αρμο� διος  για  την  εκπο� νηση  και  τη� ρηση  του  Σχεδι�ου

Ασφα� λειας και Υγει�ας (ΣΑΥ) στο εργοτα� ξιο, καθώ� ς και για τη συμπλη� ρώση�  του

κατα�  την πορει�α τών εργασιώ� ν, ανα� λογα με την τελικη�  οργα� νώση του εργοταξι�ου

του, με βα� ση τις παραγρα� φους 3 και 9 του α� ρθρου 3 του ΠΔ 305/96 ο�πώς ισχυ� ει.

Ο  συντονιστη� ς  ασφα� λειας  και  υγει�ας  θα  αναφε�ρεται  και  στο

οργανο� γραμμα που ο  ανα� δοχος θα υποβα� λλει  για ε�γκριση στην Υπηρεσι�α,  ώς

ορι�ζεται στο α� ρθρο 6 της παρου� σης.

9.2. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας      

Ο Ανα� δοχος υποχρεου� ται να τηρει� τον προβλεπο� μενο απο�  τις διατα� ξεις του

α� ρθρου  3  του  ΠΔ  305/96  Φα� κελο  Ασφα� λειας  και  Υγει�ας  (ΦΑΥ)  κα  να  τον

ενημερώ� νει συ� μφώνα με την παρ. 7 του ι�διου α� ρθρου, ο�πώς καθορι�ζεται στην

απο� φαση ΔΕΕΠΠ/85/14.05.01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 686Β/01.06.01).

Η Επιτροπη�  Παραλαβη� ς του Έργου επιβα� λλεται να διαπιστώ� νει ο� τι για το

παραλαμβανο� μενο  προσώρινα�  η�  οριστικα�  ε�ργο,  ε�χει  καταρτιστει�  ΦΑΥ  και  ο� τι

αυτο� ς ει�ναι ενημερώμε�νος. Η παραπα� νώ διαπι�στώση θα αναγρα� φεται ρητα�  στο

σχετικο�  πρώτο� κολλο παραλαβη� ς και η Επιτροπη�  δε θα προβαι�νει στην παραλαβη�

εα� ν δεν υφι�σταται ΦΑΥ η�  εα� ν δεν ει�ναι αρκου� ντώς ενημερώμε�νος. 

Στο πρώτο� κολλο οριστικη� ς παραλαβη� ς θα αναγρα� φεται ακο� μη ο� τι ο ΦΑΥ

εφαρμο� στηκε  και  ενημερώ� θηκε  μετα�  την  προσώρινη�  παραλαβη�  η�  ο� τι

συμπληρώ� θηκε  με  τις  εργασι�ες  που  εκτελε�στηκαν  σε  εφαρμογη�  τών

παρατηρη�σεών για την αποκατα� σταση τών τυχο� ν ελαττώμα� τών.

9.3. Οι δαπα� νες για τις υποχρεώ� σεις του Αναδο� χου για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν

πληρώ� νονται  ιδιαι�τερα,  αλλα�  περιλαμβα� νονται  ανηγμε�νες  στις  τιμε�ς

μονα� δας του Τιμολογι�ου του Έργου.

Άρθρο 10: Απαιτούμενα Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο εργοτάξιο

10.1.   Ο  ανα� δοχος  ε�χει  την  υποχρε�ώση  για  την  τη� ρηση  τών  διατα� ξεών  της

εργατικη� ς νομοθεσι�ας, τών διατα� ξεών και κανονισμώ� ν για την προ� ληψη

ατυχημα� τών στο προσώπικο�  του, η�  στο προσώπικο�  του φορε�α του ε�ργου,

η�  σε οποιονδη� ποτε τρι�το, ώ� στε να εξαλει�φονται η�  να ελαχιστοποιου� νται

οι  κι�νδυνοι  ατυχημα� τών η�  επαγγελματικώ� ν  ασθενειώ� ν  κατα�  την φα� ση





κατασκευη� ς του ε�ργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ.7),

Ν. 3850/10 (αρ. 42) .

10.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται   :  

α. Να  εκπονει�  κα� θε  σχετικη�  μελε�τη  (στατικη�  ικριώμα� τών,  μελε�τη

προσώρινη� ς ση� μανσης ε�ργών κλπ.) και να λαμβα� νει ο� λα τα σχετικα�

με�τρα Ν. 4412/16 (αρθ. 138 παρ.7).

β. Να λαμβα� νει με�τρα προστασι�ας συ� μφώνα με την ισχυ� ουσα νομοθεσι�α

στο Σχε�διο Ασφα� λειας και Υγει�ας (ΣΑΥ), ο� πώς αυτο�  ρυθμι�ζεται με τις

αποφα� σεις  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ:  ΔΙΠΑΔ/οικ.  177/2-3-01,

ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01  και  ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02,  στο

χρονοδια� γραμμα  τών  εργασιώ� ν,  καθώ� ς  και  τις  ενδεχο� μενες

τροποποιη� σεις η�  α� λλες αναγκαι�ες αναπροσαρμογε�ς τών μελετώ� ν κατα�

τη φα� ση της μελε�της και της κατασκευη� ς του ε�ργου: Ν. 4412/16 (αρ.

138 παρ. 7).

γ. Να επιβλε�πει ανελλιπώ� ς την ορθη�  εφαρμογη�  τών με�τρών ασφα� λειας

και υγει�ας τών εργαζομε�νών, να τους ενημερώ� νει / εκπαιδευ� ει για την

αναγκαιο� τητα της τη� ρησης τών με�τρών αυτώ� ν κατα�  την εργασι�α, να

ζητα�  τη  γνώ� μη  τους  και  να  διευκολυ� νει  τη  συμμετοχη�  τους  σε

ζητη� ματα ασφα� λειας και υγει�ας:  ΠΔ 1073/81 (αρ. 111),  ΠΔ 305/96

(αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).

Για την σώστη�  εφαρμογη�  της παρ.γ στους αλλοδαπου� ς εργαζο� μενους,

ει�ναι  αυτονο� ητο  ο� τι  η  γνώ� ση  απο�  αυτου� ς  της  ελληνικη� ς  γλώ� σσας

κρι�νεται  απαραι�τητη  ώ� στε  να  μπορου� ν  να  κατανοου� ν  την

αναγκαιο� τητα και τον τρο� πο εφαρμογη� ς τών με�τρών ασφα� λειας και

υγει�ας (εκτο� ς ειδικώ� ν περιπτώ� σεών ο� που τμη� μα η�  ο� λο το ε�ργο ε�χει

αναλα� βει να κατασκευα� σει ξε�νη εξειδικευμε�νη εταιρει�α).

10.3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να  

τηρεί τα ακόλουθα :

10.3.1 Εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  –  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  -

Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα   :  

α.   Να  διαβιβα� σει  στην  αρμο� δια  επιθεώ� ρηση  εργασι�ας  πριν  απο�  την

ε�ναρξη  τών  εργασιώ� ν,  την  εκ  τών  προτε�ρών  γνώστοποι�ηση,





προκειμε�νου για εργοτα� ξιο με προβλεπο� μενη δια� ρκεια εργασιώ� ν που

θα υπερβαι�νει τις 30 εργα� σιμες ημε�ρες και στο οποι�ο θα ασχολου� νται

ταυτο� χρονα  περισσο� τεροι  απο�  20  εργαζο� μενοι  η�  ο  προβλεπο� μενος

ο� γκος εργασι�ας θα υπερβαι�νει τα 500 ημερομι�σθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3

παρ.  12  και  13).  Η  γνώστοποι�ηση  καταρτι�ζεται  συ� μφώνα  με  το

παρα� ρτημα III του α� ρθρου 12 του ΠΔ 305/96.

β. Να ακολουθη� σει τις υποδει�ξεις / προβλε�ψεις τών ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποι�α

αποτελου� ν  τμη� μα  της  τεχνικη� ς  μελε�της  του  ε�ργου  (οριστικη� ς  η�

εφαρμογη� ς)  συ� μφώνα  με  το  Π.Δ.  305/96  (αρ.3  παρ.8)  και  την  ΥΑ

ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποι�α ενσώματώ� θηκε στο

Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).

γ. Να αναπτυ� ξει, να προσαρμο� σει και να συμπληρώ� σει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της

μελε�της (τυχο� ν παραλη� ψεις που θα διαπιστώ� σει ο ι�διος η�  που θα του

ζητηθου� ν απο�  την Υπηρεσι�α), συ� μφώνα με την μεθοδολογι�α που θα

εφαρμο� σει στο ε�ργο ανα� λογα με την κατασκευαστικη�  του δυσκολι�α,

τις  ιδιαιτερο� τητες  του,  κλπ  (με�θοδος  κατασκευη� ς,  ταυτο� χρονη

εκτε�λεση  φα� σεών  εργασιώ� ν,  πολιτικη�  ασφα� λειας,  οργα� νώση,

εξοπλισμο� ς, κλπ).

δ. Να  αναπροσαρμο� σει  τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ  ώ� στε  να  περιληφθου� ν  σε  αυτα�

εργασι�ες  που θα προκυ� ψουν λο� γώ τροποποι�ησης  της εγκεκριμε�νης

μελε�της και για τις οποι�ες θα απαιτηθου� ν τα προβλεπο� μενα απο�  την

ισχυ� ουσα νομοθεσι�α, με�τρα ασφα� λειας και υγει�ας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3

παρ. 9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η

οποι�α ενσώματώ� θηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).

ε. Να τηρη� σει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτα� ξιο, κατα�  την εκτε�λεση του ε�ργου:

ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ)

του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα ε�χει στη δια� θεση τών ελεγκτικώ� ν αρχώ� ν.

στ. Συμπληρώματικε�ς αναφορε�ς στο Σχε�διο Ασφα� λειας Υγει�ας (ΣΑΥ) και

στο Φα� κελο Ασφα� λειας Υγει�ας (ΦΑΥ).

 Το ΣΑΥ αποσκοπει� στην προ� ληψη και στον περιορισμο�  τών κινδυ� νών

για  τους  εργαζο� μενους  και  για  τα  α� λλα  εμπλεκο� μενα  με�ρη  που

παρευρι�σκονται  στο  εργοτα� ξιο  κατα�  τη  δια� ρκεια  κατασκευη� ς  του

ε�ργου.





 Αντι�στοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπει� στην προ� ληψη και στον περιορισμο�  τών

κινδυ� νών για ο� σους μελλοντικα�  ασχοληθου� ν με τη συντη� ρηση η�  την

επισκευη�  του ε�ργου.

1. Το περιεχο� μενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφε�ρεται 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  οποι�ες  ενσώματώ� θηκαν  στο  Ν.  4412/16 (αρ.

138).

2. Η υποχρε�ώση εκπο� νησης ΣΑΥ προβλε�πεται συ� μφώνα με το

ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), ο� ταν :

α.  Απαιτει�ται  Συντονιστη� ς  στη φα� ση  της  μελε�της,  δηλ.  ο� ταν  θα

απασχοληθου� ν  περισσο� τερα  του  ενο� ς  συνεργει�α  στην

κατασκευη� .

β. Οι εργασι�ες που προ� κειται να εκτελεστου� ν ενε�χουν ιδιαι�τερους

κινδυ� νους: Π.Δ.305/96 (αρθ. 12 παρα� ρτημα II).

γ. Απαιτει�ται  εκ  τών  προτε�ρών  γνώστοποι�ηση  στην  αρμο� δια

επιθεώ� ρηση εργασι�ας.

δ. Για  την  ε�ναρξη  τών  οικοδομικώ� ν  εργασιώ� ν,  επιβα� λλεται  με

ευθυ� νη του κυρι�ου η�  του ε�χοντος νο� μιμο δικαι�ώμα: θεώ� ρηση

του σχεδι�ου και του φακε�λου ασφα� λειας και υγει�ας (ΣΑΥ,ΦΑΥ)

του ε�ργου απο�  την αρμο� δια Επιθεώ� ρηση Εργασι�ας συ� μφώνα

με  το  α� ρθρο  7  παρ.1  εδα� φιο  α'  του  Ν  4030/2011  (ΦΕΚ

249/Α/25-11-2011)  και  την  αρ.  πρώτ.  10201/27-3-2012

εγκυ� κλιο του Ειδ. Γραμματε�α του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο  ΦΑΥ  καθιερώ� νεται  ώς  απαραι�τητο  στοιχει�ο  για  την

προσώρινη�  και  την  οριστικη�  παραλαβη�  κα� θε  Δημο� σιου

Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποι�α

ενσώματώ� θηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 170 και 172).

4. Μετα�  την αποπερα� τώση του ε�ργου,  ο ΦΑΥ φυλα� σσεται με

ευθυ� νη του Κυρι�ου του Έργου και το συνοδευ� ει καθ' ο� λη τη

δια� ρκεια της ζώη� ς  του:  ΠΔ 305/96 (αρ.  3 παρ.  11) και ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οι κ/889/2002 (παρ. 2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.





5. Διευκρινι�σεις  σχετικα�  με  την  εκπο� νηση  του  ΣΑΥ  και  την

κατα� ρτιση  του  ΦΑΥ  περιλαμβα� νονται  στην  ΕΓΚΥΚΛΙΟ  6  με  αρ.  πρώτ.

ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

10.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση

στοιχείων ασφάλειας και υγείας

Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται :

α. Να αναθε�σει καθη� κοντα τεχνικου�  ασφαλει�ας αν στο ε�ργο απασχολη� σει

λιγο� τερους απο�  50 εργαζο� μενους συ� μφώνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8

παρ.1 και αρ. 12 παρ.4).

β. Να αναθε�σει καθη� κοντα τεχνικου�  ασφαλει�ας και ιατρου�  εργασι�ας, αν

απασχολη� σει  στο  ε�ργο  50  και  α� νώ  εργαζο� μενους,  συ� μφώνα  με  το

Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ε�ώς 25).

