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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             ΟΤΦΛΗ  30-06-2015 

ΝΟΜΟ  ΔΒΡΟΤ                                                                        Απ. Ππωτ.: 12586 
ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ   

ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014  

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

1. Ο Γήκαξρνο Σνπθιίνπ δηαθεξχζζεη ηελ κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ Α’ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ 

ΟΤΦΛΗΟΤ» κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαηά νκάδεο 

ηηκψλ ζε ζπκπιεξσκέλν ηηκνιφγην νκαδνπνηεκέλσλ ηηκψλ ηεο Υπεξεζίαο, κε έιεγρν 

νκαιφηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο (ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ).  

2. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 106.000,00 € καδί κε ην 

Φ.Π.Α.(23 %), Τν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: α) θαηεγνξία 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ κε πξνυπνινγηζκφ 72.302,47 Δςπώ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη 

απξφβιεπηα) β) θαηεγνξία Η/Μ κε πξνυπνινγηζκφ 13.298,60 Δςπώ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ 

θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα)θαη  ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ πξνέξρεηαη απφ ην ΗΓΡΤΜΑ Β. ΜΔΛΑ 

ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ . 

3. Οηθηζκφο Σνπθιίνπ ηνπ Γήκνπ Σνπθιίνπ (εληφο νηθηζκνχ). 

4. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην Ν. 3669/08 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο 

λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ)θαη ηηο δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. 

(Φ.Δ.Κ. Α’ 25/86), ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΤΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α’ 

137/24-8-93). Δπίζεο ηζρχνπλ νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Υ.Α.) θαη εξκελεπηηθή 

εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ 

θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ, φπσο απηά ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

απνζηνιήο ηεο Γηαθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε ζηνλ Διιεληθφ Τχπν. Τν θξηηήξην αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. 

5. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηηο 21-07-2015, ημέπα Σπίτη θαη ψξα 10:00π.μ. [ιήμε επίδνζεο 

πξνζθνξψλ] ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σνπθιίνπ, νδφο Βαζ. 

Γεσξγίνπ ΙΙ 180  κπξνζηά ζε αξκφδηα Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ 

6. Σην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:  

    Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:   

α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε 

Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 έωρ και 7η
 
τάξη για έπγα 

κατηγοπίαρ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ και Ζ/Μ, εντόρ νομού ή εκτόρ νομού.  
β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο 

Γεκφζηεο Σπκβάζεηο (Σ.Γ.Σ.) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζηα 

νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη 

εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο 

θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π. 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα 

κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

 Κνηλνπξαμίεο Δξγ. Δπ. ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε 

ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) 

(Κνηλνπξαμία ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε 
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ζα ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο 

θαινχκελεο θαηεγνξίαο.  

 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3669/08 

(ΚΓΔ). Τν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα 

πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη 

δελ είλαη απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη 

ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.  

             Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο 

θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Γίλνληαη επίζεο δεθηέο θαη κεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο ή θνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη΄ εθαξκνγή  ηεο παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3669/08 («θχξηα θαηεγνξία»). Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα 

ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 

7. Η Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε σιλίων επτακοσίων είκοσι 

τεσσάπων εςπώ (1.724,00 €), ήηνη 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πιελ ΦΠΑ, ε νπνία ζα 

απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκν Σνπθιίνπ θαη κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 6 (έμη) κελψλ θαη 30 εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο. 

8. Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν.3669/2008.  

9. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ΓΤΟ (2) κήλεο.  

10. Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ην ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ (θαηά ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) γηα δηάζηεκα έμη  κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Σνπθιίνπ θαη ζηα ηει 

25543-50130  θαη 50131, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 
 

                                                                                     ΟΤΦΛΗ,   30-6-2015 

 
                                                                                              Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 

 

                                                                            

                 ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΟΤΛΗΛΗΟ                     
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

 
ΣΤΠΟ

 
Β

  

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  
 

(Σχπνο  Β) 
 
 

Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 
Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ  
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 32/2014 
 
 
Σαρ. Γηεχζπλζε: Βαζ. Γεσξγίνπ 180 
Σαρ. Κψδηθαο: 68400 
 
 

ΔΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

1
:  

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ Α’ 
ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ 
 
 
 
 
ΗΓΡΤΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΜΔΛΑ ΚΑΗ 
ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 

   

   

 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  
 

(Σχπνο  Β) 
 
 

Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 
Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

2
 

 
 
 
 

 
νπθιί 

30-06-2014 

                                                           
1
 Να αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο ηεο δηαηηζέκελεο πίζησζεο (πρ θσδηθφο ελάξηζκνπ ζην ΠΓΔ ή θσδηθφο 

πίζησζεο ηνπ ηαθηηθνχ π/π. ηελ πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ απφ ηελ Δ.Δ. λα αλαγξάθεηαη θαη ν 
ηίηινο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ  ή άιινπ  θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ  νπνίνπ 
είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν). 

2
 χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ 1336/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013 ην θαηψηαην φξην ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο ΦΠΑ) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ  απφ 
1εο Ιαλνπαξίνπ 2014 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.186.000 ΔΤΡΩ (ρσξίο Φ.Π.Α.). Σν πνζφ απηφ επαλεμεηάδεηαη απφ 
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλά δηεηία θαη αλαζεσξείηαη εάλ ρξεηαζηεί. Αλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ (ζπλνιηθά) 
ππεξβαίλεη ην πνζφλ απηφ, λα ρξεζηκνπνηείηαη ν ηχπνο Α. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

 
ΣΤΠΟ

 
Β

  

   
  

 
 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΗΑ 
 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ  
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 32/2014 
 
 
Σαρ. Γηεχζπλζε: Βαζ. Γεσξγίνπ 180 
Σαρ. Κψδηθαο: 68400 
 
 
 
Σαρ. Κψδηθαο: 68400 
  

ΔΡΓΟ: 
 

 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ Α’ 
ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ 
 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
3
: 

 
 
ΗΓΡΤΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΜΔΛΑ ΚΑΗ 
ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 

    
 
 

 

 

 

ΔΔ ΘΘ ΑΑ ΙΙ ΗΗ ΠΠ ΣΣ ΝΝ ΗΗ   ΑΑ ΜΜ ΞΞ ΘΘ ΤΤ  ΗΗ ΡΡ   ΔΔ ΘΘ ΑΑ ΔΔ ΘΘ ΙΙ ΑΑ ΡΡ ΘΘ ΑΑ ΡΡ    

ΓΓ ΘΘ ΑΑ    ΗΗ ΜΜ   ΕΕ ΟΟ ΘΘ ΚΚ ΞΞ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΜΜ ΑΑ ΔΔ ΞΞ ΤΤ ΞΞ ΣΣ   ΙΙ ΑΑ  ΑΑ ΡΡ ΙΙ ΕΕ ΣΣ ΗΗ ΡΡ   ΕΕ ΠΠ ΓΓ ΞΞ ΣΣ  

 
 

 
Ο Γήκνο νπθιίνπ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ ζζ ζζ εε ιι   
 

ηε κε αλνηθηή δεκνπξαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: 
 

 

ΑΑ ΟΟ ΞΞ ΙΙ ΑΑ  ΑΑ ΡΡ  ΑΑ ΡΡ ΗΗ   ΖΖ ΗΗ ΛΛ ΘΘ ΩΩ ΜΜ   ΑΑ ’’   ΜΜ ΗΗ ΟΟ ΑΑ ΘΘ ΓΓ ΩΩ ΓΓ ΕΕ ΘΘ ΞΞ ΣΣ   ΡΡ ΞΞ ΣΣ ΦΦ ΚΚ ΘΘ ΞΞ ΣΣ  
 

 
Οροϋπολογιζμού 106.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηζη και Φ.Ο.Α.), 

 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο α) ηνπ λ. 3669/08 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 

θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ (ΚΓΔ) θαη  

β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη  

θαιεί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγνιήπηεο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ σο 

άλσ έξγνπ. 

 

                                                           
3
  Όπσο ππνζεκείσζε 1. 

15PROC002887575 2015-07-02



 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

 
ΣΤΠΟ

 
Β

  

   
  

 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

  
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

  ζει. 

Άξζξν 1 Κχξηνο ηνπ έξγνπ – Πξντζηακέλε Αξρή – Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 5 
   

Άξζξν 2 Παξαιαβή ηεπρψλ 6 
   

Άξζξν 3 
Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ  – Σξφπνο 

ππνβνιήο Φαθέινπ Πξνζθνξάο 
6 

   

Άξζξν 4 Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ Πξνζθνξψλ  7 
   

Άξζξν 5 χκβαζε – πκβαηηθά ηεχρε 11 
   

Άξζξν 6 Γιψζζα δηαδηθαζίαο 11 
   

Άξζξν 7 Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 12 
   

Άξζξν 8 Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, Φφξνη, Γαζκνί θ.ι.π. – Πιεξσκή Αλαδφρνπ 13 
   

Άξζξν 9 Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ 13 
   

Άξζξν 10 Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ  13 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

 

Άξζξν 11 
Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

έξγνπ 
13 

   

Άξζξν 12 Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 14 
   

Άξζξν 13 Γηαδηθαζία Δπηινγήο Αλαδφρνπ – χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 15 
   

Άξζξν 14 Κξηηήξην Αλάζεζεο - Αλάδεημε Αλαδφρνπ  15 
   

Άξζξν 15 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ  15 
   

Άξζξν 16 Υνξήγεζε πξνθαηαβνιήο – Ρήηξα Πξφζζεηεο Καηαβνιήο (Πξηκ) 16 
   

Άξζξν 17 Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  16 
 
Άξζξν17Α 

Α 
 18 

Άξζξν 18 Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ 17 
   

Άξζξν 19 Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 17 
   

Άξζξν 20 Γεκνζηφηεηα – Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 17 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

 

Άξζξν 21 Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 18 
   

Άξζξν 22 Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα 18 
   

Άξζξν 23 Γηθαηνινγεηηθά  19 
   

Άξζξν 24 Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο  23 
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Άξζξν 25 Γηάθνξα 25 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

 
 
Άξζξν 1: Κχξηνο ηνπ Έξγνπ - Πξντζηακέλε Αξρή – Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 
 
1.1 Δξγνδφηεο – Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη: ν Γήκνο νπθιίνπ

4
 

 

1.2 Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη: ν Γήκνο νπθιίνπ 
5
 

 
1.3 Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ πνπ έρεη έδξα 

ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα νπθιίνπ
6
 

 
Οδφο  : Βαζηιέσο Γεσξγίνπ 180  
Σαρ.Κσδ. : 684 00  
Σει. : 2554.3.50.100  
Telefax : 2554.022.502  
E-mail

7
 : dim@soufli.gr  

 

πξνο ηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη ζα απεπζχλνπλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη ζα θαηαζέζνπλ 
ηα έλδηθα κέζα (ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ην ζηάδην δεκνπξάηεζεο 
ηνπ έξγνπ) πνπ ελδερνκέλσο ζα αζθήζνπλ.   

 
1.4 Γηεπζχλνπζα / Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, είλαη Γήκνο 

νπθιίνπ/ Σερληθή Τπεξεζία. Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζηελ αίζνπζα ηνπ  
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζην ηζφγεην ηνπ Γεκαξρηαθνχ  θαηαζηήκαηνο  ηνπ Γήκνπ 
νπθιίνπ  

8 
 
1.5  - «Δλδηαθεξφκελνο / Τπνςήθηνο» είλαη ε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε (Δξγ.Δπ.) πνπ έρεη ην 

εθ ηνπ λφκνπ δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηελ παξνχζα δεκνπξαζία.  

- «Πξνζθέξσλ / δηαγσληδφκελνο» είλαη θάζε Εργ.Επ. ή Κ/μία πνπ έρεη ππνβάιεη 
πξνζθνξά ζηελ παξνχζα δεκνπξαζία. 

- «Αλάδνρνο / εξγνιάβνο» είλαη ε Εργ.Επ. ή Κνηλνπξαμία πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε 
εθηέιεζεο κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.  

- «Σηκνιφγην Έξγνπ» ή «Σηκνιφγην Πξνζθνξάο» ή «Σηκνιφγην» ή «πκβαηηθφ Σηκνιφγην» 
είλαη ην Σηκνιφγην Μειέηεο ηεο ππεξεζίαο κε ηηο ηηκέο κνλάδνο κεησκέλεο θαηά ην 
πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζθέξεη ν αλάδνρνο θαηά ην δηαγσληζκφ. 

- Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΓΔ) είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ θπξσηηθνχ  
λφκνπ 3669/2008 (ΦΔΚ Α΄ 116) 

 
1.6 Αλ ε Γ.Τ. ή Π.Α. κεηαζηεγαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ, ζα γλσζηνπνηήζνπλ άκεζα ηε λέα ηνπο δηεχζπλζε ζηνπο ππνςεθίνπο ή ζηνλ αλάδνρν 

                                                           
4
 Σν λνκηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν (άξζξν 1 παξάγξαθνο 7α ΚΓΔ, 

π.ρ. ην Γεκφζην, ν Γήκνο, ε Πεξηθέξεηα, ε δεκνηηθή επηρείξεζε θ.ν.θ. Δθφζνλ αλαζέηνπζα αξρή είλαη ην 
Γεκφζην, λα γίλεηαη εηδηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο (π.ρ. Διιεληθφ Γεκφζην/Τπνπξγείν Τ.ΜΔ.ΓΙ./Γ.Γ.Γ.Δ. 
/Γηεχζπλζε Οδηθψλ έξγσλ (Γ1) θ.ν.θ.  

5
 Η αξκφδηα αξρή πνπ έρεη ηελ επζχλε παξαγσγήο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ νπνία αλήθνπλ ε Πξντζηακέλε Αξρή 

θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Δθφζνλ ε Π.Α. θαη ε Γ.Τ. δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αξρή, φπσο γηα 
παξάδεηγκα έξγν δήκνπ πνπ δελ έρεη δηθή ηνπ ηερληθή ππεξεζία θαη ζην νπνίν Γ.Τ. είλαη ε ηερληθή 
ππεξεζία άιινπ δήκνπ (δήκνο ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ), ηφηε πξέπεη λα ηίζεηαη σο θνξέαο θαηαζθεπήο ε 
ππεξεζία ηνπ δήκνπ πνπ αζθεί θαζήθνληα Γ.Τ. 

6
 Δπηζεκαίλεηαη, φζνλ αθνξά ηνπο Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ, φηη Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πιελ 

ηεο πεξηπηψζεσο ηεο παξαγξάθνπ 1(ε) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.3852/2010 πνπ ηελ αξκνδηφηεηα αζθεί ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Γηα ηνπο Ο.Σ.Α. Β’ Βαζκνχ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Π.Α. αζθεί ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 
ζχκθσλα κε ηε παξ.1(γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ λ.3852/2010 θαη ηε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ/ηνο 7/2013. Κάζε 
άιιε αξκνδηφηεηα ηεο Π.Α. πνπ δελ έρεη ξεηά απνλεκεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αζθείηαη απφ ηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ή άιιεο αξκφδηαο Σερληθήο Γ/λζεο ζχκθσλα κε ηνλ 
εθάζηνηε νξγαληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο 

7
 Δθφζνλ ππάξρεη. 