γ. Τα παραπα� νώ καθη� κοντα μπορει� να ανατεθου� ν σε εργαζο� μενους στην

επιχει�ρηση η�  σε α� τομα εκτο� ς της επιχει�ρησης η�  να συναφθει� συ� μβαση

με  τις  Εξώτερικε�ς  Υπηρεσι�ες  Προστασι�ας  και  Προ� ληψης  η�  να

συνδυαστου� ν αυτε�ς οι δυνατο� τητες.

Η  ανα� θεση  καθηκο� ντών  σε  α� τομα  εντο� ς  της  επιχει�ρησης  γι�νεται

εγγρα� φώς απο�  τον ανα� δοχο  και  αντι�γραφο της  κοινοποιει�ται  στην

τοπικη�  Επιθεώ� ρηση  Εργασι�ας,  συνοδευ� εται  δε  απαραι�τητα  απο�

αντι�στοιχη δη� λώση αποδοχη� ς: Ν.3850/10 (αρ.9).

δ. Στα  πλαι�σια  τών  υποχρεώ� σεών  του  αναδο� χου  καθώ� ς  και  τών:

τεχνικου�  ασφαλει�ας  και  ιατρου�  εργασι�ας,  εντα� σσεται  και  η

υποχρεώτικη�  τη� ρηση στο εργοτα� ξιο, τών ακο� λουθών στοιχει�ών :

1. Γραπτη�  εκτι�μηση προς τον ανα� δοχο, απο�  τους τεχνικο�  ασφα� λειας

και ιατρο�  εργασι�ας, τών υφισταμε�νών κατα�  την εργασι�α κινδυ� νών

για την ασφα� λεια και την υγει�α,  συμπεριλαμβανομε�νών εκει�νών

που αφορου� ν ομα� δες εργαζομε�νών που εκτι�θενται σε ιδιαι�τερους

κινδυ� νους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

2. Βιβλι�ο υποδει�ξεών τεχνικου�  ασφαλει�ας και γιατρου�  εργασι�ας στο

οποι�ο θα αναγρα� φουν τις υποδει�ξεις τους ο Τεχνικο� ς ασφαλει�ας

και ο γιατρο� ς εργασι�ας Ν.3850/10(αρ.14παρ.1 και αρ. 17 παρ. 1).

 Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  λαμβα� νει  ενυπο� γραφα  γνώ� ση  τών

υποδει�ξεών αυτώ� ν.





 Το βιβλι�ο υποδει�ξεών τεχνικου�  ασφαλει�ας και γιατρου�  εργασι�ας

σελιδομετρει�ται  και  θεώρει�ται  απο�  την  αρμο� δια  επιθεώ� ρηση

εργασι�ας.

 Αν ο ανα� δοχος διαφώνει� με τις γραπτε�ς υποδει�ξεις και συμβουλε�ς

του τεχνικου�  η�  του ιατρου�  εργασι�ας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ),

οφει�λει  να αιτιολογει�  τις  απο� ψεις  του και  να τις  κοινοποιει�  και

στην Επιτροπη�  Υγει�ας και Ασφα� λειας (Ε.Υ.Α.Ε) η�  στον εκπρο� σώπο

τών  εργαζομε�νών  τών  οποι�ών  η  συ� σταση  και  οι  αρμοδιο� τητες

προβλε�πονται απο�  τα α� ρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.

 Σε  περι�πτώση  διαφώνι�ας  η  διαφορα�  επιλυ� εται  απο�  τον

επιθεώρητη�  εργασι�ας και μο� νο.

3. Βιβλι�ο  ατυχημα� τών  στο  οποι�ο  θα  περιγρα� φεται  η  αιτι�α  και  η

περιγραφη�  του  ατυχη� ματος  και  να  το  θε�τει  στη  δια� θεση  τών

αρμο� διών αρχώ� ν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).

 Τα  με�τρα  που  λαμβα� νονται  για  την  αποτροπη�  επανα� ληψης

παρο� μοιών ατυχημα� τών,  καταχώρου� νται  στο βιβλι�ο  υποδει�ξεών

τεχνικου�  ασφαλει�ας.

 Ο  ανα� δοχος  οφει�λει  να  αναγγε�λλει  στις  αρμο� διες  επιθεώρη� σεις

εργασι�ας, στις πλησιε�στερες αστυνομικε�ς αρχε�ς και στις αρμο� διες

υπηρεσι�ες του ασφαλιστικου�  οργανισμου�  στον οποι�ο υπα� γεται ο

εργαζο� μενος  ο� λα  τα  εργατικα�  ατυχη� ματα  εντο� ς  24  ώρώ� ν  και

εφο� σον  προ� κειται  περι�  σοβαρου�  τραυματισμου�  η�  θανα� του,  να

τηρει�  αμετα� βλητα ο� λα τα στοιχει�α που δυ� ναται να χρησιμευ� σουν

για  εξακρι�βώση  τών  αιτι�ών  του  ατυχη� ματος  Ν.3850/10  (αρ.43

παρ.2α).

4. Κατα� λογο τών εργατικώ� ν ατυχημα� τών που ει�χαν ώς συνε�πεια για

τον  εργαζο� μενο  ανικανο� τητα  εργασι�ας  μεγαλυ� τερη  τών  τριώ� ν

εργα� σιμών ημερώ� ν Ν.3850/10(αρ.43παρ.2γ).

5. Ιατρικο�  φα� κελο κα� θε εργαζο� μενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9).

10.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  τηρει�  στο  εργοτα� ξιο  Ημερολο� γιο  Με�τρών

Ασφα� λειας (ΗΜΑ), ο� ταν απαιτει�ται εκ τών προτε�ρών γνώστοποι�ηση στην

αρμο� δια  επιθεώ� ρηση  εργασι�ας,  πριν  την  ε�ναρξη  τών  εργασιώ� ν  στο





εργοτα� ξιο συ� μφώνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασμο�  με την

ΥΑ 130646/1984 του (τ.) Υπουργει�ου Εργασι�ας.

Το ΗΜΑ θεώρει�ται, συ� μφώνα με την παραπα� νώ ΥΑ, απο�  τις κατα�  το� πους

Δ/νσεις, Τμη� ματα η�  Γραφει�α Επιθεώ� ρησης Εργασι�ας και συμπληρώ� νεται

απο�  τους  επιβλε�ποντες  μηχ/κου� ς  του  αναδο� χου  και  της  Δ/νουσας

Υπηρεσι�ας,  απο�  τους  υπο� χρεους  για  την  διενε�ργεια  τών  τακτικώ� ν

ελε�γχών  η�  δοκιμώ� ν  για  ο� ,τι  αφορα�  τα  αποτελε�σματα  τών  ελε�γχών  η�

δοκιμώ� ν, απο�  το αρμο� διο ο� ργανο ελε�γχου ο� πώς ο επιθεώρητη� ς εργασι�ας,

κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκυ� κλιο 27 του

(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρώτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

10.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων

Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Για την πιστη�  εφαρμογη�  του Σ ΑΥ κατα�  την εξε�λιξη του ε�ργου,  πρε�πει

αυτο�  να συσχετι�ζεται με το Η Μ Α.

Στα πλαι�σια  του συσχετισμου�  αυτου� ,  να σημειώ� νεται  στο Η.Μ.Α.  κα� θε

αναθεώ� ρηση και εμπλουτισμο� ς του ΣΑΥ και επι�σης σε ειδικη�  στη� λη του,

να γι�νεται παραπομπη�  τών αναγραφο� μενών υποδει�ξεών / διαπιστώ� σεών

στην αντι�στοιχη σελι�δα του ΣΑΥ.

Με  τον  τρο� πο  αυτο�  διευκολυ� νεται  και  επιτυγχα� νεται  ο  στο� χος  της

προ� ληψης του ατυχη� ματος.

10.4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των

εργασιών στο εργοτάξιο.

10.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  τηρει�  στο  εργοτα� ξιο,  κατα�  την  εκτε�λεση

ο� λών τών εργασιώ� ν, τα παρακα� τώ με�τρα ασφα� λειας και υγει�ας :

α. Την ευκρινη�  και εμφανη�  ση� μανση και περι�φραξη του περιβα� λλοντα

χώ� ρου  του  εργοταξι�ου  με  ιδιαι�τερη  προσοχη�  στη  ση� μανση  και

περι�φραξη τών επικι�νδυνών θε�σεών: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ. 12

παραρτ. IV με�ρος Α, παρ. 18.1).

β. Τον  εντοπισμο�  και  τον  ε�λεγχο  πρου= παρχουσώ� ν  της  ε�ναρξης

λειτουργι�ας του εργοταξι�ου ηλεκτρικώ� ν εγκαταστα� σεών και εκτροπη�

τυχο� ν  υπαρχο� ντών  εναε�ριών  ηλεκτροφο� ρών  αγώγώ� ν  ε�ξώ  απο�  το

εργοτα� ξιο,  ώ� στε  να παρε�χεται  προστασι�α  στους  εργαζο� μενους  απο�





τον κι�νδυνο ηλεκτροπληξι�ας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.

12 παραρτ. IV με�ρος Β, τμη� μα II, τταρ.2).

γ. Τη  ση� μανση  τών  εγκαταστα� σεών  με  ειδικου� ς  κινδυ� νους  (αγώγοι�

ατμώ� ν  θερμώ� ν,  υγρώ� ν  η�  αερι�ών  κλπ)  και  τα  απαιτου� μενα  με�τρα

προστασι�ας  τών  εργαζομε�νών  απο�  τους  κινδυ� νους  τών

εγκαταστα� σεών αυτώ� ν: ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12,

παραρτ. IV με�ρος Α, τταρ.6).

δ. Τη  λη� ψη  με�τρών  αντιμετώ� πισης  εκτα� κτών  καταστα� σεών  ο� πώς:

κατα� ρτιση  σχεδι�ου  διαφυγη� ς  -  δια� σώσης  και  εξο� δών  κινδυ� νου,

πυρασφα� λεια, εκκε�νώση χώ� ρών απο�  τους εργαζο� μενους,  προ� ληψη -

αντιμετώ� πιση πυρκαγιώ� ν & επικι�νδυνών εκρη� ξεών η�  αναθυμια� σεών,

υ� παρξη πυροσβεστη� ρών, κλπ.:  ΠΔ 1073/81 (αρ.  92-96),  ΠΔ 305/96

(αρ. 12, παραρτ. IV με�ρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10(αρ.30, 32,45).

ε. Την  εξασφα� λιση  παροχη� ς  πρώ� τών  βοηθειώ� ν,  χώ� ρών  υγιεινη� ς  και

υγειονομικου�  εξοπλισμου�  (υ� παρξη  χώ� ρών  πρώ� τών  βοηθειώ� ν,

φαρμακει�ου,  αποχώρητηρι�ών,  νιπτη� ρών,  κλπ):  ΠΔ  1073/81  (αρ.

109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV με�ρος

Α, παρ. 13, 14).

στ. Την εξασφα� λιση της δώρεα� ν χορη� γησης Με�σών Ατομικη� ς Προστασι�ας

(ΜΑΠ)  στους  εργαζο� μενους  ο� πώς  προστατευτικα�  κρα� νη,  μπο� τες

ασφαλει�ας,  φώσφορι�ζοντα  γιλε�κα,  ολο� σώμες  ζώ� νες  ασφαλει�ας,

γυαλια� ,  κλπ, εφο� σον τους ενημερώ� σει εκ τών προτε�ρών σχετικα�  με

τους  κινδυ� νους  απο�  τους  οποι�ους  τους  προστατευ� ει  ο  εξοπλισμο� ς

αυτο� ς και τους δώ� σει σαφει�ς οδηγι�ες για τη χρη� ση του: Π.Δ. 1073/81

(αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι

τροποπ. αυτη� ς ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94,

Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

10.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση

- εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες

κλπ

Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται :





α. Να προβει� στην κατα� λληλη ση� μανση και σηματοδο� τηση, με σκοπο�  την

ασφαλη�  διε�λευση  τών  πεζώ� ν  και  τών  οχημα� τών  απο�  την  περιοχη�

κατασκευη� ς του ε�ργου, συ� μφώνα με :

 Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγι�ες

Ση� μανσης Εκτελου� μενών Έργών» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τευ� χος 7)

 Τη  ΚΥΑ  αριθ.6952/14-2-2011  του  τ.ΥΠΕΚΑ  και  τ.ΥΠΥΜΕΔΙ

«Υποχρεώ� σεις  και  με�τρα  για  την  ασφαλη�  διε�λευση  τών  πεζώ� ν

κατα�  την εκτε�λεση εργασιώ� ν  σε κοινο� χρηστους χώ� ρους πο� λεών

και οικισμώ� ν που προορι�ζονται για την κυκλοφορι�α πεζώ� ν »

Τις διατα� ξεις του Κώ� δικα Οδικη� ς Κυκλοφορι�ας: Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και

αρ.52) και την τροπ. αυτου� : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να  τηρει�  τις  απαιτη� σεις  ασφα� λειας  που  αφορου� ν  σε  εργασι�ες

εναπο� θεσης  υλικώ� ν  στις  οδου� ς,  κατα� ληψης  τμη� ματος  οδου�  και

πεζοδρομι�ου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτου� : Ν. 3542/07

(αρ.43,44).