8
 Π.ρ. ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ …………… . 
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αληίζηνηρα θαη απφ ην ελδερφκελν απηφ γεγνλφο δελ πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε αθπξφηεηα ή 
άιιε δπζκελήο ζπλέπεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο ππφςε ζχκβαζεο. 
Δθφζνλ νη σο άλσ ππεξεζίεο ή/θαη απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο 
θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα θαη 
εγγξάθσο  ζηνπο ππνςεθίνπο ή ζηνλ αλάδνρν αληίζηνηρα ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή 
απνθαηλνκέλσλ νξγάλσλ, ηα νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ ηνλ θαζνιηθφ ηνπο δηάδνρν πνπ 
ππεηζέξρεηαη πιήξσο ζηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο, θαη απφ ην γεγνλφο απηφ δελ 
πξνθχπηνπλ νπνηεζδήπνηε αθπξφηεηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο ηεο 
ππφςε ζχκβαζεο. Παξάιεηςε ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επηθέξεη αθχξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο θαη επαλαπξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ, κφλν εθφζνλ έρεη απνδεδεηγκέλα σο 

απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκφ. 
 

Άξζξν 2: Παξαιαβή ηεπρψλ  
 
2.1 Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

9
, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 (παξ. 2) κε ζηνηρεία 2, 4, 5, 6, 
7 θαη 8, δηαηίζεληαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, νδφο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ, 
αξ.180 , Πιεξνθνξίεο θ. Μαξία ηδεξά, θ. Διέλε Κνηζάλε ηει.: 25543.50.131 θαη 
25543.50.130 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην 
δηαγσληζκφ κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 16-7-2015

10
. Δθφζνλ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα 

ρνξεγνχληαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο ρνξήγεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε 
δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 10 ΔΤΡΩ, εθηφο αλ αλαιάβνπλ ηελ 
αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα.    

 
2.2 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, λα ιάβνπλ 

γλψζε ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ θαη ππαξρνπζψλ κειεηψλ, εξεπλψλ θ.ι.π., ζηα γξαθεία 
ηεο αξρήο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ 
επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. 

 
2.3 Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη απφ ηα θξάηε –κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη ηα θξάηε πνπ 

έρνπλ θπξψζεη ηε ζχκβαζε ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ή πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ  θαη 
ην θείκελν ησλ νπνίσλ επηηξέπεη ξεηψο ην άλνηγκα ησλ θνηλνηηθψλ δηαγσληζκψλ ζε 
ππνςεθίνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο ρψξεο, κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, 
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, πέξαλ ηεο 
αλαθεξνκέλεο ζηελ παξάγξαθν 2.1 δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο ηνπο. Η ππεξεζία απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ 
Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη 
επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.  

 
Άξζξν 3: Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ – Σξφπνο 

ππνβνιήο θαθέινπ πξνζθνξάο 
 
3.1 Γηα ηελ έγθπξε θαη παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ 

ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18, ηνλ θάθειν ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 24 
ηεο παξνχζαο.  
 

                                                           
9
 Δθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ηέηνηνπ εληχπνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 9 ηνπ ΚΓΔ θαη 

αλάινγα κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ (βι. Άξζξν 6 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ), π.ρ. ζην άξζξν 5 ηνπ ΚΓΔ, είλαη 
πξναηξεηηθή ε ρνξήγεζε ηέηνηνπ ππνδείγκαηνο, ελψ ζηα άξζξα 6 θαη 7 είλαη ππνρξεσηηθή.  

10
  Σίζεηαη ζπγθεθξηκέλε εκέξα. Αθνχ νη δεκνπξαζίεο δηελεξγνχληαη πιένλ εκέξα Σξίηε (βι. άξζξν 22 παξ. 1  ηνπ 
ΚΓΔ), ε πξνεγνχκελε Πέκπηε θαη αλ απηή είλαη αξγία, ε πξνεγνχκελε εξγάζηκε.  
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3.2 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (ε πξνζθνξά) απνηειείηαη απφ δχν μερσξηζηνχο θαθέινπο, ηνλ 
θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Οη 
θάθεινη αλαγξάθνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο κέξνο ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηελ επσλπκία, ηε 
δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη ελδερνκέλσο, εθφζνλ ππάξρεη, 
e-mail) ηνπ πξνζθέξνληνο/Γηαγσληδφκελνπ θαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ, ζε 
πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο. Ο έλαο θάθεινο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (κε ηελ 
έλδεημε ζην εμσηεξηθφ ηνπ «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ») θαη ν 
άιινο ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ»). 

                      Διιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ (εμσηεξηθψλ) ζηνηρείσλ ζπκπιεξψλνληαη θαηά 
ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ.  

                      Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηα θαη επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ ζθξαγηζκέλνο, δειαδή θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα 
αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ.  

  
3. 3 Οη εκεδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαηαζέηνπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηδηνρείξσο 

ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 ηνπ 
ΚΓΔ.  Έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή 
ηνπ δηαγσληδφκελνπ:  

 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ν ίδηνο ν αηνκηθφο 
εξγνιήπηεο,  

 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Ο.Δ. ή Δ.Δ. ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ή 
εμνπζηνδνηεκέλνο νκφξξπζκνο εηαίξνο ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο,  

 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Δ.Π.Δ. ή Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο 
(Η.Κ.Δ.) ν εμνπζηνδνηεκέλνο επί ηνχησ δηαρεηξηζηήο ηεο,   

 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Α.Δ. εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ..,  

 ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ είηε α) ν θνηλφο 
εθπξφζσπνο (πνπ πξέπεη λα είλαη έλαο εθ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ, δηνξηζκέλνο 
κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην) ησλ θνηλνπξαθηνπζψλ Δξγ.Δπ. είηε β) φινη 
νη θνηλνπξαθηνχληεο καδί, ν θαζέλαο εθπξνζσπνχκελνο ή 
αληηπξνζσπεπφκελνο θαηά ηα παξαπάλσ.  

 Απαγνξεχεηαη ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαγσληδνκέλσλ απφ ην ίδην 
θπζηθφ πξφζσπν. 

 
3.4 Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη, πνπ πξνέξρνληαη απφ θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη 

απφ θξάηε πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε ζπκθσλία ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ή 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο 
κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ  
θαη ην θείκελν ησλ νπνίσλ επηηξέπεη ξεηψο ην άλνηγκα ησλ θνηλνηηθψλ δηαγσληζκψλ ζε 
ππνςεθίνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο ρψξεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο θαη ηαρπδξνκηθά. Η αξρή πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ δελ έρεη επζχλε 
γηα ηελ ηπρφλ εθπξφζεζκε άθημε ηεο πξνζθνξάο ζην πξσηφθνιιφ ηεο.  

 
 3.5        Πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα αλνηρηνχλ. Η αλεπηθχιαθηε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ εθπξνζέζκσο 
ππνβάιινληα ηεθκαίξεηαη σο απνδνρή ηνπ απνθιεηζκνχ θαη παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα 
δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

 Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δηαθσλεί κε ην εθπξφζεζκν θαη δειψζεη ξεηά ζηνλ Πξφεδξν ηεο 
Δ.Γ. φηη ζα θαηαζέζεη ζρεηηθή έλζηαζε, ν θάθεινο ηεο εθπξφζεζκεο πξνζθνξάο 
παξαιακβάλεηαη θαη αλνίγεηαη κε ηηο ππφινηπεο πξνζθνξέο. Η Δ.Γ. ζεκεηψλεη ζην 
πξαθηηθφ ηεο ζηελ πεξίπησζε απηή ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε 
ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηελ απνξξίπηεη σο απαξάδεθηε.  

 Η ίδηα δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεσξεί 
φηη ε πξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε.   

 
Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ 
 
4.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο 
 

α) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κηζή ψξα πξηλ ηελ 
ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Κεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο 
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη πξνζθνξάο, πνπ θαηαηίζεληαη 
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ελψπηφλ ηεο θαη θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ ΚΓΔ,  δειαδή κεηά ηελ επέιεπζε ηεο ψξαο 10.00, ν Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ηε 
ιήμε ηνπ ρξφλνπ, πεξηκέλεη ιίγα ιεπηά (2-3) θαη θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο. Ο 
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί κε ηελ ππεξεζία ηνπ πξσηνθφιινπ γηα λα 
δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ αθηρζεί ηαρπδξνκηθψο πξνζθνξέο θαηά ηελ παξ. 3.4 (ζεκεηψλεηαη φηη 
ζην πξσηφθνιιν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα άθημεο, ζεκεηψλεηαη πάλσ ζην θάθειν θαη 
κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη, ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο 
ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε 
ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

       β) Η παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αλνηρηή δηαδηθαζία γίλεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απζεκεξφλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην ζεκείν ε) ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε εληαίν ζηάδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. 
 
γ) Γηα θάζε θάθειν πξνζθνξάο πνπ θαηαηίζεηαη ελψπηφλ ηεο απφ εκεδαπή επηρείξεζε, ε 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη (κε βάζε ην επηδεηθλπφκελν ζρεηηθφ έγγξαθν)  ηα 
ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ ππνβάιιεη (ηνπιάρηζηνλ νλνκαηεπψλπκν θαη αξηζκφ 
ηαπηφηεηαο ή ζπλαθνχο εγγξάθνπ πνπ πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ). Σέηνηα θαηαγξαθή δελ 
γίλεηαη ζε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο.  
ε πεξίπησζε πνπ ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ππνβάιινληνο ην θάθειν πξνζψπνπ ακθηζβεηείηαη, 
ν θάθεινο παξαιακβάλεηαη θαη ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κεηά ην άλνηγκα θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ. 
  
δ) Οη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλνίγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ε 
νπνία θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν 
(ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ειέγρεη ην λνκφηππν θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπο), θαη κνλνγξάθεη ην 
θαζέλα απφ απηά αλά ζειίδα.  
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψλνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε 
δηαγσληδφκελν. Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξνχληαη, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν 
θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο

11
, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε 

κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη απνηειεί κέξνο ηνπ 
πξαθηηθνχ ηεο. 
 
ε) Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά 
κεηνδνζίαο, δηαπηζηψλεη α) αλ ην πξφζσπν πνπ θαηέζεζε ηελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο 
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.3 ηεο 
παξνχζαο β) ειέγρεη ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, γ) ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο) θαη δ) ηελ εθπιήξσζε ησλ 
φξσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 
θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο.  
 
ζη) ηε ζπλέρεηα ε Δ.Γ. ειέγρεη ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα 
ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΔ, θαη αλάινγα κε ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνγξαθψλ 
θαη κνλνγξαθψλ (θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 22 παξ. 6-8 ηνπ ΚΓΔ, ζηελ 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ησλ δηαγσληδφκελσλ.  Διέγρεηαη θαηφπηλ, θαηά ην άξζξν 24.2 ηεο 
παξνχζαο, ε νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ 
δηαγσληδφκελσλ, ε αξηζκεηηθή θαη ε νιφγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο 
θαη ε νκαιφηεηα απηψλ κεηαμχ ηνπο.

12
  

                                                           
11

 θνπφο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη λα απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε εζθαικέλε θαηάηαμε ησλ 
δηαγσληδφκελσλ ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία ειέγρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο. 

12
 χκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΓΔ, αλ ην ζχζηεκα πξνζθνξάο είλαη ηνπ άξζξνπ 6. 

Δθφζνλ επηιέρζεθε απφ ηελ Π.Α. ην ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΓΔ, (εληαία έθπησζε) ειέγρεηαη ε αξηζκεηηθή 

θαη ε νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο. ην άξζξν απηφ ηεο Γηαθήξπμεο γίλνληαη νη 
αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο, αλάινγα κε ην ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο πνπ εθαξκφδεηαη. Δπίζεο αλ έρεη επηιεγεί 
ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 7 ή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΓΔ, λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο 

πξνζαξκνγέο ζην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο. 
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δ) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), πνπ ππνινγίδεηαη ζην ηέινο ηνπ 
Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, φπσο απηή (ηπρφλ) 
δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δ.Γ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαησηέξσ. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νξζνχ 
ππνινγηζκνχ ηεο Δκ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ε Δ.Γ. ειέγρεη ηηο δαπάλεο εξγαζηψλ κεηά 
ηελ έθπησζε, ην Γεληθφ Άζξνηζκα Γαπαλψλ θαηά ηελ πξνζθνξά (π), ην πνζφ πνπ αλαινγεί 
ζηα Γ.Δ. & Ο.Δ. θαη ην χλνιν Δξγαζηψλ κε Γ.Δ. & Ο.Δ. θαηά ηελ πξνζθνξά, ελψ ε κέζε 
έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε ηελ αλαγθαία ζηξνγγχιεπζε, ψζηε 
λα πξνθχπηεη ν κεηνδφηεο. εκεηψλεηαη φηη ηα φξηα νκαιφηεηαο δε ζηξνγγπινπνηνχληαη. 
 

ε) Ο πιήξεο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

νινθιεξψλεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επνκέλσλ εδαθίσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ, ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο θαη δηελεξγείηαη θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, 

αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ. 8 ηνπ ΚΓΔ. Η Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ 

ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα 

έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ 

δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη θηλείηαη δηαδηθαζία 

πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 82 θαη επφκελα ηνπ ΚΓΔ. Αλ ε 

νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) 

πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο 

επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο ζε 

εκέξα θαη ψξα πνπ αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 

ππεξεζίαο. Σα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο, πνπ δελ ειέγρζεθαλ, θπιάζζνληαη κε επζχλε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. Η εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη ζην Πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. 
 
ζ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δ.Γ. απνξξίπηεη 
ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίλεη αηηηνινγεκέλα απαξάδεθηεο (κε αλαγξαθή ζην Πξαθηηθφ) θαη 
θαηαξηίδεη πίλαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ νη πξνζθνξέο ηνπο θξίζεθαλ παξαδεθηέο. 
Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ., ζε πίλαθα ηεο ππεξεζίαο, ζηελ νπνία 
δηεμάγνληαη νη αλνηθηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο 
φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πξαθηηθνχ θαη λα ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη’ 
απηνχ κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε.  
Γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο αλάξηεζεο ζπληάζζεηαη απζεκεξφλ, κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθή πξάμε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο. Η πελζήκεξε 
πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ αξρίδεη ηελ επφκελε ηεο αλάξηεζεο εκέξα. Η Δ.Γ. είλαη 
ππνρξεσκέλε λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηα έγγξαθα πνπ 
ππνβιήζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κε επηηφπην έιεγρν ησλ εγγξάθσλ θαη ιήςε θσηναληηγξάθσλ 
ησλ απαξαίηεησλ θαηά ηνπο ίδηνπο εγγξάθσλ κε δαπάλεο ηνπο, θαηά ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 
2690/99. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν 
ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ θαη γλσζηνπνηνχληαη κε κέξηκλα ηεο ππεξεζίαο 
απηήο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ. 
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 
25Α ηνπ ΚΓΔ, πξνζθνκίδεηαη, κε ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο, παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,05 επί ηνηο ρηιίνηο (0,05 ‰) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ 
έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ), ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 
δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Πξντζηακέλεο 
Αξρήο, αλ γίλεη απνδεθηή ε έλζηαζε απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 
η) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ, ε Δ.Γ. νινθιεξψλεη ην έξγν ηεο θαη 
ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία 
εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη θαηαθπξψλεη ζηνλ κεηνδφηε, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ. Αλ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη 
γλσκνδφηεζε ηελ νπνία θαη δηαβηβάδεη, (καδί κε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο θαη ηα έγγξαθα 
ησλ θαθέισλ ζηα νπνία νη ελζηάζεηο ζηεξίδνληαη) ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία 
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απνθαίλεηαη επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ελ ζπλερεία (ζηελ ίδηα ή θαη δηαθνξεηηθή απφθαζε) 
εγθξίλεη ην απνηέιεζκα. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 4. 2γ΄. 