γ. Να συντηρει�  και να ελε�γχει τακτικα�  τη λειτουργι�α τών συστημα� τών

ασφαλει�ας  και  να τηρει�  τις  απαιτη� σεις  ασφα� λειας  τών ηλεκτρικώ� ν

εγκαταστα� σεών,  τών φορητώ� ν ηλεκτρικώ� ν συσκευώ� ν,  τών κινητώ� ν

προβολε�ών,  τών  καλώδι�ών  τροφοδοσι�ας,  τών  εγκαταστα� σεών

φώτισμου�  εργοταξι�ου,  κλπ:  ΠΔ  1073/81  (αρ.75-84),  ΠΔ  305/96

(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.Ι\/με�ρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

δ. Να  προβει�  στα  απαραι�τητα  με�τρα  ασφα� λειας  που  αφορου� ν  σε

εργασι�ες  φο� ρτώσης,  εκφο� ρτώσης,  αποθη� κευσης,  στοι�βασης,  ρι�ψης

και μεταφορα� ς υλικώ� ν και α� λλών στοιχει�ών: 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 με�ρος Α παρ. 11 και. με�ρος Β τμη� μα II παρ.4],

Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτου� : Ν. 3542/07 (αρ.30).

ε. Να  τηρει�  με�τρα  προστασι�ας  τών  εργαζομε�νών  που  αφορου� ν:  α)

κραδασμου� ς:  ΠΔ  176/05,  β)  θο� ρυβο:  ΠΔ  85/91,  ΠΔ  149/06,  γ)

προφυλα� ξεις  της οσφυι=κη� ς  χώ� ρας και της ρα� χης απο�  χειρώνακτικη�

διακι�νηση  φορτι�ών:  ΠΔ  397/94,  δ)  προστασι�α  απο�  φυσικου� ς,

χημικου� ς  και  βιολογικου� ς  παρα� γοντες:  Ν.3850/10  (α� ρ.  36-41),  ΠΔ

82/10.





10.4.3 Μηχανήματα  έργων  /  Εξοπλισμοί  εργασίας  -  αποδεικτικά  στοιχεία

αυτών.

Οι  εξοπλισμοι�  εργασι�ας  χαρακτηρι�ζονται  και  κατατα� σσονται  ώς

μηχανη� ματα ε�ργών ΠΔ 304/00 (αρ. 2).

α. Ο ανα� δοχος οφει�λει να ελε�γχει τη σώστη�  λειτουργι�α και τον χειρισμο�

τών  μηχανημα� τών  (χώματουργικώ� ν  και  διακι�νησης  υλικώ� ν),  τών

ανυψώτικώ� ν μηχανημα� τών, τών οχημα� τών, τών εγκαταστα� σεών, τών

μηχανώ� ν και του λοιπου�  εξοπλισμου�  εργασι�ας (ζώ� νες ασφαλει�ας με

μηχανισμο�  ανο� δου  και  καθο� δου,  κυλιο� μενα  ικριώ� ματα,  φορητε�ς

κλι�μακες, 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. αυτου� : ΠΔ 89/99, ΠΔ

304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12

παραρτ.  IV  με�ρος  Β  τμη� μα  II  παρ.7  -  9),  ΚΥΑ 15085/593/03,  ΚΥΑ

αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

β. Τα μηχανη� ματα ε�ργών συ� μφώνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV,

με�ρος Β', τμη� μα II, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρε�πει να

συνοδευ� ονται απο�  τα εξη� ς στοιχει�α:

1. Πινακι�δες αριθμου�  κυκλοφορι�ας

2. Άδεια κυκλοφορι�ας

3. Αποδεικτικα�  στοιχει�α ασφα� λισης.

4. Αποδεικτικα�  πληρώμη� ς τελώ� ν κυκλοφορι�ας (χρη� σης)

5. Άδειες χειριστώ� ν  μηχανημα� τών συ� μφώνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.

12, παραρτ.  IV,  με�ρος Β',  τμη� μα II,  παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ

89/99  (παραρτ.  II,  παρ.2.1).  Σημειώ� νεται  ο� τι  η  α� δεια  χειριστου�

μηχανη� ματος συνοδευ� ει τον χειριστη� .

6. Βεβαι�ώση ασφαλου� ς λειτουργι�ας του εξοπλισμου�  εργασι�ας (ορθη�

συναρμολο� γηση  -  εγκατα� σταση,  καλη�  λειτουργι�α)  και  αρχει�ο

συντη� ρησης  αυτου�  στο  οποι�ο  θα  καταχώρου� νται  τα

αποτελε�σματα  τών  ελε�γχών  συ� μφώνα  με  το  ΠΔ  89/99  (αρ.  4α

παρ. 3 και 6).

7. Πιστοποιητικο�  επανελε�γχου  ανυψώτικου�  μηχανη� ματος,  οδηγι�ες

χρη� σης,  συντη� ρησης  και  αντι�στοιχο  βιβλι�ο  συντη� ρησης  και





ελε�γχών αυτου�  συ� μφώνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ. 3 και αρ.

4. παρ. 7).

10.5. 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  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  τηρει�  στο  εργοτα� ξιο,  πε�ρα  απο�  τα

προαναφερο� μενα,  προ� σθετα απαιτου� μενα με�τρα ασφα� λειας και υγει�ας,

κατα�  περι�πτώση, ανα� λογα με το ει�δος τών εργασιώ� ν του εκτελου� μενου

ε�ργου.

Τα  εν  λο� γώ  απαιτου� μενα  με�τρα  αναφε�ρονται  στα  παρακα� τώ

νομοθετη� ματα:

10.5.1 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.  Ill ),

Υ.Α.  3009/2/21-γ/94,  Υ.Α.  2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτη� ς:  ΥΑ

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12,

παραρτ.  IV με�ρος Β τμη� μα  II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτη� ς:

Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτου�  ΠΔ 2/06, ΠΔ

212/06, ΥΑ 21017/84/09.

10.5.2 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  -  ασφα� λεια  και  αντοχη�  κτιρι�ών,  παρ.  4),  ΚΥΑ

3329/89 και η τροπ.  αυτη� ς:  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  ΠΔ

396/94  (αρ.  9  παρ.  4  παραρτ.  Ill),  ΥΑ  3009/2/21-γ/94,  ΥΑ

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτη� ς ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ

Φ6.9/25068/1183/96,  ΠΔ  455/95  και  η  τροπ.  αυτου� :  ΠΔ  2/06,  ΠΔ

305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV με�ρος Β τμη� μα II παρ. 10 ).

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. III), ΠΔ 155/04,





ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.  IV με�ρος Α παρ.1, 10 και με�ρος Β τμη� μα  II

παρ. 4-6, 14 ).

10.5.4 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. III), Πυροσβεστικη�  Δια� ταξη 7 Απο� φ. 7568

Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99.

10.5.5 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. III), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV με�ρος Β

τμη� μα II παρ. 12).

10.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.

(Ση� ραγγες  κυκλοφορι�ας  οχημα� τών,  αρδευτικε�ς  ση� ραγγες,  υπο� γειοι

σταθμοι� παραγώγη� ς ενε�ργειας και εργασι�ες που εκτελου� νται στα υπο� γεια

στεγασμε�να  τμη� ματα  τών  οικοδομικώ� ν  η�  α� λλης  φυ� σης  ε�ργών  και  σε

στα� θμη χαμηλο� τερη τών 6.00 μ. κα� τώ απο�  την επιφα� νεια της γης.)

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτη� ς: ΥΑ

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III),

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτη� ς: 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.

αυτου� : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV με�ρος Β τμη� μα II παρ.10).

10.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα

(Υποθαλα� σσιες  εκσκαφε�ς,  διαμο� ρφώση πυθμε�να θαλα� σσης,  κατασκευη�

προβλη� τας  κλπ  με  χρη� ση  πλώτώ� ν  ναυπηγημα� τών  και  καταδυτικου�

συνεργει�ου) 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

με�ρος Β τμη� μα II παρ.8.3 και παρ. 13).

10.6. 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»





Α. ΝΟΜΟΙ

Ν.495/76 (ΦΕΚ 377/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83), Ν.1430/84

(ΦΕΚ  49/Α/84),  Ν.2168/93  (ΦΕΚ  147/Α/93),  Ν.2696/99  (ΦΕΚ

57/Α/99),  Ν.3542/07  (ΦΕΚ  50/Α/07),  Ν.3850/10  (ΦΕΚ  84/Α/10),

Ν.4030/12 (ΦΕΚ 249/Α/12), N.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/16).

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.Δ.413/77 (ΦΕΚ 128/Α/77), Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20/Α/78), Π.Δ.216/78

(ΦΕΚ  47/Α/78),  Π.Δ.778/80  (ΦΕΚ  193/Α/80),  Π.Δ.1073/81  (ΦΕΚ

260/A/81), Π.Δ.225/89 (ΦΕΚ 106/Α/89), Π.Δ.31/90 (ΦΕΚ 31/Α/90),

Π.Δ.70/90  (ΦΕΚ  31/Α/90),  Π.Δ.85/91  (ΦΕΚ  38/Α/91),  Π.Δ.499/91

(ΦΕΚ  180/Α/91),  Π.Δ.395/94  (ΦΕΚ  220/Α/94),  Π.Δ.396/94  (ΦΕΚ

220/Α/94),  Π.Δ.397/94  (ΦΕΚ  221/Α/94),  Π.Δ.105/95  (ΦΕΚ

67/Α/95),  Π.Δ.455/95  (ΦΕΚ  268/Α/95),  Π.Δ.305/96  (ΦΕΚ

212/Α/96), Π.Δ.89/99 (ΦΕΚ 94/Α/99), Π.Δ.304/00 (ΦΕΚ 241/Α/00),

Π.Δ.155/04  (ΦΕΚ  121/Α/04),  Π.Δ.176/05  (ΦΕΚ  227/Α/05),

Π.Δ.149/06 (ΦΕΚ 159/Α/06), 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.57/10  (ΦΕΚ

97/Α/10).

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΥΑ 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/84), ΚΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β/89), ΚΥΑ

8243/1113/91  (ΦΕΚ  138/Β/91),  ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93  (ΦΕΚ

187/Β/93),  ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93  (ΦΕΚ  765/Β/93),  ΚΥΑ  αρ.

8881/94 (ΦΕΚ 450/Β/94), ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 (ΦΕΚ 451/Β/93), ΥΑ

3009/2/21-γ/94  (ΦΕΚ  301/Β/94),  ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94  (ΦΕΚ

73/Β/94),  ΥΑ  3131.1/20/95/95  (ΦΕΚ  978/Β/95),  ΥΑ

Φ.6.9/13370/1560/95  (ΦΕΚ  677/Β/95),  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96

(ΦΕΚ 1035/Β/96), Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 (ΦΕΚ 113/Β/97), ΚΥΑ

αρ.οικ.16289/330/99  (ΦΕΚ  987/Β/99),  ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

(ΦΕΚ  1186/Β/03),  ΚΥΑ  αρ.  Δ13ε/4800/03  (ΦΕΚ  708/Β/03),  ΚΥΑ

αρ.6952/11 (ΦΕΚ 420/Β/11), ΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/Δ/89),  ΥΑ

Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 1035/Β/00), ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ

1176/Β/00),  ΥΑ  ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01  (ΦΕΚ  686/Β/01),  ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01  (ΦΕΚ  266/Β/01),  ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02  (ΦΕΚ





16/Β/03),  ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ 905/Β/11),  ΥΑ 21017/84/09

(ΦΕΚ 1287/Β/09), Πυροσβεστικη�  δια� ταξη 7, Απο� φ. 7568.Φ.700.1/96

(ΦΕΚ 155/Β/96)

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  27/03  (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ  Π/208/12-9-03),  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

6/08 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08), ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε (ΑΡ.ΠΡ.

10201/12).

Άρθρο 11: Μηχανικός εξοπλισμός – Ειδικευμένο προσωπικό

11.1 Εξοπλισμός και προσωπικό του αναδόχου  

Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  διαθε�σει  ο� λο  τον  απαιτου� μενο  μηχανικο� ,

μηχανολογικο�  και ηλεκτρολογικο�  εξοπλισμο�  καθώ� ς και το ειδικευμε�νο προσώπικο�

το οποι�ο απαιτει�ται για την α� ρτια, ε�ντεχνη και εμπρο� θεσμη κατασκευη�  ο� λου του

ε�ργου, το οποι�ο πρε�πει να ει�ναι α� ρτιο ώς προς την κατασκευη�  και λειτουργι�α του.

Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται να υποβα� λει με το χρονοδια� γραμμα κατασκευη� ς

του ε�ργου και πι�νακα με τεχνικα�  και λοιπα�  στοιχει�α του εξοπλισμου�  - προσώπικου�

του που θα διαθε�σει για την εκτε�λεση του ε�ργου. Στην κρι�ση της Διευθυ� νουσας

Υπηρεσι�ας ει�ναι η αποδοχη�  η�  ο� χι της επα� ρκειας του εξοπλισμου� , τών με�σών και

του προσώπικου�  του αναδο� χου, χώρι�ς αυτο�  να απαλλα� σσει τον ανα� δοχο απο�  την

ευθυ� νη για την εμπρο� θεσμη και ε�ντεχνη περα� τώση του ε�ργου.

Επισημαι�νεται  ο� τι,  ανεξα� ρτητα  απο�  οποιαδη� ποτε  σχετικη�  ε�γκριση  η�

συ� μφώνη  γνώ� μη  της  Διευθυ� νουσας  Υπηρεσι�ας,  ο  ανα� δοχος  παραμε�νει  εξ

ολοκλη� ρου  υπευ� θυνος  για  την  καταλληλο� τητα  του  μηχανικου�  και

ηλεκτρομηχανολογικου�  εξοπλισμου�  που  θα  χρησιμοποιη�σει,  καθώ� ς  και  για  το

συ� μφώνο  του  εξοπλισμου�  αυτου�  με  τις  σχετικε�ς  διατα� ξεις  τών  τεχνικώ� ν

προδιαγραφώ� ν. Στην περι�πτώση που ο εξοπλισμο� ς του αναδο� χου (η�  με�ρος του

εξοπλισμου�  του) αποδειχτει�  κατα�  την δια� ρκεια τών εργασιώ� ν ακατα� λληλος για

οποιοδη� ποτε λο� γο, συμπεριλαμβανομε�νών και τών λο� γών που αναφε�ρονται στην

φυ� ση  του  υπεδα� φους  και  στην  μορφολογι�α  της  περιοχη� ς,  ο  ανα� δοχος  δε

δικαιου� ται καμια� ς επιπλε�ον αποζημι�ώσης ου� τε παρα� ταση της προθεσμι�ας.





Άρθρο 12: Υπέρβαση  προθεσμιών  –  Ποινικές  ρήτρες  –  Υποκατάσταση

αναδόχου

1. Για κα� θε ημε�ρα υπε�ρβασης της συνολικη� ς προθεσμι�ας, ο�πώς αυτη�  ορι�ζεται

στην  παρα� γραφο  1  του  α� ρθρου  5 της  παρου� σας,  απο�  υπαιτιο� τητα  του

αναδο� χου, επιβα� λλονται ποινικε�ς ρη� τρες, συ� μφώνα με το α� ρθρο 148 του Ν.

4412/16 και για χρονικα�  διαστη� ματα που καθορι�ζονται σ΄ αυτο� ν.

2. Οι  ποινικε�ς  ρη� τρες  που  επιβα� λλονται  για  την  υπε�ρβαση  οποιασδη� ποτε

αποκλειστικη� ς η�  ενδεικτικη� ς τμηματικη� ς προθεσμι�ας, ει�ναι ανεξα� ρτητες απο�

τις  ποινικε�ς  ρη� τρες  που  επιβα� λλονται  για  την  υπε�ρβαση  της  συνολικη� ς

προθεσμι�ας.

3. Σε περι�πτώση υπε�ρβασης περισσοτε�ρών της μιας ενδεικτικώ� ν τμηματικώ� ν

προθεσμιώ� ν τα χρονικα�  διαστη� ματα υπολογι�ζονται αθροιστικα� .

4. Η  υποκατα� σταση  τρι�τών  στην  κατασκευη�  με�ρους  η�  ο� λου  του  ε�ργου

(εκχώ� ρηση του ε�ργου) απαγορευ� εται χώρι�ς ε�γκριση του φορε�α κατασκευη� ς

του ε�ργου. Αν διαπιστώθει� καθ' οποιονδη� ποτε τρο� πο ο� τι ε�χει γι�νει α� μεση η�

ε�μμεση υποκατα� σταση του αναδο� χου απο�  α� λλη εργοληπτικη�  επιχει�ρηση, ο

κυ� ριος του ε�ργου η�  ο φορε�ας κατασκευη� ς κηρυ� σσει ε�κπτώτο τον ανα� δοχο,

μετα�  απο�  γνώ� μη του αρμοδι�ου τεχνικου�  συμβουλι�ου.

Άρθρο 13: Αρτιότητα       κατασκευής  

1. Εφο� σον κατα�  τη δια� ρκεια κατασκευη� ς του ε�ργου επισημανθου� ν αναγκαι�ες

αλλαγε�ς  στην  εγκεκριμε�νη  οριστικη�  μελε�τη  (που  αφορου� ν  παραδοχε�ς,

υπολογισμου� ς,  φορτι�σεις,  απαιτη� σεις  ποιο� τητας  και  εξοπλισμου� ,  ελλιπει�ς

εφαρμογε�ς  κανονισμώ� ν,  κανο� νών  επιστη� μης,  τεχνικη� ς,  αριθμητικα�  λα� θη,

ασυμφώνι�α σχεδι�ών κ.λ.π.),  που μειώ� νουν τον συντελεστη�  ασφαλει�ας του

ε�ργου η�  που οδηγου� ν προς αστοχι�α το� τε ο ανα� δοχος:

α) Υποχρεου� ται  να  συμπληρώ� σει,  διορθώ� σει,  τροποποιη� σει  την  μελε�τη

συ� μφώνα με τις υποδει�ξεις της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας και συ� μφώνα

με το α� ρθρο 4 της παρου� σας.

β) Υποχρεου� ται να προχώρη� σει στην κατασκευη�  του ε�ργου, συ� μφώνα με

την συμπληρώμε�νη, διορθώμε�νη, τροποποιημε�νη και εγκεκριμε�νη απο�





την Δ/νουσα Υπηρεσι�α μελε�τη, χώρι�ς καμια�  επιβα� ρυνση στην τιμη�  του

πρου= πολογισμου�  προσφορα� ς που υπε�βαλλε κατα�  τον διαγώνισμο� .

2. Ο  καθορισμο� ς  οποιώνδη� ποτε  στοιχει�ών  και  οδηγιώ� ν  σε  σχε�ση  με  την

εκτε�λεση τών εργασιώ� ν,  στις  εφαρμοζο� μενες τεχνικε�ς  προδιαγραφε�ς,  στη

γενικη�  συγγραφη�  υποχρεώ� σεών,  στις  κατασκευαστικε�ς  λεπτομε�ρειες  και

στον τρο� πο εκτε�λεσης τών κατασκευώ� ν, δεν απαλλα� σσει τον ανα� δοχο απο�

την  υποχρε�ώση  του  να  λα� βει  κα� θε  με�τρο  για  την  α� ρτια  εκτε�λεση  και

εμφα� νιση  τών  διαφο� ρών  κατασκευώ� ν  που  συνοδευ� ουν  τα  επι�  με�ρους

τμη� ματα του ο� λου ε�ργου.

3. Σε  εφαρμογη�  τών  παραπα� νώ  ο�ρών  διευκρινι�ζεται  ο� τι  ε�στώ  και  αν  δεν

ορι�ζεται κα� τι στα σχε�δια η�  στα α� λλα στοιχει�α της εργολαβι�ας, η�  και αν δεν

ε�χουν δοθει�  σχετικε�ς  οδηγι�ες  της  Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας,  κα� θε  απλο�  η�

συ� νθετο  τμη� μα  του  ε�ργου  θα  πρε�πει  να  ει�ναι  α� ρτιο,  το�σο  ώς  προς  την

κατασκευη�  και  εμφα� νιση�  του,  ο�σο  και  ώς  προς  τη  δυνατο� τητα  α� μεσης

συ� νδεση� ς του με τα υπο� λοιπα τμη� ματα του ε�ργου.

Άρθρο 14: Γνώση των συνθηκών κατασκευής του έργου  

Συμπληρώματικα�  προς  τα  αναφερο� μενα  στο  α� ρθρο  5  της  ΓΣΥ,

επισημαι�νεται ο� τι οι διαγώνιζο� μενοι θα πρε�πει να προβου� ν με δικη�  τους ευθυ� νη

και  δαπα� νη  στην  περαιτε�ρώ  επεξεργασι�α  τών  υπαρχο� ντών  στοιχει�ών  και  να

εκτελε�σουν  οποιεσδη� ποτε  συμπληρώματικε�ς  εργασι�ες  και  ε�ρευνες  (π.χ.

γεώτεχνικε�ς  εργασι�ες  κ.λ.π),  που  θα  κρι�νουν  ο� τι  ει�ναι  απαραι�τητες  για  την

συ� νταξη της Οικονομικη� ς Προσφορα� ς τους και συνεπώ� ς διευκρινι�ζεται ο� τι καμι�α

απαι�τηση  αποζημι�ώσης  του  αναδο� χου  δεν  ει�ναι  δυνατο�  να  αναγνώρισθει�  για

προ�σθετες εργασι�ες η�  μεταβολη�  ποσοτη� τών που τυχο� ν θα προκυ� ψουν απο�  την μη

πλη� ρη  γνώ� ση  τών  χαρακτηριστικώ� ν  συστα� σεώς,  της  γεώλογι�ας  και  τών

εδαφοτεχνικώ� ν παραμε�τρών του εδα� φους.

Άρθρο 15: Γενικά  έξοδα,  όφελος  κλπ.  αναδόχου  –  Εργολαβικά  ποσοστά  –

Επιβαρύνσεις  





1. Στην παρου� σα εργολαβι�α ισχυ� ουν τα παρακα� τώ εργολαβικα�  ποσοστα� :

i. Δε�κα  οκτώ�  τοις  εκατο�  (18%)  για  γενικα�  ε�ξοδα  και  ο�φελος  της

εργοληπτικη� ς  επιχει�ρησης  επι�  της  αξι�ας  τών  εργασιώ� ν  της

υπολογιζο� μενης  βα� σει  τών  τιμώ� ν  μονα� δος  που  προκυ� πτουν  απο�  την

προσφορα�  του αναδο� χου καθώ� ς και τις τυχο� ν νε�ες τιμε�ς μονα� δος.

ii. Δε�κα οκτώ�  τοις εκατο�  (18%) επι� της πραγματικη� ς δαπα� νης για υλικα�  και

ημερομι�σθια  εργατοτεχνιτώ� ν  του  αναδο� χου  κλπ.,  υποκει�μενο  στην

ε�κπτώση της δημοπρασι�ας, συ� μφώνα με το α� ρθρο 126 του Ν. 4412/16.

2. Οι  δαπα� νες  της  παραγρα� φου  1ii  αποδι�δονται  στον  ανα� δοχο  και  με

εργολαβικο�  ποσοστο�  μειώμε�νο κατα�  την ε�κπτώση του διαγώνισμου�  (α� ρθρο

154 του Ν. 4412/16).

3. Οι δια τών εκδιδο� μενών λογαριασμώ� ν πληρώμε�ς για εργασι�ες, συ� μφώνα με

το α� ρθρο 18 της παρου� σας, υπο� κεινται στις κα� τώθι επιβαρυ� νσεις, συ� μφώνα

με τις διατα� ξεις που θα ισχυ� ουν στο χρονικο�  δια� στημα απο�  την ημερομηνι�α

δημοπρα� τησης με�χρι την ημερομηνι�α πε�ρατος του ε�ργου, (πλην του Φ.Π.Α.

που βαρυ� νει  τον κυ� ριο του ε�ργου) (για ε�ργα που χρηματοδοτου� νται απο�

ι�διους πο�ρους η� /και το Προ� γραμμα Δημοσι�ών Επενδυ� σεών).

α) Φο� ρος δημοσι�ου (πληρώμη�  κατα�  νο� μο)

β) Κρατη�σεις  υπε�ρ  τών  διαφο� ρών  ταμει�ών  ο� πώς  προβλε�πεται  απο�  τις

κει�μενες διατα� ξεις.

γ) ΤΣΜΕΔΕ (πληρώμη�  κατα�  τον νο�μο)

4. Στα γενικα�  ε�ξοδα του αναδο� χου και στο ο� φελος αυτου� ,  πε�ραν τών ο� σών

αναφε�ρονται σε α� λλα σημει�α τών συμβατικώ� ν τευχώ� ν, περιλαμβα� νονται και

οι παρακα� τώ ειδικε�ς δαπα� νες που ει�ναι απαραι�τητες η�  μπορου� ν να ζητηθου� ν

απο�  τον εργοδο� τη:

α) Οι  τοπογραφικε�ς  εργασι�ες  που  απαιτου� νται  για  την  εκτε�λεση  τών

εργασιώ� ν προς εφαρμογη�  της μελε�της και τυχο� ν τροποποιη� σεις αυτη� ς.

β) Οι εργαστηριακοι� ε�λεγχοι που θα γι�νονται σε ο� λη τη δια� ρκεια του ε�ργου

για διαπι�στώση της καταλληλο� τητας  τών χρησιμοποιου� μενών υλικώ� ν

και της ποιο� τητας εργασιώ� ν συ� μφώνα με τις Τεχνικε�ς Προδιαγραφε�ς.

γ) Οι χαρα� ξεις και σημα� νσεις στο ε�ργο κατα�  την εκτε�λεση�  του.

δ) Η δαπα� νη ασφαλι�στρών, ο�πώς περιγρα� φονται στην παρου� σα.

Άρθρο 16: Υλικά και μέσα για την κατασκευή του έργου





Όλα τα υλικα�  και με�σα για την εκτε�λεση του ε�ργου θα διατεθου� ν απο�  τον

ανα� δοχο.

Τα παραπα� νώ υλικα�  και με�σα θα ει�ναι κατα� λληλα για την κατασκευη�  του

ε�ργου  και  θα  συμφώνου� ν  με  τις  Τεχνικε�ς  Προδιαγραφε�ς,  εφο�σον  τα

περιλαμβα� νουν, καθώ� ς και τα λοιπα�  συμβατικα�  τευ� χη. 

Πριν την προμη� θεια και ενσώμα� τώση στο ε�ργο, ο ανα� δοχος υποχρεου� ται

να προσκομι�σει  δει�γματα  τών κυ� ριών  υλικώ� ν  που θα χρησιμοποιη�σει  μαζι�  με

ε�γγραφα  πιστοποιητικα�  κατασκευαστη� ,  προδιαγραφε�ς  κατασκευη� ς  και  λοιπα�

διαθε�σιμα στοιχει�α, βα� σει τών απαιτη� σεών, προς ε�γκριση απο�  την Υπηρεσι�α. Η

Υπηρεσι�α διατηρει�  το δικαι�ώμα να παι�ρνει δει�γματα τών υλικώ� ν στο εργοτα� ξιο

και σε περι�πτώση αμφιβολι�ας ώς προς την ποιο� τητα, σε σχε�ση με τα δει�γματα, να

τα στε�λνει για ποιοτικο�  ε�λεγχο, με δαπα� νες του αναδο� χου. Τα υλικα�  που δε θα

ανταποκρι�νονται στις απαιτη� σεις δε θα παραλαμβα� νονται απο�  την Υπηρεσι�α ου� τε

υπο�  ο�ρους, πχ περικοπώ� ν η�  επιβολη� ς προστι�μου, και θα απομακρυ� νονται απο�  τον

ανα� δοχο ώς ακατα� λληλα με εντολη�  της Επι�βλεψης.