 
4.2            Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο    

 
α) Η Πξντζηακέλε Αξρή απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ή αθπξψλεη ζπλνιηθά ή κεξηθά ην απνηέιεζκα 
ηεο δεκνπξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ

13
. Αλ, κεηά ηελ εθδίθαζε 

ηπρφλ ελζηάζεσλ, πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα 
δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ 
Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο (νη νπνίεο δηθαηνχληαη λα 
παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία), κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 
Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο (θαηαθχξσζεο) θνηλνπνηείηαη ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο εθηφο ηνπ κεηνδφηε. Μεηά ηνλ θαηά λφκν πξνζπκβαηηθφ έιεγρν 
λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην

14
,  πξνζθαιείηαη ν 

κεηνδφηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ, λα πξνζθνκίζεη κέζα ζε 
πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξψλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Πξντζηακέλεο Αξρήο, ηζρχνπζα βεβαίσζε εγγξαθήο ζην κεηξψν (εθφζνλ ε αξρηθψο 
πξνζθνκηζζείζα έπαπζε λα ηζρχεη) θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.2.1 
(νη εκεδαπνί) θαη 23.2.2 (β), (γ) θαη (δ) (νη αιινδαπνί) ηεο παξνχζαο, εθφζνλ έρεη ιήμεη ν 
ρξφλνο ηζρχνο ησλ αξρηθψο πξνζθνκηζζέλησλ

15
, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.2.4 

(πηζηνπνηεηηθά έλαληη ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ππεχζπλε δήισζε) θαη παξ. 24.1.5 (πεξί 
νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ).  
ε θάζε πεξίπησζε (αθφκα δειαδή θη αλ ηζρχεη ην αξρηθψο πξνζθνκηζζέλ ή ε Δλεκεξφηεηα 
Πηπρίνπ) πξνζθνκίδεηαη λέν πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, κε εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο 
θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.  
Δπίζεο πξνζθνκίδνληαη θαη ειέγρνληαη ηα απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο, αλ απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ πνπ ηπρφλ πξνζθνκίζηεθε ζηνλ δηαγσληζκφ 
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ αλαδφρνπ είρε (ή έρεη αληίζηνηρα) ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ 
πξνζθνκηζζέλησλ γηα ηελ έθδνζή ηεο. Απφ ηα σο άλσ απνδεηθηηθά πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη 
φηη ν αλάδνρνο ήηαλ ελήκεξνο θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά θαη θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα ππεχζπλε δήισζή ηνπ. Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη 
απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή θαη, εθφζνλ δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ 
δηαγσληζκφ, θνηλνπνηείηαη ε εγθξηηηθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζε ζηνλ 
κεηνδφηε (ζχλαςε ζχκβαζεο), κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 
30 ηνπ ΚΓΔ  πξνζθνκίδνληαο κεηαμχ ησλ άιισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε 
θαη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο. 
Σέινο πξνζθνκίδεηαη θαη ειέγρεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 ησλ 
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005» θαη 
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πεξί ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 
αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο ηνπ λφκνπ απηνχ

16
. 
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 Τπνγξακκίδεηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ, θαηά ηελ νπνία, γηα ηελ αθχξσζε δηαγσληζκνχ ιφγσ κε 
ηθαλνπνηεηηθψλ πξνζθνξψλ απαηηείηαη ε γλσκνδφηεζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο 
Πεξηθέξεηαο. 

14
 Δθφζνλ απαηηείηαη (άξζξα 35, 36 λ. 4129/2013 σο ηζρχεη). Αλ εθ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη φηη 
ε ζχκβαζε δελ ππφθεηηαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν πξνζαξκφδνληαη αλάινγα νη πξνβιέςεηο ηεο Γηαθήξπμεο 
(αθαηξείηαη δειαδή ην ππνγξακκηζκέλν ηκήκα).  

 ΗΜΔΙΩΗ: Γελ ππφθεηηαη ε ζχκβαζε ζηνλ έιεγρν ηνπ Δι. πλ φηαλ α) πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν 
απφ  ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έξγν θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 10.000.000 ΔΤΡΩ (βιέπεηε 
άξζξν άξ 35 παξ. 3 α λ. 4129/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ 73 παξ. 1 λ. 4146/2013 (ΦΔΚ Α 90) ) ή β) ην 
έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ άιιεο (εζληθέο) πεγέο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1.000.000 ΔΤΡΩ 
ρσξίο Φ.Π.Α.). Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, νη ζπκβάζεηο ηνπο 
ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 200.000 €  (αξ. 
36 λ. 4129/2013 θαη αξ. 278 λ 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 9 παξ. 1 λ. 4071/2012). 

15
  Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ (ζε θνηλνπξαμία) θαη επηρεηξήζεηο εκεδαπέο, ρσξίο ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, πξνζθνκίδνπλ 
γηα επαλέιεγρν ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 23.2.2 (β), (γ) θαη (ε). 

16
  Η Τπεχζπλε Γήισζε απαηηείηαη φηαλ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000 ΔΤΡΩ. Αιιηψο ε ζρεηηθή  
ππνγξακκηζκέλε παξάγξαθνο παξαιείπεηαη.  
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β) Αλ ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά δελ πξνζθνκηζηνχλ εκπξφζεζκα ή αλ ηα 
πξνζθνκηζζέληα (κεηά θαη ηηο ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο) είλαη ειιηπή ή αλ 
δελ πθίζηαληαη πιένλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κεηνδφηε, ε 
Πξντζηακέλε Αξρή αλαθαιεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη εγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο 
θαηαζθεπήο ζηελ ακέζσο επφκελε, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ή 
Κνηλνπξαμία, επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 
θαη νχησ θαζ΄ εμήο.  
 
γ) Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, φπσο θαη νη ινηπέο απνθάζεηο, πνπ 
ιακβάλνληαη θαη΄ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ, θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε ή κε fax, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο. Αλ 
ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε έρεη ιήμεη θαη δε ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε ηζρχνο  
ηεο, πξνο ηνλ ζθνπφ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε Πξντζηακέλε Αξρή απεπζχλεηαη ζηνλ 
δεχηεξν θαηά ζεηξά κεηνδφηε, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ, αλ απηφο 
ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε θαη νχησ θαζεμήο. 
 
 

Άξζξν 5: χκβαζε-πκβαηηθά ηεχρε 
 

5.1 ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 30 (παξ. 
5 – 11) θαη 39 ηνπ ΚΓΔ.  

   
5.2 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζηεί ην πξνο αλάζεζε έξγν, 

είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά 
φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ

17
: 

 
1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 
2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε. 
3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 
5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, Σ..Τ.  
7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 

9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη 

εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη 

ε πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.  
10. Σν Υξνλνδηάγξακκα/ Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα 

εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
5.3 Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν: 
 (1) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ. 
 (2) Οη Δπξσθψδηθεο. 
 (3) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.).  
 (4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 
 
 

Άξζξν 6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο 
 

6.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, θαζψο θαη θάζε 
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ 
ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή.  

 

6.2 Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο πξέπεη, 
επί πνηλή απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα είηε απφ ην Αξκφδην Πξνμελείν 

                                                           
17

 Γελ επηηξέπεηαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ππφ ζηνηρεία 3-10 λα πξνβιέπεηαη ε απαίηεζε ππνβνιήο 
δηθαηνινγεηηθψλ ή ζηνηρείσλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
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ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «Apostile» ζχκθσλα κε 
ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα 
πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο

18
. Η κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη είηε απφ 

Έιιελα δηθεγφξν είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία  ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

 
6.3 Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ησλ ππνςεθίσλ, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ αλαδφρνπ 
δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ 
επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία κε δηάζεζε δηεξκελέσλ.  

 
 
Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

 

7.1     Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ
19

: 
 
 

 - Σνπ  Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ Α’ 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο 
δεκνζίσλ  έξγσλ» (ΚΓΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 - Σνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ Α’ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
20. 

 - Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  

 - Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 - Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
- Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

   
7.2  Οη δηαηάμεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε κνξθή 

Α.Δ. θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ηπρφλ χπαξμεο αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ απφ ην Δζληθφ πκβνχιην 
Ραδηνηειεφξαζεο θ.ι.π. [άξζξν 20 παξ. 7 θαη 31 – 34 ηνπ ΚΓΔ  θαη ε Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 
ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β’/1673/23-8-2007) «πεξί ησλ 
Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ν.3414/2005» θαη απφθαζε  αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/05 (Φ.Δ.Κ. Β΄1590)]

 21
. 

 
7.3 Οη δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α’ 248)  «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» 

θαη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/1993 (ΦΔΚ Α’ 137) «Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ,    
δηαξξπζκίζεηο  ζηελ  έκκεζε  θαη άκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα θξάηεζε 6‰ ζην 
ΣΜΔΓΔ. 

 
7.4 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 
απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα 
θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

                                                           
18

  Βι. ζρεηηθά θαη ππνζεκείσζε 44. 

19
  Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηά ζην 
θείκελν θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο), κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ 
είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

20  Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο   

21
 Η παξ. 7.2 ηίζεηαη εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο ζχκβαζεο  ππεξβαίλεη ην 1.000.000 Δπξψ. 
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Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, Φφξνη, Γαζκνί,  θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδφρνπ 

 

8.1 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΗΓΡΤΜΑ Β. ΜΔΛΑ ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ (Κ.Α. 

15.7331.005)
22

 θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο
23

 πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, 
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ Ν. 2166/93 
(Φ.Δ.Κ. 137 Α’ /24-8-93). θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,10% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην αξ. 4 Ν. 
4013/2011, σο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

8.2 Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θιπ. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, δαζκνχο 
θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ 
Έξγνπ. 

 

8.3 Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ ΚΓΔ θαη (ελδερνκέλσο) ην 
αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EΤΡΩ. 

 
 

Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ 

 

 Δθφζνλ δεηεζνχλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ 
δηαγσληζκφ, απηέο ζα παξέρνληαη απφ ηελ αξρή πνπ ηνλ δηεμάγεη, ην αξγφηεξν ηξεηο εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

 
 
Άξζξν 10: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ 
 

Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη 
ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη 
γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22

  Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ ηελ Δ.Δ., ηνχην λα αλαγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη 
εηδηθφηεξα λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο πξάμεο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ  νπνίνπ 
είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν) θαζψο θαη ηα πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο 
πφξνπο. 

23
  Οη θξαηήζεηο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηνλ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

 
Άξζξν 11: Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ  

 

11.1 Σίηινο ηνπ έξγνπ 

 

 Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:  
 «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ Α’ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ». 
  
11.2 Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο / Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 106.000,00 Δπξψ 
θαη αλαιχεηαη ζε 

24
: 

Γαπάλε Δξγαζηψλ: 63.081,11 €  
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.): 11.354,60 € 
Απξφβιεπηα

25
: 11.165,36 € ( πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ 

Γ.Δ.+ Ο.Δ.)  
Αλαζεψξεζε: 577,80 € 
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 19.821,14 €  
 

 

11.3 Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  

 

 Οηθηζκφο νπθιίνπ, εληφο νηθηζκνχ, νδφο Αγίνπ Γεσξγίνπ. 
 
11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 

  
 Σν Α΄ Νεπηαγσγείν ρνιείν αλεγέξζεθε ζηα 1925 απέλαληη ζην λαφ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ νπθιίνπ. 
Δίλαη έλα ηζφγεην ππεξπςσκέλν, θνκςφ λενθιαζηθίδνλ εθπαηδεπηήξην, απφ ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ηζηνξηθνχ νηθηζκνχ ηνπ νπθιίνπ. ,  
     Ο ζεηζκφο ηεο 24

εο
 Μαΐνπ 2014 πξνθάιεζε ξεγκαηψζεηο απνθφιιεζεο ζηηο κεζνηνηρίεο, ζην 

ππεξπςσκέλν ηζφγεην, ζηα ζεκεία ζηα νπνία αλαπηχζζνληαη ηα θχξηα θαηαθφξπθα μχιηλα ζηνηρεία ζηνλ 
ηζαηκά, ηε ζχλζεηε θαηαζθεπή κε ηελ νπνία απηέο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο. Δπίζεο, πξνθάιεζε ραιάξσζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ μχιηλνπ δαπέδνπ θαη ησλ ζπλδέζεσλ ησλ θεξνπζψλ δνθψλ κε ηηο πεξηκεηξηθέο 
ηνηρνπνηίεο, φπσο θαη κηθξέο ηνπηθέο κε δνκηθέο αζηνρίεο.  
        Με ηηο πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη 
αληηζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην Α΄ Νεπηαγσγείν νπθιίνπ, βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ζε έλα επξχ θάζκα, εμαζθαιίδεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα, ειαηηψλεηαη ε επηθηλδπλφηεηα θαη 
δπλάκεη απμάλεη ε απφδνζε λεπίσλ θαη δηδαζθφλησλ. Σν ζεκαληηθφηεξν, βεβαίσο, είλαη πάληνηε ε 
εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο λεπίσλ θαη δηδαζθφλησλ θαη ε απνθαηάζηαζεο ηεο ςπρηθήο ηνπο 
δηάζεζεο θαη βεβαηφηεηαο. Οη πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο έρνπλ σο εμήο:  
  
Κηηξηαθά εθπαηδεπηεξίνπ 

 Πξνζεθηηθή θαζαίξεζε επηρξηζκάησλ – ρξσκαηηζκψλ – επελδχζεσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηζκάησλ 

ηνπ λεπηαγσγείνπ 

 Θεξαπεία ξσγκψλ, κε θαζαίξεζε ησλ βιαθζέλησλ ηκεκάησλ, βαζχ θαζαξηζκφ κε λεξφ ή αέξα 

ππφ πίεζε αθαίξεζε ησλ ραιαξψλ δφκσλ, κεξηθή πιηλζνζπξξαθή (πιίλζνη δηηήθνπζεο θαηά κήθνο 

ζε βάζνο απφ ηα δχν ηκήκαηα ηεο ξσγκήο, ζπκπιήξσζε δφκσλ θαη αξκνιφγεζε εθαηέξσζελ ηεο 

ξσγκήο, ηνπνζέηεζε ζε ζπλνιηθφ εχξνο 70 εθαη. κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο, επίρξηζε κε ηζρπξφ, παρχ 

θνλίακα θαη ρξσκαηηζκφ.    

 Νέα επηρξίζκαηα – ρξσκαηηζκνί εζσηεξηθά ζηα θηίξηα ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

 Καζαίξεζε αζηνρεζάλησλ ρξσκαηηζκψλ θαη λένη ρξσκαηηζκνί ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ θηηξίνπ 

 Μεξηθή αλαθαηαζθεπή εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ππνγείνπ, σο έρεη. 

                                                           
24

 Μπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη άιια θνλδχιηα, φπσο π.ρ. δαπάλε απνινγηζηηθά εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. 

25
 Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ 
πξνζθεξζείζα έθπησζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ελ ιφγσ πνζνζηηαία αλαινγία 15% επί ηεο δαπάλεο 
εξγαζηψλ κε ΓΔ&ΟΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 παξ. 3 ηνπ ΚΓΔ. 
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 Αλάθηηζε κε δξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή ηνηρνπνηίαο ηζνγείνπ πνπ είρε θαζαηξεζεί γηα αχμεζε ηεο 

αθακςίαο θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ δπλαηψλ δηεπζεηήζεσλ.   

 Αληηθαηάζηαζε – ελίζρπζε θέξνληνο ζθειεηνχ δαπέδνπ ηζνγείνπ. 

 Μφληκε ππνζηχισζε μχιηλνπ δαπέδνπ κε θαηαθφξπθα ππνζηπιψκαηα  

 πληήξεζε μχιηλσλ ζηνηρείσλ.  

 Σνπνζέηεζε δαπέδνπ  απφ ιηλφιενπκ.πάρνπο 2 ριζη.  

 Δπέλδπζε ιεπηψλ δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ λνηίνπ ηκήκαηνο κε κνλέο γπςνζαλίδεο εθαηέξσζελ. 

 πληήξεζε θνπθσκάησλ κε ηηο δηαζηάζεηο θαη κνξθή πνπ έρνπλ θαη θαηαζθεπή μχιηλεο ζχξαο ζην 

ππφγεην.  

 
Καηαζθεπή ιεβεηνζηαζίνπ 
    Θα απνηειέζεη θαηαζθεπή κε θέξνληα νξγαληζκφ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, νπηνπιηλζνδνκή 
πιήξσζεο θαη ζηέγε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε θεξακνζθεπή, κε δηαζηάζεηο 2,00*6,00 Μ2, πνπ ζα 
θαηαζθεπαζζεί ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ απιείνπ ρψξνπ ηνπ Νεπηαγσγείνπ. .   
 
Πεξηβάιισλ ρψξνο  

- Μεξηθή θαηαζθεπή πξνζβάζεσλ απιείνπ ρψξνπ απφ ειαθξά νπιηζκέλν κε ζηδεξφ πιέγκα ζθπξφδεκα.  

 Καζαίξεζε νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο θαη πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε ηξηψλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, 
ήηνη δηζέζηαο θνχληαο, ηξακπάιαο θαη ζχλζεηνπ νξγάλνπ κε ηζνπιήζξα.  

 
Ζ/Μ εξγαζίεο 
Απνθαηάζηαζε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θπξίσο θηίζκαηνο, εγθαηάζηαζε ππξαλίρλεπζεο-ππξαζθάιεηαο, 
κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ιέβεηα ζην λέν ιεβεηνζηάζην θαη ζπκπιήξσζε απηνχ.  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 
δηαγσληζκφ, αιιά θαη ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη 
λνκνινγίαο (ππφζεζε C-496/99 P / Δπηηξνπή θαηά CAS Succhi di Frutta SpA θαη ππφζεζε C-
454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH θαηά Απζηξίαο)), ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ 
αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ζε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη εθφζνλ ε 
κεηαβνιή δελ πξνθχπηεη απφ αηέιεηεο θαη ειιείςεηο ηεο κειέηεο, κε βάζε ηελ νπνία 
δεκνπξαηήζεθε ην έξγν.  
Δηδηθά, ε δηαρείξηζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ ζα αθνινπζεί ηηο πξνβιέςεηο ηεο 
πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο (άξζξν 57 παξ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), εθφζνλ ε δπλαηφηεηα 
ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο αλαθέξεηαη ξεηά ζηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε, κε ηνπο αθφινπζνπο 
φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: 
Γελ επηηξέπεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ:  

 λα πξνθαιείηαη αιιαγή ηνπ «βαζηθνχ ζρεδίνπ» ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, φπσο απηφ 
πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε,  

 λα ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, 

 λα θαηαξγείηαη κηα «νκάδα εξγαζηψλ» ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο,  

 λα πιεξψλνληαη λέεο εξγαζίεο, πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε,  

 λα ηξνπνπνηνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε,  

 λα πξνθαιείηαη αχμεζε ή λα γίλεηαη εηζαγσγή λέσλ ζπκβαηηθψλ δαπαλψλ, νη νπνίεο δελ 
είραλ απνηειέζεη αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ (π.ρ. γηα ην κεηξψν έξγνπ, 
απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, θιπ). 

 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνξηζκψλ, επηηξέπεηαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ νξίνπ κεηαβνιήο ησλ 
εξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο απηήο «νκάδαο εξγαζηψλ», αιιά: 
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 κε πεξηνξηζκφ ηεο κεηαβνιήο (αχμεζεο ή κείσζεο) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο κηαο «νκάδαο 
εξγαζηψλ», έσο ην 20% ηεο δαπάλεο απηήο θαη ηαπηφρξνλα 

 κε πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ, αζξνηζηηθά, φισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ «νκάδα εξγαζηψλ» ζε 
άιιε  «νκάδα εξγαζηψλ» έσο ην 10% ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. 

Οη σο άλσ πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ επέξρνληαη κφλν κεηψζεηο 
πνζνηήησλ (θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ) κηαο ζχκβαζεο (ζην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 
ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ), ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμνηθνλνκνχκελα πνζά γηα 
ηελ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ άιισλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

 
Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
 

 Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο θαη αξρίδεη απφ 
ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο

26
.  

Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο
27

 ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
Δ..Τ. 

 
 
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
 

13.1  Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ «αλνηθηή δεκνπξαζία» ηεο πεξ. α) ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ ΚΓΔ. 

  
13.2 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα ησλ 

επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ)   
28

.  
 
 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  

 
 

Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ  
 
 Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, φπσο εηδηθφηεξα 

νξίδεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ ΚΓΔ. 

 
 

Άξζξν 15: Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 
 
15.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, 

θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 157 παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4281/2014 (Α 160) θαη ηνπ άξζξνπ 24 
ηνπ ΚΓΔ, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ, εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, πνπ 
αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο  2%

29
, εθηφο Φ.Π.Α, ήηνη 

ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ επηαθνζίσλ είθνζη ηεζζάξσλ επξψ (1.724,00 €). Οη εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο απεπζχλνληαη είηε ζηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, είηε ζηνλ 
θνξέα θαηαζθεπήο, είηε ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ (φπσο νη ππεξεζίεο θαη θνξείο 
αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1.1, 1,2 θαη 1.3 ηεο παξνχζαο) θαη ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο 
θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο .   

  

                                                           
26

  Μπνξεί ε έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, αλ ιφγνπ ράξε δελ πξνβιέπεηαη ε άκεζε έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ. 

27
 Η παξαβίαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 49 ηνπ ΚΓΔ, κφλν αλ ζηελ ΔΤ ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηνπ ηξφπνπ επηβνιήο. 

28
 Ιδηαηηέξσο επηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά ηα ζπζηήκαηα δεκνπξάηεζεο ηνπ άξζξνπ 6 (θπξίσο), 

αιιά θαη ησλ άξζξσλ 5, 7 θαη 9 (εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο) ηνπ ΚΓΔ θαη δελ αθνξά ην 

ζχζηεκα κειέηε – θαηαζθεπή, ή άιια ζπζηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη θαη ηερληθέο πξνζθνξέο.  

29
  χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 παξ. 1 α) ηνπ λ. 4281/2014, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ έσο 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαζεψξεζε), κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
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15.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλαθέξνπλ απαξαίηεηα ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, δειαδή ην 
νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ηνπ αηνκηθνχ εξγνιήπηε, ηελ επσλπκία ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ (εηαηξείαο) ή ηνλ ηίηιν ηεο Κνηλνπξαμίαο, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν δίδεηαη ε 
εγγχεζε, ζαθή παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο κέρξη ην παξαπάλσ 
πνζφ θαη αλεπηθχιαθηε ππφζρεζε πεξί θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο θακία 
έλζηαζε ή αληίξξεζε, κέζα ζε πέληε (5) ην πνιχ εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε, θαηά ηα αλαθεξφκελα εηδηθφηεξα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΓΔ

30
. 

θάικαηα ή ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ή ηνλ ππεξνχ ε εγγχεζε δελ 
νδεγνχλ ζε απνθιεηζκφ αλ δελ γελλάηαη ζχγρπζε. 

 

15.3 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο, αλ έρνπλ ρξφλν ηζρχνο 
κηθξφηεξν ησλ 6 κελψλ θαη 30 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο (άξζξν 157 
παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4281/2014 θαη άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ), δειαδή πξέπεη λα έρνπλ 
ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κέρξη  21-02-2016

31
. 

 

15.4 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία θαηαπίπηεη αλ ν δηαγσληδφκελνο απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο 
πνπ αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 
15. 5  Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 

 Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο – Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ) 
 

16.1 Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν
32

  
 
 

16.2 Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε  
33

 
  
 

Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  
 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1 β) ηνπ Ν. 4281/2014 θαη ην άξζξν 35 ηνπ ΚΓΔ, ζηνλ 
βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% 

34
 επί 

ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ 
ππεξεζία, πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ή ζηνλ 

                                                           
30

 Η ιέμε «ην πνιχ» ζεκαίλεη φηη γίλνληαη δεθηέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο κε κηθξφηεξε πξνζεζκία πιεξσκήο π.ρ. 5 
εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) ή ηξεηο εξγάζηκεο. 

31
 Να ηίζεηαη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη 
ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, θαηά ην άξζξν 19 ηεο 
παξνχζαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4281/2014. 

32
 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, θαιχπηεη θαη ηελ παξνρή ηζφπνζεο πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ πξνθήξπμε πξνβιέπεηαη 
κεγαιχηεξν χςνο πξνθαηαβνιήο, απηή ιακβάλεηαη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο 
πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο 
θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο.(άξζξν 157 παξ. 1 δ) ηνπ Ν. 4281/2014 θαη άξζξν 51 ηνπ ΚΓΔ, ζηνλ βαζκφ 
πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ). χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 εδ. α ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3614/2007 (φπσο 
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 242 παξ. 3 ηνπ Ν. 4072/2012), ζηηο πεξηπηψζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δεκφζησλ 
έξγσλ ζηηο δηαθεξχμεηο ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεηαη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο.  

33
 Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, θαηά ην άξζξν 50 ηνπ ΚΓΔ, νπφηε κλεκνλεχνληαη θαη νη απαξαίηεηεο 
ιεπηνκέξεηεο. 

34
 χκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4281/2014, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ έσο 
5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαζεψξεζε), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο αλαπξνζαξκφδεηαη (απμνκεηψλεηαη) βάζεη ηνπ ηξέρνληνο ΑΠΔ. 
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θνξέα θαηαζθεπήο ή ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, λα αλαθέξνπλ ζαθψο ηα ζηνηρεία ηεο 
επηρείξεζεο ππέξ ηεο νπνίαο παξέρνληαη, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην πνζφ γηα ην νπνίν 
παξέρεηαη ε εγγχεζε θαη ηνλ ρξφλν ηζρχνο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε, 
επηπιένλ δε λα πεξηιακβάλνπλ παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ην δηθαίσκα δηδήζεσο θαη 
ππφζρεζε γηα ηελ απξνθάζηζηε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
εκέξα ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνηήζεσο. 
ε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε 
θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 39 παξ. 1 ηνπ ΚΓΔ.  
 
 

Άξζξν 17Α: Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 
Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 (Α΄139) θαη έρνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη 
απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 
πνζνχ. 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 
πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.  

 

 
Άξζξν 18: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ 
 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, 
νξίδεηαη ε 21-07-2015, εκέξα Σξίηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 
10:00 π.κ.  

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία 
ή αλ δηεμαρζεί κελ αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα 
εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή

35
 θαη ε νπνία ζα 

γλσζηνπνηεζεί κε FAX ή e-mail 
36

 πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα 
εκεξνκελία, ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα ψξα  (10:00 π.κ.). Η 
ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη δεχηεξε θνξά κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο. 

     
 
Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 
 

 Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ (θαηά ηε 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ 

37
 απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
38

. 
 
 
Άξζξν 20: Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 
 
 Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο απηήο ζα δεκνζηεπζεί θαηά ηηο παξ. 7 – 9 ηνπ άξζξνπ 15 

ηνπ ΚΓΔ ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 
Κπβέξλεζεο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ηεο ΓΓΓΔ/ ΤΠΔΥΩΓΔ 
Δ.16/2007.  

                     

                                                           
35

  Η νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη πάιη Σξίηε. 

36
  Οξίδεηαη ην κέζνλ, π.ρ. ΦΑΞ. 

37
 χκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ θαη ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 4129/2013 ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ν ρξφλνο 
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ αλάινγα κε ηνλ πξνβιεπφκελν πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ (βι. θαη ππνζεκείσζε 14). 

38
 Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πξηλ ηελ ιήμε απηήο (βι. άξζξν 157 παξ. 1 α) εδάθην γ 
ηνπ Ν.4281/2014). 
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 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, 
βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ Δξγνιάβν πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο θαη 
εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ

39
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

                                                           
39

  χκθσλα κε ηελ παξ. 3 άξζξνπ 4 Ν 3548/2007 (ΦΔΚ Α 68) φπσο πξνζηέζεθε κε αξ. 46 λ. 3801/2009 (ΦΔΚ Α’ 
143). 

15PROC002887575 2015-07-02



ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΙ 20 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

 

 
Άξζξν 21: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 
  

ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 

21.1 Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:   

α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε 

Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1  έσο θαη ηελ 7ε ηάμε γηα έξγα 

θαηεγνξίαο ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ θαη Ζ/Μ, εληφο λνκνχ ή εθηφο λνκνχ.
40

  

β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο 

(.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη 

θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο 

απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ 

Μ.Δ.Δ.Π. 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε 

ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

 

21.2  Κνηλνπξαμίεο Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε 
νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο

41
, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ ΚΓΔ 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 199, παξ. 2 γ. πεξ. ββ) ηνπ λ. 4281/2014 (Κνηλνπξαμία 
ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη ζην 
θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο.  