Άρθρο 17: Διευκολύνσεις του αναδόχου

Η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α υ� στερα απο�  ε�γγραφη αι�τηση του αναδο� χου θα

προσφε�ρει κα� θε δυνατη�  συνδρομη�  προς τις αρμο�διες αρχε�ς για την α� ρση κα� θε

ενδεχο� μενου εμποδι�ου απο�  με�ρους τρι�τών.

Άρθρο 18: Επιμετρήσεις  

1. Οι επιμετρη�σεις  συντα� σσονται  με με�ριμνα και  δαπα� νη του αναδο� χου και

υπο� κεινται  στον  ε�λεγχο  της  Διευθυ� νουσας  Υπηρεσι�ας.  Τα  επιμετρητικα�

στοιχει�α λαμβα� νονται απο�  κοινου�  απο�  τον επιβλε�ποντα και τον εκπρο�σώπο

του αναδο� χου.

2. Ο  χρο� νος  και  ο  τρο� πος  συ� νταξης  τών  επιμετρη� σεών,  τα  στοιχει�α  που

περιλαμβα� νουν,  τα  σχε�δια  που  τις  συνοδευ� ουν,  ο  τρο� πος  υποβολη� ς,  ο

ε�λεγχος και η  ε�γκριση�  τους ορι�ζονται  συ� μφώνα με το α� ρθρο 151 του Ν.

4412/16, ο�πώς ση�μερα ισχυ� ει.

3. Η  τελικη�  επιμε�τρηση  υποβα� λλεται  υποχρεώτικα�  απο�  τον  ανα� δοχο  στην

Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α,  το  αργο� τερο  με�σα  σε  δυ� ο  (2)  μη� νες  μετα�  τη





βεβαιώμε�νη περα� τώση του ε�ργου. Τελικη�  επιμε�τρηση ει�ναι η επιβεβαι�ώση

κατασκευη� ς  τών  επιμε�ρους  εργασιώ� ν  ποιοτικα�  και  ποσοτικα�  ο� πώς

προβλε�πονται στην συ� μβαση. Μαζι�  με την τελικη�  επιμε�τρηση ο ανα� δοχος

μπορει�  να υποβα� λλει και κα� θε α� λλο αι�τημα�  του που να σχετι�ζεται με την

εκτε�λεση της συ� μβασης, για το οποι�ο δεν ε�χει χα� σει το σχετικο�  δικαι�ώμα

απο�  κα� ποια α� λλη αιτι�α.

Άρθρο 19: Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις εργασιών  

1. Οι  πιστοποιη�σεις  για  την  πληρώμη�  τών  εργασιώ� ν  που  εκτελε�σθηκαν  θα

συντα� σσονται κατα�  χρονικα�  διαστη� ματα ο� χι μικρο� τερα του ενο� ς (1) μηνο� ς.

 Για το σκοπο�  αυτο�  ο ανα� δοχος μπορει�  να συντα� σσει και να υποβα� λει κα� θε

μη� να στον Επιβλε�ποντα τα σχετικα�  που ορι�ζει το α� ρθρο 152 του Ν. 4412/16

για να ελε�γξει και να εκδώ� σει εντολη�  πληρώμη� ς. Κατ΄ εξαι�ρεση και σε ειδικε�ς

μο� νο  περιπτώ� σεις  υ� στερα  απο�  αι�τηση  του  αναδο� χου  δυ� ναται  ο

Προι=στα� μενος  της  Δ/νουσας  Υπηρεσι�ας  να  εγκρι�νει  την  ε�κδοση

πιστοποιη� σεών και κατα�  συντομο� τερα χρονικα�  διαστη� ματα. 

2. Πριν  απο�  την  ει�σπραξη  κα� θε  πιστοποι�ησης  ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να

προσκομι�σει βεβαι�ώση της αρμο�διας υπηρεσι�ας της Δ/νουσας Υπηρεσι�ας,

ο� τι  δεν  υφι�σταται  οφειλη�  αυτου�  η�  α� λλη  οικονομικη�  εκκρεμο� τητα  λο� γώ

ζημια� ς  η�  βλα� βης  που  προξενη� θηκε  απ'  αυτο� ν  στα  δι�κτυα  υ� δρευσης  και

αποχε�τευσης  κατα�  την  εκτε�λεση  τών  εργασιώ� ν,  ει�τε  της  παρου� σας  ει�τε

α� λλών εργολαβικώ� ν  συμβα� σεώ� ν του με την Δ/νουσα Υπηρεσι�α  η�  α� λλους

Οργανισμου� ς  και  Επιχειρη� σεις  Κοινη� ς  Ωφελει�ας  η�  Οργανισμου� ς  Τοπικη� ς

Αυτοδιοι�κησης,  αποδεχο� μενος  ο� τι  η  Δ/νουσα  Υπηρεσι�α,  θα  προβαι�νει  σε

αντι�στοιχο συμψηφισμο�  προς το πιστοποιου� μενο ποσο� .

3. Οι πληρώμε�ς του αναδο� χου που θα προκυ� ψουν απο�  τις πιστοποιη�σεις θα

συνοδευ� ονται υποχρεώτικα�  απο�  τα απαραι�τητα αποδεικτικα�  στοιχει�α που

ορι�ζουν οι σχετικε�ς διατα� ξεις του Κ.Φ.Σ (κώ� δικας φορολογικώ� ν στοιχει�ών).

4. Κατα�  τα λοιπα�  ισχυ� ουν τα αναφερο� μενα στο α� ρθρο 152 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 20: Ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης





Στις  περιπτώ� σεις  που  ειδικοι�  λο� γοι  κυκλοφοριακοι�,  περιβαλλοντικοι�  η�

α� λλοι επιβα� λλουν την α� μεση επε�μβαση για εκτε�λεση κα� ποιας εργασι�ας (εκσκαφη�

ορυ� γματος,  επι�χώση,  αποκατα� σταση  καταστραφε�ντος  η�  ημιτελου� ς

οδοστρώ� ματος  αποκατα� σταση  κακοτεχνι�ας,  τη� ρηση  με�τρών  ασφα� λειας  σε

χερσαι�ο η�  /και θαλα� σσιο η� /και υποθαλα� σσιο χώ� ρο, τοποθε�τηση περιφραγμα� τών

- εμποδι�ών - λυχνιώ� ν ση� μανσης κλπ.), ο δε ανα� δοχος δεν συμμορφώ� νεται εντο� ς

τών  τασσομε�νών  προθεσμιώ� ν  για  αποπερα� τώση  της  παραπα� νώ  εργασι�ας,

καθορι�ζεται  με  το  παρο� ν  και  συμφώνει�ται  ρητα�  ο� τι  η  Δ/νουσα Υπηρεσι�α  και

οποιαδη� ποτε αρμο�δια κατα�  περι�πτώση Κρατικη�  Υπηρεσι�α (Περιφε�ρεια Αττικη� ς,

Ν.Α Αθηνώ� ν, ΥπΕσ. κλπ.) η�  Οργανισμο� ς Τοπικη� ς Αυτοδιοι�κησης, δικαιου� νται εκτο� ς

της επιβολη� ς  τών κυρώ� σεών που προβλε�πονται στην παρου� σα και τις νο� μιμες

διατα� ξεις,  να  προβαι�νουν  στην  εκτε�λεση  της  εργασι�ας  αυτη� ς,  κατα�  τον

προσφορο� τερο τρο� πο (απολογιστικα�  η�  με α� λλη εργολαβι�α) και κατα�  την κρι�ση

τους σε βα� ρος και για λογαριασμο�  του αναδο� χου.

Επι�σης θα επιβα� λλεται στον ανα� δοχο ποινικη�  ρη� τρα ι�ση προς τη δαπα� νη

αποκατα� στασης, τών σχετικώ� ν δαπανώ� ν κρατουμε�νών απο�  αυτα�  που οφει�λονται

και σε περι�πτώση που αυτα�  που του οφει�λονται δεν επαρκου� ν, το υπο� λοιπο θα

εισπρα� ττεται σε βα� ρος της εγγυητικη� ς επιστολη� ς και τών επι�  τών λογαριασμώ� ν

πληρώμώ� ν κρατη�σεών λο� γώ εγγυ� ησης.

Άρθρο 21: Εργασίες εκτελούμενες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή από άλλους

αναδόχους  

Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται να μην εμποδι�ζει την εκτε�λεση εργασιώ� ν που δεν

περιλαμβα� νονται  στη  συ� μβαση�  του,  και  που  θα  γι�νονται  απο�  την  Δ/νουσα

Υπηρεσι�α η�  απο�  α� λλους αναδο� χους η�  Οργανισμου� ς και να τους διευκολυ� νει με τα

με�σα που διαθε�τει, ρυθμι�ζοντας τη σειρα�  εκτε�λεσης τών εργασιώ� ν του, ώ� στε να

μην  δημιουργει�ται  απο�  αυτο� ν  κανε�να  εμπο� διο  για  τις  εκτελου� μενες  απο�  την

Δ/νουσα Υπηρεσι�α η�  απο�  α� λλους αναδο� χους η οργανισμου� ς εργασι�ες.





Άρθρο 22: Γενικοί όροι και υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Όλες οι εργασι�ες θα εκτελεσθου� ν,  κατα�  τους κανο� νες της τε�χνης και της

επιστη� μης, απο�  ειδικευμε�νο τεχνικο�  προσώπικο� .

2. Ο αντιπρο� σώπος του αναδο� χου, σε εφαρμογη�  τών σχετικώ� ν διατα� ξεών του

α� ρθρου 139 του Ν. 4412/16, πρε�πει να ει�ναι διπλώματου� χος που να διαθε�τει

τα προσο�ντα που προβλε�πονται απο�  τις κει�μενες διατα� ξεις.

3. Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  διαθε�σει,  για  την  κατασκευη�  του  ε�ργου,  το

απαιτου� μενο τεχνικο�  προσώπικο� , ο� πώς αυτο�  περιγρα� φεται στην διακη� ρυξη

δημοπρασι�ας.

 Για το τεχνικο�  προσώπικο�  που θα στελεχώ� σει το εργοτα� ξιο του αναδο� χου

απαιτει�ται προσκο� μιση στη Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α βεβαι�ώσης του οικει�ου

ασφαλιστικου�  φορε�α στην οποι�α θα αναγρα� φεται και ο χρο�νος ασφα� λισης

του  κα� θε  εργαζο� μενου.  Η  μη  προσκο� μιση  τών  παραπα� νώ  βεβαιώ� σεών,

αποτελει�  πειθαρχικο�  αδι�κημα για την εργοληπτικη�  επιχει�ρηση, τα στελε�χη

και τους υπαλλη� λους της καθώ� ς και για τους υπαλλη�λους της Διευθυ� νουσας

Υπηρεσι�ας.

4. Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  μεριμνη� σει  για  την  τη� ρηση,  στο  χώ� ρο  του

εργοταξι�ου, τών κατα�  νο�μο απαιτου� μενών στοιχει�ών και για την εφαρμογη�

τών επιβαλλο� μενών με�τρών ασφαλει�ας σ' ο� λη τη δια� ρκεια κατασκευη� ς του

ε�ργου.

5. Πριν απο�  την ε�ναρξη τών εργασιώ� ν, ο ανα� δοχος υποχρεου� ται να μεριμνη�σει

ε�γκαιρα  για  την  ε�κδοση  κα� θε  κατα�  νο� μο  αδει�ας,  υποβα� λλοντας  στον

εκα� στοτε  αρμο� διο  φορε�α  σχετικη�  αι�τηση  και  προσκομι�ζοντας  ο� λα  τα

απαιτου� μενα  δικαιολογητικα� ,  καθιστα� μενος  ε�τσι  ουσιαστικα�  και

αποκλειστικα�  υπευ� θυνος για κα� θε παρα� βαση τών διατα� ξεών που ισχυ� ουν

περι�  εκτελε�σεώς  τών  εργασιώ� ν  και  επώμιζο� μενος  ο� λες  τις  απαιτου� μενες

δαπα� νες.

6. Τονι�ζεται  επι�σης  ο� τι  στην  περι�πτώση  που  κα� ποιος  αρμο�διος  φορε�ας

επιβα� λλει ειδικο�  τε�λος για την ε�κδοση α� δειας τομη� ς, η πληρώμη�  του τε�λους

αυτου�  βαρυ� νει εξ ολοκλη� ρου τον ανα� δοχο του ε�ργου.





7. Η  συντη� ρηση  του  ε�ργου  και  οποιαδη� ποτε  επε�μβαση  για  αποκατα� σταση

ζημια� ς η�  βλα� βης που οφει�λεται στην κακοτεχνι�α η�  αμε�λεια του αναδο� χου,

κατα�  το  χρο� νο  εγγυ� ησης  ο�πώς  αυτο� ς  καθορι�ζεται  στο  α� ρθρο  24  της

παρου� σας, θα εκτελει�ται συ� μφώνα με τα οριζο� μενα στα α� ρθρα 159 και 171

του Ν. 4412/16, ο� πώς ισχυ� ουν.

8. Αν  ο  ανα� δοχος  δεν  εκπληρώ� νει  τις  συμβατικε�ς  του  υποχρεώ� σεις  η�  δε

συμμορφώ� νεται με τις γραπτε�ς εντολε�ς της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας που

του  δι�νονται  συ� μφώνα  με  τη  συ� μβαση  η�  το  νο� μο,  μπορει�  να  κηρυχθει�

ε�κπτώτος απο�  την εργολαβι�α.

9. Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται ο� πώς προχώρη� σει σε πλη�ρη επαναφορα�  τών οδώ� ν

τών  επιχώ� σεών  τών  ορυγμα� τών,  καθώ� ς  και  να  ε�χει  ολοκληρώ� σει  την

αποκομιδη�  τών  προι=ο� ντών  εκσκαφη� ς  στις  προθεσμι�ες  που  θα  του

καθοριστου� ν  απο�  την  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α.  Στην  περι�πτώση  που  ο

ανα� δοχος δεν συμμορφώθει� με τις παραπα� νώ προθεσμι�ες, θα εφαρμοστου� ν

τα  αναφερο� μενα  στο  α� ρθρο  18  της  παρου� σας,  που  αφορα�  ειδικε�ς

περιπτώ� σεις α� μεσης επε�μβασης.

10. Σε  περι�πτώση  υ� παρξης  εμποδι�ών  τα  οποι�α  δεν  προβλε�πονται  στην

εγκεκριμε�νη μελε�τη, υποχρεου� ται αυτο� ς με δικε�ς του δαπα� νες να μεριμνη� σει

ε�γκαιρα για την ανασυ� νταξη της μελε�της.

 Στις  παραπα� νώ  δαπα� νες  συμπεριλαμβα� νονται  και  οι  δαπα� νες  κα� θε

παρεμφερου� ς εργασι�ας απαραι�τητες για την ανασυ� νταξη της μελε�της. Μετα�

την  ε�γκριση  της  παραπα� νώ  μελε�της  απο�  την  αρμο� δια  υπηρεσι�α  της

Δ/νουσας Υπηρεσι�ας, ο ανα� δοχος υποχρεου� ται στην κατασκευη�  του ειδικου�

αυτου�  ε�ργου  χώρι�ς  καμια�  επιβα� ρυνση  στην  τιμη�  του  πρου= πολογισμου�

προσφορα� ς που υπε�βαλλε κατα�  τον διαγώνισμο�  και χώρι�ς καμι�α παρα� ταση

οποιασδη� ποτε προθεσμι�ας του ε�ργου.

11. Ακο� μη ο ανα� δοχος επιβαρυ� νεται εξ ολοκλη� ρου για οποιαδη� ποτε ζημια�  η�θελε

γι�νει σε δι�κτυα Ο.Κ.Ω., εγκαταστα� σεις α� λλών φορε�ών η�  ιδιώτώ� ν. Η μη λη� ψη

με�τρών  προστασι�ας  του  κοινου�  η  παρακώ� λυση  λειτουργι�ας  η�  βλα� βη  η�

καθυστε�ρηση στην αποκατα� σταση φθορώ� ν σε δημο� σιες εγκαταστα� σεις η�  σε

α� λλα δημο�σια ε�ργα η�  κοινο� χρηστα πρα� γματα, αποτελου� ν παρα� βαση στην

εκπλη� ρώση  τών  υποχρεώ� σεών  του  αναδο� χου,  ο  οποι�ος  υπο� κειται  σε





διοικητικε�ς ποινε�ς συ� μφώνα με α� ρθρο 81 του Ν. 3669/2008, ο� πώς ισχυ� ει, οι

οποι�ες ει�ναι ανεξα� ρτητες απο�  ποινικε�ς η�  αστικε�ς ευθυ� νες.

12. Γενικα� , σ΄ ο� λη τη δια� ρκεια εκτε�λεσης του ε�ργου, ο ανα� δοχος υποχρεου� ται να

συμμορφώ� νεται  με  τους  νο� μους  του  Κρα� τους,  τα  Διατα� γματα  και  τους

Κανονισμου� ς,  τις  Αστυνομικε�ς  Διατα� ξεις  καθώ� ς  και  με  τις  νο�μιμες

απαιτη�σεις  οποιασδη� ποτε  Δημο� σιας,  Δημοτικη� ς  η�  α� λλης  Αρχη� ς,  που  θα

αναφε�ρονται  και  θα  ε�χουν  εφαρμογη�  κατα�  οποιονδη� ποτε  τρο� πο  στον

ανα� δοχο και στις εργασι�ες του.

Άρθρο 23: Τήρηση περιβαλλοντικών όρων και απαιτήσεων  

1. Ο  Ανα� δοχος  υποχρεου� ται  χώρι�ς  καμι�α  επιπλε�ον  αποζημι�ώση  κατα�  την

κατασκευη�  του ε�ργου να εφαρμο�σει τους απαραι�τητους περιβαλλοντικου� ς

ο� ρους και περιορισμου� ς που ισχυ� ουν στην περιοχη� .

 Ο Ανα� δοχος υποχρεου� ται να λαμβα� νει ο� λα τα ενδεικνυο� μενα με�τρα για την

προστασι�α και για την αποκατα� σταση�  του περιβα� λλοντος και υποχρεου� ται

με δαπα� νες του να αποκαθιστα�  τις τυχο� ν  ζημιε�ς  που θα προκληθου� ν.   Η

ε�λλειψη  προση� κουσας  προστασι�ας  του  περιβα� λλοντος  η�  η  παρα� λειψη

με�τρών για την αποκατα� σταση του αποτελει�  παρα� βαση στην εκπλη� ρώση

τών υποχρεώ� σεών του αναδο� χου κατα�  τη δια� ρκεια εκτε�λεσης του ε�ργου.  Ο

Ανα� δοχος κατο� πιν του� του θα υπο� κειται σε διοικητικε�ς ποινε�ς ανεξα� ρτητα

απο�  ποινικε�ς η�  αστικε�ς ευθυ� νες.

2. Η  διαχει�ριση  τών  ΑΕΚΚ  θα  πρε�πει  να  γι�νεται  συ� μφώνα  με  την  ΚΥΑ

36259/20101  και  τον  Ν.  4042/2012.  Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να

μεταφε�ρει  και  να  διαθε�σει  το  συ� νολο  τών  προι=ο� ντών  καθαιρε�σεών  ,

κατεδαφι�σεών  σε  πιστοποιημε�νους  χώ� ρους  εναλλακτικη� ς  διαχει�ρισης

εκτο� ς τών περιπτώ� σεών που τα προι=ο� ντα αυτα�   ζητηθου� ν  απο�  το Κυ� ριο

του ε�ργου

Άρθρο 24: Ασφαλίσεις  

24.1. Γενικά  

Ο  ανα� δοχος  υποχρεώ� νεται  να  ασφαλι�σει  ο� λο  το  προσώπικο�  που  θα

απασχολη�σει συ� μφώνα με τις περι� ασφαλιστικώ� ν ταμει�ών κει�μενες διατα� ξεις.





Ο  ανα� δοχος  υποχρεου� ται  να  ασφαλι�ζει  το  εργατοτεχνικο�  και  λοιπο�

προσώπικο�  του ε�ναντι ατυχημα� τών, σε ασφαλιστικε�ς εταιρει�ες που λειτουργου� ν

νο� μιμα εντο� ς χώ� ρας κρα� τους με�λους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ., εφο�σον το προσώπικο�

αυτο�  δεν υπα� γεται στις ανώτε�ρώ διατα� ξεις. Η δια� ταξη αυτη�  ισχυ� ει το� σο για το

ημεδαπο�  ο� σο και για το αλλοδαπο�  προσώπικο� .

Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται να ασφαλι�σει για το συ� νολο της αξι�ας τους και

κατα�  παντο� ς κινδυ� νου (κλοπη� , φθορα� , φώτια� , κατολισθη� σεις, κλπ.), τα υλικα�  που

θα χρησιμοποιηθου� ν στην κατασκευη�  του υπο� ψη ε�ργου. Η ασφα� λιση θα καλυ� πτει

το χρονικο�  δια� στημα απο�  την προσκο� μιση τών υλικώ� ν απο�  τον ανα� δοχο επιτο� που

του ε�ργου, η�  σε αποθη� κες του με�χρι την ενσώμα� τώση�  τους σε αυτο� .

Ο ανα� δοχος υποχρεου� ται  να ασφαλι�σει  το  ε�ργο.  Για το σκοπο�  αυτο�  θα

συνα� ψει με δικε�ς του δαπα� νες ασφαλι�σεις κατα�  παντο� ς κινδυ� νου του ε�ργου και

αστικη� ς  ευθυ� νης ε�ναντι  τρι�τών,  με μι�α  η�  περισσο� τερες ασφαλιστικε�ς  εταιρει�ες

που να λειτουργου� ν νο� μιμα εντο� ς χώ� ρας κρα� τους - με�λους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ.

και  που  ,χώρι�ς  να  παραβια� ζονται  οι  ο�ροι  τών  τευχώ� ν  δημοπρα� τησης  και  η

Ελληνικη�  νομοθεσι�α, μπορου� ν να ασφαλι�ζουν παρεμφερη�  ε�ργα.

24.2. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου  

24.2.1. Αντικείμενο ασφάλισης  

α) Αντικει�μενο ασφα� λισης θα ει�ναι η συνολικη�  αξι�α του υπο�  κατασκευη�  ε�ργου

(εξοπλισμο� ς,  υλικα� ,  υπηρεσι�ες  κ.λ.π.),  συμπεριλαμβανομε�νών  τών  τυχο� ν

συμπληρώμα� τών  της  συ� μβασης,  αναθεώρη� σεών  η�  και  αναπροσαρμογώ� ν

(θετικώ� ν η�  αρνητικώ� ν) του συμβατικου�  τμη� ματος. Ο ανα� δοχος υποχρεώ� νεται

να  ζητα�  απο�  τους  ασφαλιστε�ς  κατα�  τακτα�  χρονικα�  διαστη� ματα  την

αναπροσαρμογη�  του ασφαλιζο� μενου κεφαλαι�ου συ� μφώνα με την πραγματικη�

αξι�α  του  ε�ργου  και  οι  ασφαλιστε�ς  παραιτου� νται  του  δικαιώ� ματος  της

υπασφα� λισης.

β) Η ασφαλιστικη�  κα� λυψη θα παρε�χεται ε�ναντι οποιασδη� ποτε απώ� λειας, ζημια� ς

η�  καταστροφη�ς,  μερικη� ς η�  ολικη� ς που οφει�λονται η�  που προκαλου� νται απο�

οποιοδη� ποτε  λο� γο  η�  αιτι�α  (δηλ.  ανώτε�ρα  βι�α,  τυχαι�α  περιστατικα� ,  καθώ� ς

επι�σης  λανθασμε�νη  μελε�τη  η�  και  κατασκευη�  (Manufacturer’s  Risk),

ελαττώματικα�  υλικα� , λανθασμε�νη εργασι�α κλπ.), με εξαι�ρεση τους κινδυ� νους

που συνη� θώς εξαιρου� νται και δεν καλυ� πτονται απο�  τα συνη� θη ασφαλιστη�ρια





«ΚΑΤΑ  ΠΑΝΤΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ»  (π.χ.  πο� λεμος,  εισβολη� ,  ανταρσι�α,  λαι=κη�

εξε�γερση,  επανα� σταση,  κατα� σχεση,  μο� λυνση  απο�  ραδιενε�ργεια  η�  ιονι�ζουσα

ακτινοβολι�α κ.λ.π.). Οι βλα� βες και καταστροφε�ς απο�  σεισμου� ς, πλημμυ� ρες και

α� λλα παρο� μοια ατυχη� ματα, θα καλυ� πτονται.

γ) Επι�σης  θα  ασφαλι�ζονται  οι  μο� νιμες  και  οι  προσώρινε�ς  εργοταξιακε�ς

εγκαταστα� σεις του αναδο� χου, καθώ� ς επι�σης και ο εν γε�νει Η/Μ εξοπλισμο� ς,

που θα χρησιμοποιηθει� για την κατασκευη�  του υπο� ψη ε�ργου. Η ασφαλιστικη�

αυτη�  κα� λυψη  θα  παρε�χεται  ε�ναντι  οποιασδη� ποτε  απώ� λειας  η�  ζημια� ς

(εξαιρουμε�νών  τών  μηχανολογικώ� ν  και  ηλεκτρολογικώ� ν  βλαβώ� ν),  που

οφει�λονται  η�  που  προκαλου� νται  απο�  ανώτε�ρα  βι�α  η�  και  απο�  τυχαι�α

περιστατικα� .

24.2.2. Διάρκεια ασφάλισης  

Η ασφα� λιση πρε�πει να καλυ� πτει το ε�ργο απο�  την ε�ναρξη τών εργασιώ� ν και

την μεταφορα�  τών πρώ� τών υλικώ� ν στα εργοτα� ξια με�χρι τη γνώστοποι�ηση στον

ανα� δοχο της ε�γκρισης του πρώτοκο� λλου προσώρινη� ς παραλαβη� ς του ε�ργου, με

επε�κταση της ισχυ� ος της για την κα� λυψη της περιο�δου εγγυ� ησης και συντη� ρησης.

24.3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

Το ασφαλιστη� ριο  «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» θα υποβληθει�

απο�  τον ανα� δοχο στην Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α κατα�  την υπογραφη�  της συ� μβασης.

Το η�  και τα ασφαλιστη� ρια συμβο� λαια «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ», που

τυχο� ν απαιτου� νται για την κα� λυψη της αστικη� ς ευθυ� νης του αναδο� χου λο� γώ της

εκτε�λεσης απο�  αυτο� ν  εργασιώ� ν,  συντηρη�σεών,  επισκευώ� ν,  κ.λ.π.  και με�σα στα

πλαι�σια  τών  α� λλών  συμβατικώ� ν  του  υποχρεώ� σεών,  πρε�πει  να  υποβα� λλονται

πε�ντε (5) ημε�ρες πριν απο�  την ε�ναρξη τών αντι�στοιχών εργασιώ� ν συντη� ρησης

επισκευη� ς κ.λ.π.