21.3 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ. Σν πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πξνθχπηεη απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα 
αλαγξάθεηαη, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ αλαγξαθεί ιαλζαζκέλα, δελ επεξεάδεηαη ην θχξνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 
10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη 
ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.  

21.4 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηάμε ……ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. γηα 
έξγα θαηεγνξίαο …………………….., κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 
ΚΓΔ (αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ θνηλνπξαμίαο)

42
. 

21.5 Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο θνηλνπξαθηηθνχ 
ζρήκαηνο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή 
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 

 
Άξζξν 22: Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα  
 

Κάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε, πνπ κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, κεκνλσκέλα ή σο κέινο 

Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα:  

1. Να κελ ηειεί ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή, πξνθεηκέλνπ πεξί 
αιινδαπψλ, ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ κηα παξφκνηα 
δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο πξνέιεπζήο ηεο. 

                                                           
40

 Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ε 
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ γξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ  (βιέπεηε άξζξα 105 
θαη 106 ηνπ ΚΓΔ). ηελ πεξίπησζε απηή λα ηίζεηαη ε αληίζηνηρε πξφβιεςε.  

41
 Αλ ζπκκεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο γξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ δελ επηηξέπεηαη λα 
θνηλνπξαθηνχλ κε επηρεηξήζεηο ησλ ππνινίπσλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ (βι. άξζξν 106 παξ. 1 ηνπ ΚΓΔ). 

42
 Η πεξίπησζε απηή ηίζεηαη κφλν αλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ δηθαηνινγείηαη. 
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2.  Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), 
εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.),εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη Ιδησηηθψλ 
Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.), ν πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε 
αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε 
άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα γηα  

     α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο αξηζκ. 
98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

     β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Μαΐνπ 1997 (21) θαη ζην 
άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ,  

     γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,  

     δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. 
91/308/ΔΟΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Κ), ζη) απάηε (386-388 Π.Κ.), δ) εθβίαζε (385 Π.Κ.), ε) 
πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Κ.), ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Κ.), η) δσξνδνθία (235-237 Π.Κ.), θ) δφιηα 
ρξενθνπία (398 Π.Κ.). 

Σα ππφ α΄-δ΄ αδηθήκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε 
πεξίπησζε, ελψ ηα ππφ ε΄-θ΄, κφλν αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
εξγνιήπηε. 

3. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία (εθφζνλ είλαη 
εκεδαπή ή αιινδαπή κελ αιιά πνπ έρεη ήδε αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα) ή 
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε. 

4. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ, ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα) 
ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε. 

5. Να κελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηεο 
ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη ηε 
ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία). 

6. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηηο εξγνιεπηηθέο νξγαλψζεηο, εθφζνλ 
είλαη εγγεγξακκέλε. 

7. Να κελ έρεη αλεθηέιεζην ππφινηπν εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ αλψηεξν ηνπ λφκηκνπ νξίνπ. 

ΖΜΔΗΩΖ: Οη ππφ 6 θαη 7 πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ κφλν γηα ηηο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο.  

8.  Σερληθή ηθαλφηεηα
43

. 

 ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 
 
Άξζξν 23: Γηθαηνινγεηηθά  

 

Κάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία, κεκνλσκέλα ή σο κέινο 
Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 21 θαη φηη δηαζέηεη ηα 
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 πκπιεξψλεηαη γηα λα ηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη δεθηή αιινδαπή Δξγνιεπηηθή. 
Δπηρείξεζε πνπ δελ είλαη γξακκέλε ζε επίζεκν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ. Η δεηνχκελε ηερληθή 
ηθαλφηεηα πξέπεη λα είλαη ζην επίπεδν ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ Μ.Δ.Δ.Π., 
δειαδή ν θαηάινγνο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε έξγα αληίζηνηρα ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, ηεο ηάμεο θαη ησλ θαηεγνξηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ. Γηα ηνπο 
εκεδαπνχο εξγνιήπηεο ε ηερληθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εγγξαθή ζηελ αληίζηνηρε ηάμε θαη θαηεγνξία 
ηνπ Μεηξψνπ κπνξνχλ φκσο λα πξνζηεζνχλ θαη γηα ηνπο έιιελεο εξγνιήπηεο απαηηήζεηο ηερληθήο ηθαλφηεηαο 
ζηελ εθηέιεζε έξγσλ παξεκθεξψλ θαη΄ αληηθείκελν κε ην ππφ δεκνπξάηεζε, χζηεξα απφ ζρεηηθή εγθξηηηθή 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τ.ΜΔ.ΓΙ.. γηα ηελ πξνζζήθε επηπιένλ φξσλ ζηε δηαθήξπμε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ ηελ πεξίπησζε απηή λα αλαθέξεηαη ε εγθξηηηθή απφθαζε. 
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πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 22, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά
44

: 
 

23.1 Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο 

 

α. Πξνθεηκέλνπ πεξί εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π.
45

 

πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε απηφ ζηελ ηάμε θαη θαηεγνξία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 21 ηεο 

παξνχζαο.  

β. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο πξνεξρφκελεο απφ θξάηνο-κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ .Γ.. ηνπ Π.Ο.Δ. ή 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , φπνπ 

ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, επηθπξσκέλν απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο, ζε ηάμε θαη θαηεγνξία φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 21 ηεο παξνχζαο, ζπληαγκέλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο Οδεγίαο 2004/18 (άξζξν 

151 ηνπ λ. ΚΓΔ). 

γ. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο πξνεξρφκελεο απφ θξάηνο-κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ .Γ.. ηνπ Π.Ο.Δ., 

ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, φπνπ 

δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, απαηηείηαη βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθφ κεηξψν ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 

ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξζξν 145 ηνπ ΚΓΔ). 

Σα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά, ζα 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ 
46

 θαηά ηελ εκεξνκελία  παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

  

23.2 Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο θαηαιιειφηεηαο  
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 ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε 
δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

   1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ 
δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά 
έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε 
ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

   2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο 
απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα 
Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο 
δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο 
ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.). 

    3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ   

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ 
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 
4194/2013)., θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ 
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014». 

   4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

45
 Τπελζπκίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο ησλ Μεηξψσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. ηελ 
πεξίπησζε απηή πξνζηίζεηαη «ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ». 

46
 Τπελζπκίδνληαη πάλησο ζρεηηθά θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ ΚΓΔ.  
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Η εθπιήξσζε ησλ πξνζφλησλ 1 – 7 ηνπ άξζξνπ 22 απνδεηθλχεηαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

πεξηπηψζεσλ α έσο ε ηεο παξ. 23.2.2, πνπ αθνξνχλ ηφζν ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο φζν 

θαη φια ηα κέιε ησλ θνηλνπξαμηψλ, κε ηηο δηαθξίζεηο ηεο παξ. 23.2.1:  

23.2.1 Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξνζθνκίζνπλ, εθφζνλ 
θαηέρνπλ, «Ενημερότητα Πτυχίου» γηα ρξήζε ζε δεκνπξαζίεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
θάζε θνξά ππνπξγηθή απφθαζε. Η Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε 
πξνζθφκηζεο ησλ αληίζηνηρσλ επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 
23.2.2, εθηφο ηεο πεξίπησζεο δ΄, ε νπνία δελ ηηο αθνξά. Η Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ πξέπεη, επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ, λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε θνξνινγηθή ή ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 
Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ έρνπλ ιήμεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε 
δήισζε

47
 (ηνπ κεκνλσκέλνπ ππνςήθηνπ ή ηνπ κέινπο ηεο ππνςήθηαο θνηλνπξαμίαο) φηη ν 

ζπκκεηέρσλ είλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ ελεκεξφηεηα απηή, εθφζνλ αλαδεηρζεί κεηνδφηεο.  

Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ρσξίο Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, 

ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απηνχ ηεο 

παξαγξάθνπ δ΄.  

     Οη αιινδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
ησλ παξαγ. α΄ έσο δ΄,  εθηφο αλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ ηεο ρψξαο ηνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ ΚΓΔ, 
νπφηε απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθείλσλ πνπ 
κλεκνλεχεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 

 

23.2.2. α. Γηα ηελ πεξίπησζε 1, 2, 5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 22  ππνβάιιεηαη  Τπεχζπλε Γήισζε πνπ 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αηνκηθφ εξγνιήπηε ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο θαη 

βεβαηψλεη φηη:  

η) ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε
48

, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή, πξνθεηκέλνπ 

πεξί αιινδαπνχ δηαγσληδφκελνπ, ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη 

απφ κηα παξφκνηα δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο 

πξνέιεπζήο ηνπ,  

ηη) ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 22 δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο απηήο,  

ηηη) ε επηρείξεζε δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε πνηλή 

πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη 

ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία) θαη  

iv) ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα αλεθηέιεζηνπ 
πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ). 

β. Γηα ηελ πεξίπησζε 3 πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 
εγθαηάζηαζεο ή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηεο 
Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή θαη κε ηελ ηζρχνπζα 
ειιεληθή λνκνζεζία, γηα ηελ Δξγ.Δπ. θαη γηα φιεο ηηο Κνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη, 
θαζψο θαη γηα θάζε έξγν πνπ εθηειεί (παξ. 3 άξζξνπ 20 ηνπ ΚΓΔ)  ζηελ Διιάδα. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ (ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ 
Δλνηήησλ) θαη δελ θαηέρνπλ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, έρνπλ εηδηθά ηελ ππνρξέσζε λα 
πξνζθνκίζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε φπνπ ζα αλαθέξνληαη η) φηη ηα πξφζσπα

49
 πνπ 

απαζρνινχλ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είλαη αζθαιηζκέλα ζηνπο νηθείνπο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο (αλ δελ απαζρνινχλ ηέηνηα πξφζσπα λα ππνβάιιεηαη ζρεηηθή 
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  Όπνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ ππνβνιή Τπεχζπλεο Γήισζεο, ε δήισζε απηή πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία 
ππνγξαθήο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ κελφο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε ελψ δελ απαηηείηαη απηή λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

48
  ε εθθαζάξηζε κπνξνχλ λα ηεζνχλ κφλν λνκηθά πξφζσπα θαη φρη αηνκηθέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, άξα απφ 
ηνπο αηνκηθνχο εξγνιήπηεο δε δεηείηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ. 

49
  Υσξίο νλνκαζηηθή αλαθνξά ζηα πξφζσπα.  
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αξλεηηθή Τ.Γ.), ηη) ηα πξφζσπα (νλνκαζηηθά) πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο 
επηρείξεζεο θαη έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΣΜΔΓΔ. Σα απνδεηθηηθά 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο θαη λα αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ελψ εηδηθφηεξα πξέπεη λα 
πξνζθνκίδεηαη θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ησλ σο άλσ ζηειερψλ πξνο ην ΣΜΔΓΔ. 
Γελ απαηηείηαη πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ άιια ηακεία, ζηα νπνία 
ελδερνκέλσο είλαη αζθαιηζκέλα ηα παξαπάλσ ζηειέρε (π.ρ. ηέσο ΣΠΔΓΔ).  

 

γ. Γηα ηελ πεξίπησζε 4, εθφζνλ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα, 
απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην, ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη γηα 
ηηο Κνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη (παξ. 3 άξζξνπ 20 ηνπ ΚΓΔ). ε πεξίπησζε πνπ ε 
Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε δε θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα, βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή 
αξρή ή ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ γεγνλφηνο απηνχ θαη ηαπηφρξνλα απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο 
ελεκεξφηεηαο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηεο. 

 Αλ ζε θάπνην θξάηνο δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ β΄ θαη γ΄ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, κπνξεί 
λα αληηθαηαζηαζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε (εθδνζείζα εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη 
ηεο εκεξνκελίαο δεκνπξάηεζεο) ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη, απφ ππεχζπλε δήισζε. Αλ 
δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε 
πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ είλαη απαξάδεθηε. 

δ.  Γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 21.1.γ θαηάινγν εθηειεζκέλσλ έξγσλ 
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζήο ηνπο, απφ ηα 
νπνία ζηνηρεία απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ εθηειέζεη παξφκνηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά έξγα κε ην 
δεκνπξαηνχκελν. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνπλ ηελ αμία, ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν 
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη δηεπθξηλίδνπλ αλ ηα έξγα εθηειέζηεθαλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο 
θαη αλ πεξαηψζεθαλ θαλνληθά. 

ε. Πηζηνπνηεηηθά εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο 
εξγνιεπηηθέο ελψζεηο ή ππεχζπλε δήισζε φηη δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε ηέηνηεο 
νξγαλψζεηο

50
.  

  
23.2.3    Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα ππφ β θαη γ ζηνηρεία ηεο παξ. 23.2.2 πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 

ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ 
δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ  πξνβιέπεηαη ρξφλνο (κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο ηνπ εμακήλνπ) 
ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο 
ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.  
Δηδηθά νη ππεχζπλεο δειψζεηο θαη έλνξθεο βεβαηψζεηο, πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα 
αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ 
κελφο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε.  
Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη: α) νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζε πξσηφηππν, β) ηα ινηπά 
δηθαηνινγεηηθά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα (ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο πξνβιεπφκελα ζηελ 
ππνζεκείσζε 44). Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ. Σα δηθαηνινγεηηθά παξακέλνπλ ζην θάθειν θαη δε λνείηαη επίδεημε θαη 
απφζπξζή ηνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 
Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο ππέβαιε ςεπδή δήισζε 
θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, 
απνθιείεηαη. 
 

23.2.4   Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζηα πιαίζηα επαλειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαηά ηελ παξ. 4.2 ηεο παξνχζαο, ν αλάδνρνο πξνζθνκίδεη ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ εηιηθξίλεηα ησλ δεισζέλησλ κε ηελ ππεχζπλε 

δήισζε ηεο παξ. 23.2.2.α): 

α.  Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.. 

Πηζηνπνηεηηθά πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε δελ πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο αηνκηθέο 

εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο.  

                                                           
50

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) δελ ζπληζηά εξγνιεπηηθή νξγάλσζε. 
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β.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή αλάινγν έγγξαθν Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο, πνπ αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ 

(Δ.Δ.),εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ 

(Ι.Κ.Δ.), ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα 

θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα 

θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα. ε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ δελ είλαη ιεπθφ ζα ππνβάιιεηαη έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο 

αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνπ, πεξί ησλ αδηθεκάησλ πνπ αθνξνχλ νη θαηαδίθεο πνπ είλαη 

γξακκέλεο ζην κεηξψν. Αλ απφ ηελ έλνξθε βεβαίσζε πξνθχπηεη φηη θάπνηα απφ ηηο θαηαδίθεο 

αθνξά αδίθεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, 

πξνζθνκίδεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ην αδίθεκα αθνξά 

ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Η έλνξθε βεβαίσζε δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο 

γηα φζν ρξφλν αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ.  