24.3.1. Αντικείμενο ασφάλισης  

Με την ασφα� λιση αυτη�  θα καλυ� πτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του αναδο� χου

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι ασφαλιστε�ς υποχρεου� νται να καταβα� λλουν αποζημιώ� σεις

σε τρι�τους, για σώματικε�ς βλα� βες, ψυχικη�  οδυ� νη, η�  ηθικη�  βλα� βη και υλικε�ς ζημιε�ς,

σε πρα� γματα ακι�νητα η�  κινητα�  η�  και ζώ� α, που προξενου� νται σε ο� λη την δια� ρκεια

και  εξαιτι�ας  τών  εργασιώ� ν,  συντηρη�σεών,  επισκευώ� ν  αποκατα� στασης  ζημιώ� ν

κ.λ.π.,  οποτεδη� ποτε  γι�νονται  αυτε�ς  και  εφο�σον  εκτελου� νται  στα  πλαι�σια  τών

συμβατικώ� ν υποχρεώ� σεών του αναδο� χου. Με την ασφα� λιση αυτη�  θα καλυ� πτεται





επι�σης η αστικη�  ευθυ� νη του αναδο� χου ε�ναντι τρι�τών, για σώματικε�ς βλα� βες και

υλικε�ς ζημι�ες σε πρα� γματα, ακι�νητα η�  κινητα�  η�  και ζώ� α, που προξενου� νται απο�  τα

αυτοκι�νητα και μηχανη� ματα του αναδο� χου.

Το πακε�το της ασφαλιστικη� ς κα� λυψης θα ε�χει τουλα� χιστον τα παρακα� τώ

ο�ρια:

α) Για σώματικε�ς βλα� βες κατ΄ α� τομο: 100.000,00€

β) Για σώματικε�ς βλα� βες κατα�  γεγονο� ς: 200.000,00€

γ) Για υλικε�ς ζημιε�ς κατα�  γεγονο� ς: 100.000,00€

δ) Ανώ� τατο ο�ριο για ο� λη την περι�οδο ασφαλι�σεώς: 300.000,00€

24.3.2. Διάρκεια ασφάλισης  

Η ευθυ� νη τών ασφαλιστώ� ν θα αρχι�ζει με την ε�ναρξη τών εργασιώ� ν η�  με την

εγκατα� σταση του αναδο� χου στον το� πο του ε�ργου, θα λη� γει δε την ημερομηνι�α της

αποπερα� τώσης  τών  εργασιώ� ν  κατασκευη� ς.  Μετα�  την  αποπερα� τώση  τών

εργασιώ� ν κατασκευη� ς, ε�να ο� μοιο συμβο� λαιο θα καλυ� ψει ο� λη την περι�οδο, με�χρι

την οριστικη�  παραλαβη�  που ο� μώς θα ει�ναι μικρο� τερου υ� ψους.

Το πακε�το της ασφαλιστικη� ς κα� λυψης, απο�  τη βεβαι�ώση περαι�ώσης ε�ώς

και την ε�γκριση του πρώτοκο� λλου οριστικη� ς παραλαβη� ς, θα ε�χει τουλα� χιστον τα

παρακα� τώ ο� ρια:

α) Για σώματικε�ς βλα� βες κατ΄ α� τομο: 50.000,00€

β) Για σώματικε�ς βλα� βες κατα�  γεγονο� ς: 100.000,00€

γ) Για υλικε�ς ζημιε�ς κατα�  γεγονο� ς: 50.000,00€

δ) Ανώ� τατο ο�ριο για ο� λη την περι�οδο ασφαλι�σεώς: 150.000,00€

24.3.4. Ειδικοί όροι  

Η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α, το εν γε�νει προσώπικο�  της, οι τυχο� ν συ� μβουλοι�

της  και  το  προσώπικο�  τους,  θεώρου� νται  ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ,  συ� μφώνα με  τους

ο�ρους  και  τις  εξαιρε�σεις  της  διασταυρου� μενης  ευθυ� νης  αλλη� λών  (CROSS

LIABILITY).

Η ασφαλιστικη�  εταιρει�α υποχρεώ� νεται να αποκρου� ει οποιαδη� ποτε αγώγη�

εγει�ρεται  κατα�  του  αναδο� χου  η�  του  κυρι�ου  του  ε�ργου  και  της  Διευθυ� νουσας

Υπηρεσι�ας  και  του  προσώπικου�  τους,  στην  περι�πτώση  που  η  βλα� βη  η�  ζημια�

οφει�λεται σε πρα� ξη η�  παρα� λειψη τών παραπα� νώ προσώ� πών, η οποι�α καλυ� πτεται

απο�  το ασφαλιστη� ριο ε�ναντι τρι�τών, θα καταβα� λλει δε κα� θε ποσο�  εγγυ� ησης για

α� ρση τυχο� ν κατασχε�σεών κλπ., που σχετι�ζονται με την αστικη�  ευθυ� νη με�σα στα





ο�ρια  τών  ποσώ� ν  που  αναφε�ρονται  εκα� στοτε  σαν  ανώ� τατα ο� ρια  ευθυ� νης  τών

ασφαλιστώ� ν.

24.4. Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου του

έργου» και «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων»  

Στα  ασφαλιστη� ρια  τών  παραγρα� φών  2  και  3  θα  περιλαμβα� νονται

οπώσδη� ποτε οι ακο�λουθοι γενικοι� ο� ροι:

Όλο το προσώπικο�  της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας και οι συ� μβουλοι�  της οι

συνεργα� τες της και οι υπα� λληλοι� της θα ει�ναι συνασφαλιζο� μενοι.

Τα εν λο� γώ ασφαλιστη� ρια δεν μπορου� ν να ακυρώθου� ν τροποποιηθου� ν η�

να λη� ξουν, χώρι�ς την γραπτη�  με συστημε�νη επιστολη�  πριν απο�  εξη� ντα (60) ημε�ρες

σχετικη�  ειδοποι�ηση της ασφαλιστικη� ς εταιρει�ας, το� σο προς τον ανα� δοχο ο�σο και

προς την Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α και τον κυ� ριο του ε�ργου.

Σε  περι�πτώση  ολικη� ς  η�  μερικη� ς  καταστροφη�ς  του  ε�ργου,  ο  ανα� δοχος

μεταβιβα� ζει και εκχώρει�  στον κυ� ριο του ε�ργου και στην Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α

απο�  την αρχη�  τα ποσα�  τών απαιτη� σεώ� ν του απο�  το ασφαλιστη� ριο συμβο� λαιο, που

θα καταβα� λλονται απευθει�ας σ' αυτου� ς, υ� στερα απο�  σχετικη�  αι�τηση�  τους, χώρι�ς

να χρεια� ζεται ε�γγραφη συναι�νεση η�  α� λλη ενε�ργεια του αναδο� χου.

Η ασφαλιστικη�  εταιρει�α παραιτει�ται απο�  κα� θε δικαι�ώμα ανταγώγη� ς κατα�

του  κυρι�ου  του  ε�ργου  και  της  Διευθυ� νουσας  Υπηρεσι�ας  τών  υπαλλη� λών  της

συμβου� λών και συνεργατώ� ν της και τών υπαλλη� λών τους, σε περι�πτώση που η

βλα� βη η�  ζημια�  οφει�λεται σε πρα� ξη η�  παρα� λειψη ο� χι ηθελημε�νη τών προσώ� πών

αυτώ� ν.

Με το ασφαλιστη� ριο καλυ� πτεται και η ευθυ� νη του κυρι�ου του ε�ργου και

της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας του που απορρε�ει απο�  το α� ρθρο 922 του αστικου�

κώ� δικα (ευθυ� νη προστη� σαντος).

Κα� θε ασφαλιστη� ριο θα ει�ναι σε ισχυ�  και δεν μπορει� να τροποποιηθει� η�  να

ακυρώθει�  η�  να λη� ξει  η ισχυ� ς  του,  χώρι�ς  γραπτη�  ειδοποι�ηση της Διευθυ� νουσας

Υπηρεσι�ας και του κυρι�ου του ε�ργου.

Ο  ανα� δοχος  πρε�πει  να  παραδι�δει  στην  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  τα

ασφαλιστη� ρια  συμβο� λαια  δεκαπε�ντε  (15)  ημε�ρες  τουλα� χιστον  πριν  αρχι�σει  η

περι�οδος  ασφα� λισης.  Διαφορετικα�  ο  κυ� ριος  του  ε�ργου  δια  της  Διευθυ� νουσας

Υπηρεσι�ας του χώρι�ς ειδοποι�ηση, μπορει� να συνα� ψει το υπο� ψη ασφαλιστη� ριο με





ασφαλιστικη�  εταιρει�α  της  προτι�μηση� ς  της,  στο  ο� νομα  για  λογαριασμο�  και  με

δαπα� νες του αναδο� χου. Στην περι�πτώση αυτη� , θα ενεργει�  με ανε�κκλητη εντολη�

και για λογαριασμο�  του σαν πληρεξου� σιος.

Σε περι�πτώση ολικη� ς η�  μερικη� ς διακοπη� ς τών εργασιώ� ν απο�  υπαιτιο� τητα

του  αναδο� χου,  το  ε�ργο  σε  οποιαδη� ποτε  φα� ση  και  αν  βρι�σκεται,  μπορει�  να

ασφαλιστει� ε�ναντι ο� λών τών ενδεχομε�νών κινδυ� νών απο�  τον κυ� ριο του ε�ργου δια

της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας του και τα ε�ξοδα της ασφα� λισης θα βαρυ� νουν τον

ανα� δοχο.

24.5. Γενικοί όροι ασφάλισης  

Κατα�  την  συ� ναψη  τών  παραπα� νώ  ασφαλι�σεών  ο  ανα� δοχος  πρε�πει  να

συμμορφώ� νεται και να λαβαι�νει υπο� ψη τις διατα� ξεις τών νο� μών τών νομοθετικώ� ν

διαταγμα� τών κανονισμώ� ν κ.λ.π., που ισχυ� ουν εκα� στοτε και ε�χουν εφαρμογη�  στην

Ελλα� δα.

Ο  ανα� δοχος  πρε�πει  να  συμμορφώ� νεται  με  τους  ο�ρους  κλπ.  τών

ασφαλιστηρι�ών.  Οι  παρεχο� μενες  ασφαλιστικε�ς  καλυ� ψεις  οι  οικονομικοι�  και

ασφαλιστικοι�  ο� ροι  εξαιρε�σεις  απαλλαγε�ς  κλπ.,  υπο� κεινται  σε  κα� θε  περι�πτώση

στην τελικη�  ε�γκριση της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας, του κυρι�ου του ε�ργου.

Οι παραπα� νώ ασφαλι�σεις  δεν απαλλα� σσουν η�  περιορι�ζουν κατα�  κανε�να

τρο� πο  τις  υποχρεώ� σεις  και  ευθυ� νες  του  αναδο� χου,  που  απορρε�ουν  απο�  την

συ� μβαση,  ιδιαι�τερα  σε  ο� τι  αφορα�  τις  προβλεπο� μενες  απο�  τα  σχετικα�

ασφαλιστη� ρια συμβο� λαια,  εξαιρε�σεις,  εκπτώ� σεις,  προνο� μια,  περιορισμου� ς  κ.λ.π.

και  ο  ανα� δοχος  παραμε�νει  αποκλειστικα�  υπευ� θυνος  για  την  αποκατα� σταση

ζημιώ� ν σε προ�σώπα η�  και πρα� γματα και πε�ραν απο�  τα ποσα�  κα� λυψης τών πιο

πα� νώ ασφαλιστηρι�ών.

Σε περι�πτώση που ο ανα� δοχος παραλει�ψει η�  αμελη� σει να συμμορφώθει� με

τις  παραπα� νώ  ασφαλιστικε�ς  υποχρεώ� σεις  του  η�  οι  ασφαλι�σεις  που

συνομολογη� σει κριθου� ν σαν μη ικανοποιητικε�ς απο�  την Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α, η

τελευται�α δικαιου� ται να συνα� ψει στο ο� νομα και με δαπα� νες του αναδο� χου τα πιο

πα� νώ  ασφαλιστη� ρια  και  να  παρακρατη� σει  (εντο� κώς  με  το  νο� μιμο  επιτο� κιο

υπερημερι�ας)  το  ποσο�  τών  ασφαλι�σεών  ει�τε  απο�  το  λαβει�ν  του  ει�τε  με

κατα� πτώση ανα� λογου ποσου�  απο�  την εγγυητικη�  επιστολη�  του καλη� ς εκτε�λεσης.





Επι�σης, σε περι�πτώση που ο ανα� δοχος αμελει� η�  δυστροπει� να καταβα� λλει

στους  ασφαλιστε�ς  το  οφειλο� μενο  ποσο�  τών  ασφαλι�στρών,  η  Διευθυ� νουσα

Υπηρεσι�α  για  να  αποφυ� γει  ενδεχο� μενη  ακυ� ρώση  του  η�  τών  ασφαλιστηρι�ών

δικαιου� ται να καταβα� λει τα ασφα� λιστρα στους ασφαλιστε�ς, για λογαριασμο�  του

αναδο� χου  και  να  τα  παρακρατη�σει  απο�  το  λαβει�ν  του,  συ� μφώνα  με  τα

προηγου� μενα.

Η  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  επιφυλα� σσει  σε  αυτη�  το  δικαι�ώμα  να

παρακρατει�  απο�  το  λαβει�ν  κ.λ.π.  του  αναδο� χου,  κα� θε  ποσο�  που  δεν  θα  ει�ναι

δυνατο�  να εισπραχθει�  απο�  τους ασφαλιστε�ς λο� γώ εξαιρε�σεών απαλλαγώ� ν κ.λ.π.,

συ� μφώνα με τους ο�ρους τών εν λο� γώ ασφαλιστηρι�ών.