 

γ. Τπεχζπλε δήισζε γηα ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, ζπλνδεπφκελε 
απφ: (α) πίλαθα φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ θαη (β) ηηο βεβαηψζεηο ησλ αξκνδίσλ 
ππεξεζηψλ γηα ην αλεθηέιεζην κέξνο θάζε εξγνιαβίαο πνπ εθηειεί είηε απηνηειψο είηε ζε 
θνηλνπξαμία   θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ

51
). 

 
23.3 Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο Ηθαλφηεηαο

52
 

  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 

 

Άξζξν 24 : Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο 
 
 Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 

24.1 Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά (θαη κε ηηο δηαθξίζεηο) πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 θαη επηπιένλ (επίζεο 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ):  

1. Σηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, νη νπνίεο 
θαηαηίζεληαη πξσηφηππεο. 

2.   Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά φηη απνηειεί λφκηκν 
εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη φηη έρεη ην εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ε Πξντζηακέλε Αξρή, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα 
ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο θαη κπνξνχλ, θαηά ηνλ επαλέιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 26 παξ. 2 ΚΓΔ λα δεηήζνπλ 
νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζεσξνχλ αλαγθαίν γηα ηελ απφδεημή ηεο, φπσο π.ρ. ην Φ.Δ.Κ. 
ίδξπζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ 
εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ θαη ΙΚΔ.).  

Τπεχζπλε Γήισζε δελ πξνζθνκίδεηαη ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ εξγ/θψλ επηρεηξήζεσλ. 

                                                           
51

  Μεηαβνιέο ζην αλεθηέιεζην δελ επεξεάδνπλ ηελ ηζρχ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ (γηα ηνλ ρξφλν πνπ απηή 
ρνξεγήζεθε) εθηφο ηεο πεξίπησζεο ππέξβαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θαηά ηάμε Μ.Δ.Δ.Π. αλεθηέιεζηνπ εξγνιαβηθψλ 
ζπκβάζεσλ.  

52 Σα δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ ΚΓΔ (άξζξν 48 ηεο 

Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ) θαη αθνξνχλ ηηο αιινδαπέο Δξγ. Δπηρεηξ., πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε επίζεκν 
θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ. Μπνξεί λα ηεζεί θαη γηα ηηο ειιεληθέο Δξγνι. Δπηρ. κφλν αλ 
πθίζηαηαη εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τ.ΜΔ.ΓΗ. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ε ηερληθή 
ηθαλφηεηα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ζην πξφζσπν κίαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο θνηλνπξαθηνχζεο 

εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο. 
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Η εθπξνζψπεζε ηεο εξγ. επηρ/ζεο ηεθκαίξεηαη, εθφζνλ δελ ακθηζβεηήζεη κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο (θαηά ηελ παξ. 4.2 α΄ ηεο παξνχζαο) ηελ εθπξνζψπεζή 
ηεο απφ ην πξφζσπν πνπ ππέγξαςε ηελ πξνζθνξά ηεο.   

Όηαλ νη δηαγσληδφκελνη πξνζθνκίδνπλ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, ε λνκηκνπνίεζε 
ζεσξείηαη απνδεδεηγκέλε. Αλ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο είλαη άιιν πξφζσπν απφ ηνλ 
αλαθεξφκελν ζηελ Δ.Π. πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 
αιιαγή.  

3. ε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο Κνηλνπξαμίαο, ππνβάιιεηαη δήισζε ή ηδησηηθφ 
ζπκθσλεηηθφ ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ κειψλ, γηα ηε 
ζχζηαζε ηεο Κνηλνπξαμίαο. Γειψλνληαη επίζεο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ 
θνηλνπξαθηνχλησλ κειψλ (εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ειάρηζηα 
πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε θνηλνπξαμία).           

4.  Σα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηά ην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ λνκηκνπνίεζε ηνπ 
θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

 Σέηνηα ζηνηρεία δελ πξνζθνκίδνληαη αλ ε λνκηκνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα 
Πηπρίνπ, ή αλ ε πξνζθνξά ππνβιήζεθε απφ αιινδαπή επηρείξεζε. 

5. Γηθαηνινγεηηθά Ολνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ 
53

. Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο 
νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη 
ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. Καηά ινηπά 
πξνζθνκίδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία :  

         α) Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π., πξνζθνκίδνπλ αλαιπηηθή 
θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε 
κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ 
ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο (ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη), 
θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο επνπηεχνπζαο (θαηά ηνλ Κ.Ν. 2190/20) ηελ εηαηξεία αξρήο 
φηη νη κεηνρέο ηεο είλαη νλνκαζηηθέο (ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ θαιχπηεηαη απφ ηελ 
Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη). 

         β) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο 
νλνκαζηηθέο κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ :  

         αα) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο.  

         ββ) αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα 
ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην 
πνιχ 30 εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

         γγ) Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ην ηειεπηαίν 30ήκεξν πξηλ ηελ ππνβνιή 
ηεο πξνζθνξάο.  

         Σα δηθαηνινγεηηθά απηά πξνζθνκίδνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη πξηλ ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο επηθαηξνπνηεκέλα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν.  

         γ) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο ζηελ 
νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιινπλ :  

         αα) Βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα 
αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ.    

         ββ) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ 
κεηνρψλ.  

         γγ) Αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 
1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί 
ζηελ εηαηξεία.  

         δδ) Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο 
πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ δε κπνξεί λα 
θξίλεη ηελ επάξθεηα ηεο αηηηνιφγεζεο, αλ φκσο επηδείμεη ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ή 
ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο ηφηε ε επηρείξεζε απνθιείεηαη.  

                                                           
53

  Η παξάγξαθνο 5 δελ ηίζεηαη αλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη θάησ ηνπ 1.000.000 ΔΤΡΩ.  
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         Σα αλσηέξσ ππφ β) θαη γ) έγγξαθα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε θαη φζα εμ απηψλ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο λα είλαη επηθπξσκέλα 
απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο.  

 

 
24.2 Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο θαη φιεο νη ζειίδεο 
κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην (κνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ ζπκπιεξψλνληαη κεηά ην 
άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ. Αθφκα θη αλ αξλεζεί λα ηα κνλνγξάςεη ν δηαγσληδφκελνο, ηα 
κνλνγξάθεη ε Δ.Γ. (άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ). Δπίζεο, εθφζνλ ιείπνπλ, ζπκπιεξψλνληαη 
απφ ηνλ πξνζθέξνληα κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ 
πξνζθεξφλησλ θαη νη ζθξαγίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ειιείςεηο απηέο δε 
ζεσξνχληαη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηε δεκνπξαζία.   
 
Δπηζεκαίλνληαη ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηα εμήο:  
 
Α. Δίλαη ππνρξέσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην Έληππν Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο. Απνθιείνληαη δηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ νπζηψδεο κέξνο ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  
Β. Απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη έζησ θαη 
έλα επηκέξνπο πνζνζηφ έθπησζεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ εληχπνπ ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ή ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ζην ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΓΔ 
νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο 

54
.   

Γ. Ζ νιφγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο 
αξηζκεηηθήο 

55
.  

Γ. Αλ παξνπζηαζηνχλ α) επνπζηψδεηο ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (πιελ εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ), β) δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 
νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ή γ) ινγηζηηθά ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα, ηα γηλφκελα 
ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηνξζψλεη ηα ζθάικαηα θαη αλαγξάθεη 
ηελ νξζή νηθνλνκηθή πξνζθνξά.   
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 Αλάινγα κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ δηαγξάθεηαη φ,ηη δελ ρξεηάδεηαη. Αλ ην ζχζηεκα είλαη ησλ 
άξζξσλ 7 ή 9  ηνπ ΚΓΔ ηίζεληαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο. 

55
  Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΓΔ. ε πεξίπησζε πνπ 

εθαξκφδεηαη άιιν ζχζηεκα νη ζρεηηθνί φξνη πξνζαξκφδνληαη αλάινγα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

 

 

Άξζξν 25: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο  
 

25.1  Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ θαη ε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο 
πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 72/2015 Απφθαζε ηεο Ο.Δ. 

 
25.2

56
         Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Σερληθφ χκβνπιν.  

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
Σερληθνχ πκβνχινπ πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο Τπεξεζίαο κε απηφλ.  

 
25.3

57
 
58 

 
 

νπθιί, 30-06-2015 
(Σφπνο – Ζκεξνκελία)  

 
 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ  ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

ΟΤΦΛΙ,      30.06.2015 

 

 

 

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΓΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛ. ΠΔ3 ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β’ 

 

 

 

 

 ΟΤΦΛΙ,  30.06.2015 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΩΝ Σ.Τ.  

 

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΓΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛ. ΠΔ3 ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

 

 

 

 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ  

Με ηελ αξηζκφ 93/2015 απφθαζε  ηεο Ο.Δ. Γήκνπνπθιίνπ  

 

 

 

 

  

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
 
 

 
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΟΤΛΗΛΗΟ 
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 Πξναηξεηηθή επηινγή. 

57
 Δθφζνλ ζηε Γηαθήξπμε ηίζεληαη επηπιένλ φξνη ηερληθήο ηθαλφηεηαο, αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τ.ΜΔ.ΓΙ. φπσο απαηηείηαη απφ ην άξζξν 15 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ.  

58
 χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 Α ηνπ Ν. 3614/2007, ζηηο δηαθεξχμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ε εθαξκνγή θαη’ επηινγή, 
είηε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 76 θαη 77 ηνπ ΚΓΔ, είηε ηεο δηαδηθαζίαο Γηαηηεζίαο ηνπ άξζξνπ 25 Α ηνπ Ν. 
3614/2007.     
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 32/2014 

 

ΔΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ Α΄ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ 

ΟΤΦΛΗΟΤ  

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

     Τν Α΄ Νεπηαγσγείν Σρνιείν αλεγέξζεθε ζηα 1925 απέλαληη ζην λαό ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ Σνπθιίνπ. Δίλαη έλα ηζόγεην ππεξπςσκέλν, θνκςό λενθιαζηθίδνλ 

εθπαηδεπηήξην, από ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνξηθνύ νηθηζκνύ ηνπ Σνπθιίνπ. 

Τν θηίξην βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη εμππεξεηεί ηα λήπηα ηνπ βόξεηνπ θαη δπηηθνύ 

ηκήκαηνο ηνπ νηθηζκνύ, αιιά θαη εθείλα ησλ γεηηνληθώλ νηθηζκώλ, Κνξλνθσιηάο, 

Λπθόθεο, Λαγπλώλ, Γηαλλνύιεο θ.ιπ.  

     Ο ζεηζκόο ηεο 24
εο

 Μαΐνπ 2014 πξνθάιεζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

θαηέζηεζαλ ην θηίζκα πξνζσξηλά αθαηάιιεια πξνο ιεηηνπξγία, κεηά θαη ηελ 

γλσκάηεπζε ησλ αξκόδησλ κεραληθώλ ησλ ππεξεζηώλ πνπ επηζθέθζεθαλ ην θηίζκα 

(ΥΑΣ, ΥΑΣΒΔ). Έηζη, παξαηεξνύληαη ξεγκαηώζεηο απνθόιιεζεο ζηηο κεζνηνηρίεο, 

ζην ππεξπςσκέλν ηζόγεην, ζηα ζεκεία ζηα νπνία αλαπηύζζνληαη ηα θύξηα 

θαηαθόξπθα μύιηλα ζηνηρεία ζηνλ ηζαηκά, ηε ζύλζεηε θαηαζθεπή κε ηελ νπνία απηέο 

είλαη θαηαζθεπαζκέλεο,. Δπίζεο, πξνθιήζεθε πεξαηηέξσ ραιάξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ μύιηλνπ δαπέδνπ θαη θπξίσο ησλ ζπλδέζεσλ ησλ θεξνπζώλ δνθώλ κε ηηο 

πεξηκεηξηθέο ηνηρνπνηίεο, όπσο θαη κηθξέο, ηνπηθέο, κε δνκηθέο αζηνρίεο, ελώ αύμεζε 

ηελ επηθηλδπλόηεηα παξακέηξσλ, όπσο ε ύπαξμε ιέβεηα ζην ππόγεην δίρσο κέηξα 

αζθαιείαο θαη ελώ ζε απόζηαζε νιίγσλ εθαηνζηώλ άλσζέλ ηνπ βξίζθεηαη ην μύιηλν 

δάπεδν.  

        Με ηηο πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα 

αζθάιεηαο θαη αληηζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην Α΄ Νεπηαγσγείν Σνπθιίνπ, 

βειηηώλεηαη ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζε έλα επξύ θάζκα, 

εμαζθαιίδεηαη ε πξνζβαζηκόηεηα, ειαηηώλεηαη ε επηθηλδπλόηεηα θαη δπλάκεη 

απμάλεη ε απόδνζε λεπίσλ θαη δηδαζθόλησλ. Τν ζεκαληηθόηεξν, βεβαίσο, είλαη 

πάληνηε ε εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο λεπίσλ θαη δηδαζθόλησλ θαη ε 

απνθαηάζηαζεο ηεο ςπρηθήο ηνπο δηάζεζεο θαη βεβαηόηεηαο. Οη πξνηεηλόκελεο 

εξγαζίεο έρνπλ σο εμήο:  

 

 Πξνζεθηηθή θαζαίξεζε επηρξηζκάησλ – ρξσκαηηζκώλ – επελδύζεσλ ζην 

εζσηεξηθό ησλ θηηζκάησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ 

 Θεξαπεία ξσγκώλ.  Η εξγαζία πεξηιακβάλεη θαηά ζεηξά πξνζεθηηθή 

θαζαίξεζε ησλ βιαθζέλησλ ηκεκάησλ ζε έλα ζπλνιηθό εύξνο ηνπιάρηζηνλ 

0,30 κ. εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο, βαζύ θαζαξηζκό κε λεξό ή αέξα ππό πίεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνύλ αζηνρήζαληα ή ραιαξά ηκήκαηα, αθαίξεζε 

ησλ ραιαξώλ δόκσλ, κεξηθή πιηλζνζπξξαθή (πιίλζνη δηηήθνπζεο θαηά κήθνο, 

ζε ηθαλό βάζνο από ηα δύν ηκήκαηα ηεο ξσγκήο), ζπκπιήξσζε δόκσλ θαη 

αξκνιόγεζε εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο, ηνπνζέηεζε ζε ζπλνιηθό εύξνο 0,70-

0,80 κ. εθαη. κεηαιιηθνύ πιέγκαηνο, επίρξηζε κε ηζρπξό, παρύ θνλίακα.    
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 Νέα επηρξίζκαηα – ρξσκαηηζκνί εζσηεξηθά ζηα θηίξηα ηνπ λεπηαγσγείνπ, πνπ 

ζα αθνινπζνύλ ηνπο πθηζηάκελνπο. Γελ ζα γίλεη ρξήζε ηθξησκάησλ. 