Σε  περι�πτώση  που  η  ασφαλιστικη�  εταιρει�α  με  την  οποι�α  ο  ανα� δοχος

συνομολο� γησε  τις  παραπα� νώ ασφαλι�σεις,  παραλει�ψει  η�  αρνηθει�  να εξοφλη� σει

(μερικα�  η�  ολικα� ) οποιαδη� ποτε ζημια�  η�  βλα� βη κ.λ.π. για οποιοδη� ποτε λο� γο η�  αιτι�α,

ο  ανα� δοχος  ε�χει  την  αποκλειστικη�  ευθυ� νη  για  την  αποκατα� σταση  της  μη

εξοφλημε�νης  ζημια� ς  η�  βλα� βης  κ.λ.π.,  συ� μφώνα  με  τους  ο� ρους  της  παρου� σας

συ� μβασης  και  η  Διευθυ� νουσα  Υπηρεσι�α  δικαιου� ται  να  παρακρατη� σει  απο�

οποιοδη� ποτε λογαριασμο�  του αναδο� χου η�  εγγυ� ηση�  του, οποιασδη� ποτε φυ� σης, τα

ποσα�  που κατα�  την κρι�ση της απαιτου� νται, για την αποκατα� σταση της εν λο� γώ

ζημια� ς η�  βλα� βης.

Ο  ανα� δοχος  προκειμε�νου  να  εξασφαλιστει�  ο  κυ� ριος  του  ε�ργου  για  τις

απαιτη� σεις  του  απο�  αυτο� ν  σε  σχε�ση  με  τα  ποσα�  που  του  ε�χει  καταβα� λλει,

υποχρεου� ται να ζητη� σει απο�  τους ασφαλιστε�ς του να συμπεριλα� βουν το� σο στο

κατα�  παντο� ς κινδυ� νου ο� σο και στα α� λλου τυ� που ασφαλιστη� ρια που καλυ� πτουν το

ι�διο  το  ε�ργο  (ΠΥΡΟΣ,  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΛΑΒΩΝ  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ.), τον εξη� ς ειδικο�  ο� ρο:

Σε περι�πτώση μερικη� ς η�  ολικη� ς καταστροφη� ς η�  βλα� βης του ε�ργου.

Προκειμε�νου η ασφαλιστικη�  εταιρει�α να καταβα� λλει στον ανα� δοχο τη σχετικη�  με

τη ζημια�  κλπ. αποζημι�ώση, πρε�πει να ε�χει λα� βει προηγουμε�νώς την ε�γγραφη για

το σκοπο�  αυτο� , συγκατα� θεση της Διευθυ� νουσας Υπηρεσι�ας.

Εφο� σον η Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α δεν παρε�χει στην ασφαλιστικη�  εταιρει�α την εν

λο� γώ  συγκατα� θεση,  αυτο� ματα  και  χώρι�ς  α� λλες  διατυπώ� σεις  (ειδικε�ς  η�  α� λλου

ει�δους εντολη�  η�  εξουσιοδο� τηση απο�  τον ανα� δοχο) η απαι�τηση του αναδο� χου κατα�

της ασφαλιστικη� ς εταιρει�ας για την καταβολη�  της αποζημι�ώσης εκχώρει�ται στον





κυ� ριο  του  ε�ργου  και  η  ασφαλιστικη�  εταιρει�α  αποδε�χεται  απο�  του� δε  και

υποχρεου� ται να καταβα� λλει την σχετικη�  αποζημι�ώση σ' αυτο� ν, μετα�  απο�  αι�τηση

του τελευται�ου για το σκοπο�  αυτο� .

Η  εκχώ� ρηση της απαι�τησης αυτη� ς  του αναδο� χου στον κυ� ριο  του ε�ργου,  κατα�

ουδε�να  τρο� πο  τον  απαλλα� σσει  απο�  τις  ευθυ� νες  και  υποχρεώ� σεις  του,  που

απορρε�ουν απο�  την συ� μβαση.

Άρθρο 25: Προσωρινή παραλαβή – Μητρώο του έργου – Χρόνος υποχρεωτικής

συντήρησης του έργου – Οριστική παραλαβή  

25.1. Μετα�  το πε�ρας τών εργασιώ� ν και ώς συνημμε�νο στην τελικη�  επιμε�τρηση του

ε�ργου, ο Ανα� δοχος υποχρεου� ται να παραδώ� σει στην Διευθυ� νουσα Υπηρεσι�α

το  Μητρώ� ο  του  Έργου,  ο�πώς  καθορι�ζεται  στην  Αριθμ.

ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/17  (ΦΕΚ  1956  Β/07-06-2017)  Απο� φαση  του

Υπουργου�  Υποδομώ� ν  και  Μεταφορώ� ν.  Ειδικο� τερα,  το  περιεχο� μενο  του

μητρώ� ου του ε�ργου προσδιορι�ζεται στο α� ρθρο 1 της παραπα� νώ απο� φασης,

η  ψηφιακη�  μορφη�  τών  παραδοτε�ών  στο  α� ρθρο  2  και  η  περιγραφη�  και

κώδικοποι�ηση τών ψηφιακώ� ν σχεδιαστικώ� ν αρχει�ών στο α� ρθρο 3 αυτη� ς.

25.2. Παρα� λειψη  υποβολη� ς  του  μητρώ� ου  του  Έργου  συνεπα� γεται  τη  μη

παραλαβη�  του Έργου. 

 Ο  Ανα� δοχος  δεν  δικαιου� ται  ιδιαι�τερης  αμοιβη� ς  για  την  τη� ρηση  και  την

παραγώγη�  τών  προαναφερθε�ντών  στοιχει�ών  και  για  τη  συ� νταξη  του

Μητρώ� ου του Έργου.

25.3. Ο χρο�νος εγγυ� ησης και συντη� ρησης του ε�ργου,  μετα�  τον οποι�ο  γι�νεται η

οριστικη�  παραλαβη�  ορι�ζεται, σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Άρθρο 26: Αναθεώρηση  τιμών  –  Κανονισμός  τιμών  μονάδας  νέων

εργασιών  

Οι συμβατικε�ς τιμε�ς μονα� δας του ε�ργου αναθεώρου� νται συ� μφώνα με τις

διατα� ξεις του α� ρθρου 153 του Ν. 4412/16. 





Στην  περι�πτώση  που  θα  απαιτηθου� ν  αναλυτικα�  τιμολο� για  για  να

συνταχθου� ν τιμε�ς μονα� δας νε�ών εργασιώ� ν θα χρησιμοποιηθου� ν συ� μφώνα με το

α� ρθρο 156 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 27: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφη�  της  συ� μβασης  απαιτει�ται  η  παροχη�  εγγυ� ησης καλη� ς

εκτε�λεσης, συ� μφώνα με το α� ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υ� ψος της οποι�ας

καθορι�ζεται σε ποσοστο�   5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς

Φ.Π.Α. 

Σε περι�πτώση αναδο� χου κοινοπραξι�ας, οι εγγυη� σεις καλη� ς εκτε�λεσης ει�ναι

πα� ντοτε κοινε�ς υπε�ρ ο� λών τών μελώ� ν της, ο�πώς ορι�ζεται στο α� ρθρο 140 παρ. 1

του Ν. 4412/16.

Οι εγγυητικε�ς επιστολε�ς εκδι�δονται κατ’ επιλογη�  του αναδο� χου απο�  ε�να η�

περισσο� τερα πιστώτικα�  ιδρυ� ματα, ανεξαρτη� τώς του υ� ψους τών. 

Άρθρο 28: Έλεγχοι συγχρηματοδοτούμενου έργου

Εφόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. μέσω του Ε.Σ.Π.Α. /Π.Α.Α. της
Ελλάδας  2014-2020,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  δέχεται  ελέγχους  από  τα  αρμόδια
ορισμένα  όργανα της Ε.Ε.  και  της  Ελλάδας,  όπως  αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα
νομοθεσία  περί  εκτέλεσης  και  διαχείρισης  έργων  συγχρηματοδοτούμενων  μέσω  του
Ε.Σ.Π.Α. και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020. Υποχρεωτικά τηρούνται
όλοι  οι  ισχύοντες  Νόμοι,  κανονισμοί  και  οδηγίες  περί  εκτέλεσης  και  διαχείρισης
συγχρηματοδοτούμενων από τη Ε.Ε. έργων.

Άρθρο 29: Προέγκριση διαδικασιών σταδίων υλοποίησης του έργου   

Για  τη  δημοπρα� τηση,  τη  συ� ναψη  Νομικη� ς  Δε�σμευσης  και  τυχο� ν  τροποποι�ηση

αυτη� ς  (Ανακεφαλαιώτικοι�  Πι�νακες  Εργασιώ� ν,  παρατα� σεις  κ.λ.π.)  απαιτει�ται

προε�γκριση απο�  την Ειδικη�  Υπηρεσι�α Διαχει�ρισης Περιφε�ρειας Θεσσαλι�ας.

Άρθρο 30: Δημοσιότητα έργου

 O Ανα� δοχος  οφει�λει  να  τηρη� σει  τους  απαιτου� μενους  κανο� νες
δημοσιο� τητας  με  την  υποχρεώτικη�  τοποθε�τησης  πινακι�δας  δημοσιο� τητας.
Συγκεκριμε�να  ει�ναι  υποχρεώμε�νος  με�σα  σε ε�να  μη� να  απο�  την  υπογραφη�  της
Συ� μβασης, να προβει� στην προμη� θεια και τοποθε�τηση πινακι�δας δημοσιο� τητας ,
συ� μφώνα με τα προ� τυπα του Προγρα� μματος Αγροτικη� ς Ανα� πτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020, σε θε�ση που θα υποδειχθει�  απο�  την Επι�βλεψη. Οι δαπα� νες προμη� θειας,





μεταφορα� ς και τοποθε�τησης της ανώτε�ρώ πινακι�δας βαρυ� νουν τον Ανα� δοχο του
Έργου, περιλαμβα� νονται δε στα γενικα�  ε�ξοδα αυτου� .

Άρθρο 31: Ισχύουσα νομοθεσία  

Στην παρου� σα εργολαβι�α ισχυ� ουν ο� λες οι διατα� ξεις που αναφε�ρονται στην

διακη�ρυξη δημοπρασι�ας.

Επι�σης,  ε�χουν  εφαρμογη�  οι  ισχυ� οντες  Νο� μοι  και  Διατα� γματα  περι�

εκτε�λεσης τών Δημοσι�ών Έργών και ο� πώς ισχυ� ουν ση� μερα κώδικοποιημε�νοι με

τον Ν. 4412/16.

 Παλαμάς         7-10-2021                                              Θεωρήθηκε 7-10-2021





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

             ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

             ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020  /  κωδικός  ΣΑ
082/1/ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000

Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2, 

Δράση 19.2.4,  Υποδράση 19.2.4.5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011425649

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 89.999,99 €

Κωδικός CPV: 45212312-6 (Κατασκευαστικές εργασίες
για εκθεσιακά κέντρα)

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

1

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ





Παλαμάς    29  / 5   / 2020 

           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

2

Εργασίας Περιγραφή Έναρξη Πέρας Διάρκεια

OIKΟΔΟΜΙΚΑ 1/1/2021 31/12/2021 12 ΜΗΝΕΣ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1/2021 31/12/2021 12 ΜΗΝΕΣ
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998608743
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): WWW.PALAMAS.GR
Πόλη: ΠΑΛΑΜΑΣ
Οδός και αριθμός: Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4
Ταχ. κωδ.: 43200
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ
Τηλέφωνο: 24443 50141
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: petrous@palamascity.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Εργασίες Αναβάθμισης Εκθεσιακού Χώρου για τη 
Λειτουργία ως Κέντρου Αγροτικής Κληρονομιάς
Σύντομη περιγραφή:
Εργασίες Αναβάθμισης Εκθεσιακού Χώρου για τη Λειτουργία ως Κέντρου Αγροτικής 
Κληρονομιάς
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
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Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 7

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 15

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων
Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

             ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

             ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020  /  κωδικός  ΣΑ
082/1/ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000

Μέτρο 19,  Υπομέτρο 19.2, 

Δράση 19.2.4,  Υποδράση 19.2.4.5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011425649

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 89.999,99 €

Κωδικός CPV: 45212312-6 (Κατασκευαστικές εργασίες
για εκθεσιακά κέντρα)

                         

ENTΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το  άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020  /  κωδικός  ΣΑ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0011425649

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 89.999,99 €

Κωδικός CPV: 45212312-6 (Κατασκευαστικές εργασίες
για εκθεσιακά κέντρα)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το  άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………

Προς:
ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ
…………………………………
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα 
ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης 
και για κάθε ομάδα αυτού.

Παλαμάς---------------------------
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

 
Ομάδα Εργασίες

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμ.

1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

2η Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παλαμάς………………………….

Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των

διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδ
α

Εργασίες Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμε
νη έκπτωση

(%)

Δαπάνη ομάδας
μετά την

έκπτωση σε ευρώ

1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 32.376,68

2η Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20.708,77

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη
μελέτη Σσ=

53.085,46
Κατά τη

προσφορά
Σπ=

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 9.555,38 18% ΧΣπ=

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη
μελέτη ΣΣ= 62.640,84

Κατά τη
προσφορά

ΣΔΕ=

                                  ΣΣ-ΣΔΕ                              62.640,84 -
Μέση έκπτωση Εμ=------------------------------ = -----------------------------------   =       %
                                      ΣΣ                                     62.640,84  
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Από μεταφορά

Απρόβλεπτα  15%ΧΣΣ=

62.640,84

9.396,13
 

15% ΣΔΕ=
Σύνολο Σ1 72.036,97 Π1=

Αναθεώρηση            543,67
(1-Εμ)Χ 

……………….

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά
τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2= 72.580,64

Κατά τη
προσφορά

Π2=

Παλαμάς………………………..

Ο Προσφέρων 

Παλαμάς  29-5-2020

           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

               

    
Εγκρίθηκε με την Αριθ.  ….. απόφαση  της Οικον. Επιτροπής

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
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