 Καζαίξεζε αζηνρεζάλησλ ρξσκαηηζκώλ θαη λένη ρξσκαηηζκνί ηνπ 

εμσηεξηθνύ ηνπ θηηξίνπ ζηα πθηζηάκελα ρξώκαηα, κε πξνέρνπζα ηελ θίηξηλε 

ώρξα, επίζεο ρσξίο ρξήζε ηθξησκάησλ. 

 Μεξηθή αλαθαηαζθεπή εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ππνγείνπ, σο έρεη, ζηα 

ηκήκαηα ηα νπνία έρνπλ αζηνρήζεη, ήηνη έρνπλ ραιαξώζεη ζε ζεκαληηθό 

βαζκό ιόγσ αζηνρίαο ηνπ θνληάκαηνο ή έρνπλ απνθιίλεη ηεο θαηαθνξύθνπ 

θαη έρνπλ θαηαπέζεη, όπσο ζπκβαίλεη ζηε δπηηθή-λόηηα εζσηεξηθή ηνηρνπνηία. 

 Αλάθηηζε κε δξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή ηνηρνπνηίαο ηζνγείνπ πνπ είρε 

θαζαηξεζεί, κεηαμύ ησλ δύν κεγάισλ δπηηθώλ ρώξσλ, πξνθεηκέλνπ κε ηνλ 

ηξόπν απηό λα απμεζεί ε αθακςία ηνπ θηηξίνπ θαη λα βειηησζεί ε 

αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά, θαζώο ε θαζαηξεζείζα ηνηρνπνηία απνξξνθά 

ζεκαληηθό ηκήκα ηεο ζεηζκηθήο ελέξγεηαο.   

 Τκεκαηηθή αληηθαηάζηαζε θέξνληνο ζθειεηνύ δαπέδνπ ηζνγείνπ, ήηνη 

‘έιεγρνο ησλ θεξνπζώλ δνθώλ ηνπ δαπέδνπ θαη αληηθαηάζηαζε, κίαο πξνο 

κία, σο έρνπλ, εθείλσλ πνπ έρνπλ αζηνρήζεη κεραληθά ή έρνπλ ππνζηεί 

ζεκαληηθέο θζνξέο.  

 Μόληκε ππνζηύισζε μύιηλνπ δαπέδνπ κε  ηξία θαηαθόξπθα ππνζηπιώκαηα, 

ύςνπο 2,17 κ. θαη δηαηνκήο 14*14.   

 Σπληήξεζε μύιηλσλ ζηνηρείσλ .  

 Τνπνζέηεζε ζε νιόθιεξν ην ηζόγεην ηνπ θπξίσο θηίζκαηνο δαπέδνπ  από 

ιηλόιενπκ. πάρνπο 2 ριζη.  

 Δπέλδπζε ιεπηώλ δηαρσξηζηηθώλ ηνίρσλ λνηίνπ ηκήκαηνο κε κνλέο 

γπςνζαλίδεο εθαηέξσζελ, κεηά ηελ θαζαίξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη έιεγρν 

ησλ θαηαθόξπθσλ θεξόλησλ απηέο ζηνηρείσλ.  

 Σπληήξεζε θνπθσκάησλ κε ηηο δηαζηάζεηο θαη κνξθή πνπ έρνπλ θαη 

θαηαζθεπή μύιηλεο ζύξαο ζην ππόγεην.  

 Βειηίσζε πξνζβαζηκόηεηαο ησλ ρώξσλ θηηξίνπ, ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ κε  

δηάδξνκν από ειαθξά νπιηζκέλν κε ζηδεξό πιέγκα ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C 

20/26. 

 Απνμήισζε παιαηώλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο θαη ηνπνζέηεζε θαηλνύξγησλ. 

 Απνθαηάζηαζε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο θπξίσο 

θηίζκαηνο.  

 

Οικονομικά στοιχεία. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ 

106.000,00 επξώ, ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ 23% Φ.Π.Α.. 

 

 
   

ΟΤΦΛΗ,   1 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2014 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΗΓΖ 

ΓΡ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ-

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΔΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ Α΄ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΟΤΦΛΗΟΤ

ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32/14

Μεπική 

Γαπάνη

Ολική 

Γαπάνη

1 2 3 4 5 6 7 8 9,00 10

ΦΟΡΣΟΕΚΦΟΡΣΩΕΙ - ΜΕΣΑΦΟΡΕ 10

1.1 Φοπηοεκθόπηυζη με μησανικά μέζα 10.01.02 ΟΗΚ-1104 1 ton 1,65 45 74,25
1.2 Φοπηοεκθόπηυζη με ηα σέπια ςλικών επί σειποκινήηυν 

μεηαθοπικών μέζυν

10.02 ΟΗΚ-1103 2 ton 7,30 50 365,00

1.3 Μεηαθοπά ςλικών με ηα σέπια 10.03 ΟΗΚ-1126 3 ton*10 m 5,60 40 224,00
1.4 Μεηαθοπά ςλικών με μονόηποσο 10.04 ΟΗΚ-1127 4 ton*10 m 2,00 120 240,00
1.5 Μεηαθοπέρ με αςηοκίνηηο δια μέζος οδών καλήρ 

βαηόηηηαρ

10.07.01 ΟΗΚ-1136 5 ton.km 0,35 300 105,00

Άθποιζμα 1.008,25

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 181,49

ύνολο   1. ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΔΗ - ΜΔΣΑΦΟΡΔ 1.189,74 1.189,74

ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ 22

2.1 Καθαιπέζειρ πλινθοδομών 22.04 ΟΗΚ-2222 6 m3 15,70 1,00 15,70
2.2 Γιαλογή ηυν σπηζίμυν πλίνθυν από ηα πποφόνηα 

καθαιπέζευρ 

22.05
ΟΗΚ-2223

7
m3

11,20 1,00 11,20

2.3 Καθαίπεζη μεμονυμένυν ζηοισείυν καηαζκεςών από 

άοπλο ζκςπόδεμα με εθαπμογή ζςνήθυν μεθόδυν 

καθαίπεζηρ

22.10.01 ΟΗΚ-2226 8 m3 28,00 2,00 56,00

2.4 Καθαίπεζη μεμονυμένυν ζηοισείυν καηαζκεςών από 

οπλιζμένο ζκςπόδεμα με εθαπμογή ζςνήθυν μεθόδυν 

καθαίπεζηρ

22.15.01 ΟΗΚ-2226 9 m3 56,00 0,50 28,00

2.5 Καθαίπεζη επισπιζμάηυν 22.23 ΟΗΚ-2252 10 m2 5,60 540,00 3.024,00
2.6 Καθαίπεζη απμολογημάηυν ιζηοπ. Σοισοποιιών Α.. ΟΗΚ-2252 11 m2 7,80 20,00 156,00
2.7 Αποξήλυζη ξςλίνυν δαπέδυν ή επενδύζευν 22.50 ΟΗΚ-2275 12 m2 5,60 160,00 896,00
2.8 Αποξήλυζη ξςλίνoς θέπονηορ οπγανιζμού παηυμάηυν 22.72 ΟΗΚ-2275 13 m3 45,00 0,75 33,75
2.9 Αποξήλυζη ξςλίνoς θέπονηορ οπγανιζμού ηοισοποιιών σ.22.72 ΟΗΚ-2275 14 m3 41,00 0,30 12,30

2.10 ποπαδικέρ καθαιπέζειρ Α.. Α.. 15 Αποκ. 400,00 1,00 400,00

Άθποιζμα 4.632,95

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 833,93

ύνολο   2. ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 5.466,88 5.466,88

ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ 32

3.1 κςποδέμαηα μικπών έπγυν  Για καηαζκεςέρ από 

ζκςπόδεμα καηηγοπίαρ C16/20

32.05.04 ΟΗΚ 3214 16 m3 106,00 5,00 530,00

3.2 Πποζαύξηζη ηιμήρ ζκςποδέμαηορ οποιαζδήποηε 

καηηγοπίαρ, όηαν ηο ζύνολο ηηρ σπηζιμοποιούμενηρ 

ποζόηηηαρ δεν ςπεπβαίνει ηα 30,00m3  Για καηαζκεςέρ 

από ζκςπόδεμα καηηγοπίαρ C 16/20

32.25.03

ΟΗΚ-3223.Α.5 

17 m3 16,80 5,00 84,00

Άθποιζμα 614,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 110,52

ύνολο   3. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 724,52 724,52

ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΟΠΛΙΜΟΙ 38

4.1 Γομικά πλέγμαηα B500C (S500s) 38.20.03 ΟΗΚ-3873 18 kg 1,01 70,00 70,70

Άθποιζμα 70,70

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 12,73

ύνολο   4. ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ - ΟΠΛΗΜΟΗ 83,43 83,43

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕ 46

5.1

Οπηοπλινθοδομέρ με διακένοςρ ηςποποιημένοςρ 

οπηοπλίνθοςρ 9x12x19 cm (πάσοςρ 1/2 πλίνθος)

46.10.02 OIK4662.1 19 m3 22,50 32,00 720,00

Άθροισμα 720,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                129,60

ύνολο   5. ΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ 849,60 849,60

ΞΤΛΙΝΑ ΠΑΣΩΜΑΣΑ - ΣΟΙΥΟΙ - ΟΡΟΦΕ 52

6.1 κελεηοί παηυμάηυν από πελεκηηή ξςλεία καζηανιάρ 52.02.01 ΟΗΚ 5203 20 m3 1.136,00 0,90 1.022,40
6.2 κελεηοί ξςλοπήκηυν ηοίσυν από πελεκηηή ξςλεία 

καζηανιάρ

52.10.01 ΟΗΚ 5211 21 m3 1.100,00 0,55 605,00

6.3 ςνηήπηζη ζκελεηού Α.. ΟΗΚ 5213 22 m3 600,00 1,00 600,00
6.4 Ξύλινα ζοβαηεπιά 53.50.02 ΟΗΚ 5350 23 Σεμ. 6,20 114,00 706,80

ΑΡΘΡΟ 

ΑΣΟΔ

ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘ.
A.T.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

€

ΓΑΠΑΝΖ

Α/Α ΔΡΓΑΗΑ
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Μεπική 

Γαπάνη

Ολική 

Γαπάνη

1 2 3 4 5 6 7 8 9,00 10

ΑΡΘΡΟ 

ΑΣΟΔ

ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘ.
A.T.

ΜΟΝΑ

ΓΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

€

ΓΑΠΑΝΖ

Α/Α ΔΡΓΑΗΑ

Άθποιζμα 2.934,20

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 528,16

ύνολο   6. ΞΤΛΗΝΑ ΠΑΣΩΜΑΣΑ - ΣΟΗΥΟΗ - ΟΡΟΦΔ 3.462,36 3.462,36

ΠΟΡΣΕ - ΠΑΡΑΘ. - ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΞΤΛΕΙΑ 54

7.1 ςνηήπηζη κοςθυμάηυν Α.. Α.. 24 m2 800,00 1,00 800,00
7.2 Θύπερ παπαδοζιακού ηύπος 54.28 ΟΗΚ 5428 25 m2 190,00 1,90 361,00

Άθποιζμα 1.161,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 208,98

ύνολο  7. ΠΟΡΣΔ - ΠΑΡΑΘΤΡΑ - ΤΑΛΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΗΑ 1.369,98 1.369,98

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΣΑ - ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΑ 71

9.1 Απμολογήμαηα ότευν ηοισοδομών με κοςπαζάνι σ.71.02 ΟΗΚ 7102 26 m2 19,40 30,00 582,00
9.2 Θεπαπεία πυγμών ηοισοποιίαρ Α.. Α.. 27 μμ 28,00 20,00 560,00
9.3 Δπισπίζμαηα ηπιπηά - ηπιβιδιζηά 71.21 ΟΗΚ 7121 28 m2 13,50 510,00 6.885,00
9.4 Δπισπίζμαηα ηπιπηά ηπιβιδιζηά επί μεηαλλικού 

πλέγμαηορ με ηζιμενηοαζβεζηοκονίαμα

71.52 ΟΗΚ 7152 29 m2 14,00 30,00 420,00

Άθποιζμα 8.447,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 1.520,46

ύνολο   9. ΑΡΜΟΛΟΓΖΜΑΣΑ - ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 9.967,46 9.967,46

ΥΡΩΜΑΣΙΜΟΙ 77

10.1 Γιπλή επάλειτη λινελαίος 77.26.02 ΟΗΚ 7647 30 m2 2,20 360,00 792,00
10.2 Υπυμαηιζμοί εζυηεπικών επιθανειών με  σπήζη 

πλαζηικών ακπςλικών σπυμάηυν

77.80.01 ΟΗΚ 7785.1 31 m2 9,00 540,00 4.860,00
10.3 Υπυμαηιζμοί εξυηεπικών επιθανειών με  σπήζη 

πλαζηικών ακπςλικών σπυμάηυν

77.80.02 ΟΗΚ 7785.1 32 m2 10,10 360,00 3.636,00
10.4 Μςκηηοκηόνερ επαλείτειρ ξςλίνυν επιθανειών 77.96 ΟΗΚ 7744 33 m2 2,80 360,00 1.008,00

Άθποιζμα 10.296,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 1.853,28

ύνολο   10. ΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ 12.149,28 12.149,28

ΜΟΝΩΕΙ ΔΑΠΕΔΑ 

11.1 Γςτοζανίδερ απλέρ πάσοςρ 15 σλζη. 78.05.02 οικ 7809 34 m2 13,50 140,00 1.890,00

11.2 Γάπεδο από λινόλεοςμ Α.. ΟΗΚ 7398 35 m2 22,00 168,50 3.707,00

Άθποιζμα 5.597,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 1.007,46

ύνολο   11. ΜΟΝΩΔΗ ΤΓΡΑΗΑ - ΖΥΟΤ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΟ 6.604,46 6.604,46

ΕΙΔΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ

12.1 Καηαζκεςή λεβηηοζηαζίος 12 Μ2 Α.. Α.. 36 ζηπ. 13.000,00 1,00 13.000,00

12.2 Όπγανα παιδικήρ σαπάρ Α.. Α.. 37 Αποκ. 4.800,00 1,00 4.800,00

Άθποιζμα 17.800,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 3.204,00

ύνολο   12. ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 21.004,00 21.004,00

Η/Μ ΕΡΓΑΙΕ
13.1 Πςπανίσνεςζη - πςπαζθάλεια Α.. Α.. 38 Σεμ. 7.200,00 1,00 7.200,00
13.2 Αποκαηάζηαζη Ζ/Μ εγκαηαζη. Α6 ΟΓΟ 1620 39 m3 2.600,00 1,00 2.600,00

Άθποιζμα 9.800,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 1.764,00

ύνολο   13. Ζ/Μ ΔΡΓΑΗΔ 11.564,00 11.564,00

Άθποιζμα 74.435,71

Αππόβλεπηα 0,15 11.165,36

Άθποιζμα 85.601,07

Ππόβλετη αναθεώπηζηρ 577,80

Άθποιζμα 86.178,86

ΦΠΑ 0,23 19.821,14

Γενικό ύνολο 106.000,00

ύνολο ζε Ακέπαια Δςπώ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ

Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΔΛΔΓΞΑ

106.000,00
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΑΡ.ΜΔΛ: 32/14 

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 

ΔΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ 

Α΄ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ  

 

 
 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ  
 

 
 
 
1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 
1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο νπνίεο 

ζα εθηειεζζεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ 
νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο 
εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 
ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ 
ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.2.2 "Κάζε δαπάλε"γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε 
δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ 
κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ 
δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ. 

1.3 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή 
δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, 
εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]  

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί 
θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη 
εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα 
επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη 
ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή 
απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη 
δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο 
Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ.  

1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, 
κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο 
ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ 
εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα 
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  
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Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ (ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη 
αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, 
νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο 
απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο 
λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο 
πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ 
εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, 
ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.3.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο 
γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο 
χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ 
εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη 
απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο. 

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ 
εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε 
ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, θαη 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν) 
ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

 
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε 
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ 
ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο 
ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ 
ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ 
απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο.  
 
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ 
έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

(α)  Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 
Γεκφζην 

(β)  Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 
αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
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1.3.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 
κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο 
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ 
Δξγνπ. 

 

1.3.9 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 
βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, 
πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε 
θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, 
ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.3.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ 
πάζεο θχζεσο "δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ"πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο 
ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία 
πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε 
(φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, 
ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα 
αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη 
ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) 
θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 
 

1.3.12 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, 
κεραλεκάησλ θ.ιπ. 

1.3.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 
κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα  
(β)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.),  
(γ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  
(δ)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ 
απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια 
άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 
γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 
1.3.14 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ 
απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο 
αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη 
ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ. 
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Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, 
πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), 
θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ 
ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-
ΦΑΤ). 

1.3.15 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο 
κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ 
θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο 
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.3.16 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ 
απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε". 

1.3.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 
παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ 
πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη 
πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα 
ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά 
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.18 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ 
έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα 
εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη 
φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

1.3.19 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 
επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ. 

1.3.20 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα 
απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 
επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ 
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ 
(πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη 
έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.3.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 
απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 
θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ 
ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ 
κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ 
ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.22 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, 
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.23 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ. 
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1.3.24 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 
Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.25 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην 'Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο 
απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.26 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά 
φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

1.3.27 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

1.3.28 Ζ ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 
κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 
  
1.4 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ 

Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο 
θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ 
Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, 
πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή 
έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. 

 
 Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ 

ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ 
ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

1.5  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 
 
2 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 

ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

 
2.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

  
2.1.1 Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ 

κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ 
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ 
εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε 
ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ 
πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα 
δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3 Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε 
εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ 
ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ 
Σηκνιφγην. 
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2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν 
ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ 
ΔΗΓΗΚΩΝ ΟΡΩΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ 
αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε 
απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, 
ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην 
πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, 
ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

 
2.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 
2.2.1  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  
 
Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα 
 

 Ωο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά 
εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

 Ωο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή 
ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα 
(cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, 
θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε 
εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 
ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Ωο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ 
δελ ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ 
εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ 
"βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3. 

 Ωο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί 
βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο 
θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Ζ εθζθαθή 
ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ 
πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΖΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε) 

 
2.2.2  ΔΗΓΖ ΚΗΓΚΑΛΔΡΗΑ  

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο 
ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα: 

Υεηξνιαβέο 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο 
αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα 
θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη. 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο 
αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο 
ρεηξνιαβψλ θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 

- Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο 
(κέζα), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν 
θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν). 

- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή 
ραιχβδηλεο ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 
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Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  

- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο 
ππξαζθάιεηαο 

- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ 

- Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) 
πνπ αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - 
θχιιν θαη θχιιν - δάπεδν). 

Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξώλ 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο 
ζχξαο ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι. 

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε 
Master Key 

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

- Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή 
κνλάδα ειέγρνχ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 

 
Ζ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε 
ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Δξγσλ"δηαηάμεηο, 
εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε 
ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο. 

 
 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε 
κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο 
πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη 
θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ 
ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.  

Ζ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ 
θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ.  
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Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη"ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ 
είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη". 

 
Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ 
αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, 
θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή 
φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.  
 
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη 
δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα 
ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
πεξί αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. 
ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 

 
Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε 
επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο 
ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ 
δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή 
θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη 
παξαθάησ: 

 

α/α Δίδνο πληειεζηήο 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε 
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, 
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 

3,70 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ 
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά) 

 

2,80 

2,00 

1,00 
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α/α Δίδνο πληειεζηήο 

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ 
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο 
ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ  

1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα 
αθφινπζα, θαηά πεγή πξνέιεπζεο θαη ζθιεξφηεηα: 

 
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

 
ΚΛΖΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ησαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΚΛΖΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

 

1 Ησαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 
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2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

 
2.  ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε 

απηψλ (λεξφινπζηξν) 
3.  Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ 

ηζηκέλην. 
 

2.2.5.  ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΗΥΧΝ ΚΑΗ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 
 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη 
ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.  
 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε 
έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05. 
 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ 
θαη κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 
 
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν 
ζθειεηφ απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 
θαη ζηελ πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 
γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ 
άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ 
άξζξνπ 61.30. 
 

 ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη 
κε ην άξζξν 79.55. 
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ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
 
Α.  Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 

παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά 
πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

 
 Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ 

κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 
 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ 

θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m3.km 
 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0.28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Με παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

  

 - απφζηαζε < 5 km 0,22  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,18   

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ 
αζηεξίζθνπ [*] ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη 
εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m3), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ 
θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  
 
ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή 
νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα 
επηκεηξνύκελα m3 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν 
άξζξν. 
 
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ 
ηηκνιόγην (ΝΔΣ ΟΙΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ 
επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε 
θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε 
αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
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Β. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε 

[**] παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα) 
θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά. Οηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θπξίωλ ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεξηγξαθηθό Αξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα 
πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο, 
θαξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη 
πνηνηήηωλ). 

 

 
 
 
 
Α. ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΔΗ-ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 
Α.Σ. 1 : 10.01 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δψα. 

 
Φνξηνεθθφξησζε πεηξσδψλ πιηθψλ θαη παξεκθεξψλ, δειαδή αξγψλ ιίζσλ 
γεληθά, ζθχξσλ, ραιίθσλ, άκκνπ, ακκνραιίθνπ, αζβέζηνπ ζε βψινπο, ζεξατθήο 
γεο, θίζζεξεο θαη ζθσξηψλ, επί νπνηνπδήπνηε ηξνρνθφξνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ 
ή δψνπ. 
 
Σηκή αλά ηφλλν (ton) 
 
10.01.02  Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1104 
 
ΔΤΡΧ 1,65 

 (Οινγξάθσο :   έλα θαη εμεληαπέληε) 
 

 
Α.Σ. 2 : 10.02 Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα πιηθψλ επί ρεηξνθηλήησλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1103 

Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα νπνηνπδήπνηε πιηθνχ επί κεηαθνξηθνχ κέζνπ 
δηαθηλνπκέλνπ κε ηα ρέξηα (π.ρ. ζε ρεηξάκαμα, δεκπίιηα θιπ) 

Σηκή αλά ηφλλν (ton) 
 

ΔΤΡΧ 7,30 
 (Οινγξάθσο :   επηά θαη ηξηάληα) 
 

 
Α.Σ. 3 : 10.03 Μεηαθνξά πιηθψλ κε ηα ρέξηα 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1126 
 
Μεηαθνξά κε ηα ρέξηα, θιπ, δει. κε δεκπίιη, ηδηβηέξα θαη ινηπά παξεκθεξή 
κέζα, ελφο ηφλλνπ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ αλά δεθάκεηξν νξηδνληίαο 
απνζηάζεσο. Ζ απφζηαζε ηεο θαζ' χςνο κεηαθνξάο αλάγεηαη ζε νξηδφληηα κε 
ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο 2,0. 
 

 Σηκή αλά ηφλλν θαη δεθάκεηξν (ton x 10 m) 
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 ΔΤΡΧ 5,60 

 (Οινγξάθσο :   πέληε θαη εμήληα) 
 

 
Α.Σ. 4 : 10.04 Μεηαθνξά πιηθψλ κε κνλφηξνρν 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1127 
 
Μεηαθνξά κε κνλφηξνρν ελφο ηφλλνπ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ αλά δεθάκεηξν 
απνζηάζεσο. 

 
 Σηκή αλά ηφλλν θαη δεθάκεηξν (ton x 10 m) 

 
  ΔΤΡΧ 2,00 

 (Οινγξάθσο :   δχν) 
 

 
Α.Σ. 5 : 10.07 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην  
 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο. 
 

Σηκή αλά ηνλλνρηιηφκεηξν (ton.km) 
 

10.07.01  δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1136 
 
Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h 
 
ΔΤΡΧ 0,35 

 (Οινγξάθσο :   κεδέλ θαη ηξηαληαπέληε) 
 
 
 
 
Β.ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

 
Α.Σ. 6 : 22.04          Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ 
 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2222 
 

 
Καζαίξεζε πιηλζνδνκψλ θάζε είδνπο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο 
απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-02-01 
"Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο". 

 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο.  

 
 
ΔΤΡΧ  15,70  

                    (Οινγξάθσο :   δεθαπέληε θαη εβδνκήληα) 
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Α.Σ. 7 : 22.05 Γηαινγή ησλ ρξεζίκσλ πιίλζσλ απφ ηα πξντφληα θαζαηξέζεσο  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2223  
 

Γηαινγή ησλ ρξεζίκσλ πιίλζσλ απφ ηα πξντφληα θαζαηξέζεσο, θαζαξηζκφο ηνπο απφ 
ην θνλίακα θαη κεηαθνξά θαη ζπγθεληξσζή ηνπο ζε ζσξνχο επθφινπ θαηακεηξήζεσο 
ζε θαηάιιειεο ζέζεηο εληφο ηνπ γεπέδνπ, ψζηε λα κε παξαθσιχσληαη νη εξγαζίεο.  

 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 

 
  

                    ΔΤΡΧ 11,20 
 (Οινγξάθσο :   έληεθα θαη είθνζη) 
 

 
Α.Σ. 8 : 22.10  Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα  
 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ αφπινπ ζθπξνδέκαηνο παληφο 
είδνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη νη 
δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ 
ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν 
ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο 
θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 

 
22.10.01  Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2226 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 

 
 
ΔΤΡΧ 28,00 

 (Οινγξάθσο :   εηθνζηνρηψ) 
 

 
 

Α.Σ. 9          22.15  Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.  
 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα, πιήλ δαπέδσλ.  

πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 
εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά 
ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο,, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 
"Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 

 

 
22.15.01  Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο 
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Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2226 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 
 

 
                                          ΔΤΡΧ     56,00 
                                          (Οινγξάθσο :   πελήληα έμη) 
 

 
Α.Σ. 10 22.23  Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2252  
 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ (αζβεζηνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, 
καξκαξνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ θαη 
ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε πάρνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο 
εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο αρξήζησλ 0,03 m3/m2), ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-01 "Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο". 

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.  

 
 
                     ΔΤΡΧ     5,60 
                     (Οινγξάθσο :   πέληε θαη εμήληα) 
 
 

 
 
Α.Σ. 11 : Α..  Καζαίξεζε αξκνινγεκάησλ ηζηνξηθψλ ηνηρνπνηψλ  
 

Καζαίξεζε αξκνινγεκάησλ ηζηνξηθήο ηνηρνπνηίαο, ήηνη επηθαλεηαθψλ 
αξκνινγεκάησλ ηζηνξηθψλ θνληακάησλ αξρηθήο ρακειήο ή κέζεο αληνρήο κε ή 
ρσξίο θεξακάιεπξν θαη ζεκεξηλήο ρακειήο ελαπνκείλαζαο αληνρήο κε ζηαιία 
ηεο πιήξνπο ηεθκεξίσζεο ησλ εξγαζηψλ. 
Δξγαζία + Φζνξά ηθξησκάησλ αλεγκέλε ζε μπιεία πειεθεηή 

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 
ΔΤΡΧ  7,80 

 (Οινγξάθσο :   επηά θαη νγδφληα) 
 

 
Α.Σ. 12 : 22.50  Απνμήισζε μπιίλσλ δαπέδσλ ή επελδχζεσλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275  
 

Απνμήισζε μπιίλσλ δαπέδσλ ή επελδχζεσλ κεηά ηνπ αληηζηνίρνπ ςεπδνδαπέδνπ ή 
ζθειεηνχ ηεγίδσλ (δηαδνθίδσλ), ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, κε πξνζνρή γηα ηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ, κε ηελ κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.  

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο  

 
 

ΔΤΡΧ 5,60 
 (Οινγξάθσο :   πέληε θαη εμήληα) 
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Α.Σ. 13 : 22.72  Απνμήισζε μχιηλνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ παησκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275  
 

Απνμήισζε μπιίλνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ παησκάησλ θαη ινηπψλ νξηδφληησλ 
επηθαλεηψλ, κεηά ησλ ελδηάκεζσλ μχιηλσλ κειψλ θάζε ηχπνπ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, 
κε πξνζνρή, γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ, κε ηελ κεηαθνξά ζηηο ζέζεηο 
θφξησζεο ή απνζήθεπζεο εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ.  

 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) απνμεισλφκελεο θαηαζθεπήο  

  
 

ΔΤΡΧ 45,00 
 (Οινγξάθσο :   ζαξάληα πέληε) 
 
 
 

 
Α.Σ. 14 :  ΥΔΣ. 22.72  Απνμήισζε μχιηλνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνηρνπνηηψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275  
 

Απνμήισζε μπιίλνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ παησκάησλ θαη ινηπψλ νξηδφληησλ 
επηθαλεηψλ, κεηά ησλ ελδηάκεζσλ μχιηλσλ κειψλ θάζε ηχπνπ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, 
κε πξνζνρή, γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ, κε ηελ κεηαθνξά ζηηο ζέζεηο 
θφξησζεο ή απνζήθεπζεο εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ.  

 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) απνμεισλφκελεο θαηαζθεπήο  

    
 

ΔΤΡΧ 41,00 
 (Οινγξάθσο :   ζαξάληα έλα) 
 

 
 
Α.Σ. 15: Α.. πνξαδηθέο θαζαηξέζεηο 
 

 
Σηκή θαη’ απνθνπήλ 

 
 

ΔΤΡΧ 400,00 
 (Οινγξάθσο :   ηεηξαθφζηα) 
 
 
Γ. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

 
 
Α.Σ. 16:         32.05 θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ  

 
Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, κε θνξεηνχο αλακηθηήξεο 
ζθπξνδέκαηνο ή απηνθηλνχκελεο κπεηνληέξεο, πνηφηεηαο έσο C16/20, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ 
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ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο 
ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ 
θαινππηψλ.  
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία αλάκημεο, νη 
πάζεο θχζεσο πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν 
θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ 
ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. Ωο κηθξά έξγα ζεσξνχληαη ηα έξγα κε εκεξήζηα απαίηεζε κέρξη 
50 m3 ζθπξνδέκαηνο. Γηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ην 
άξζξν 32.02. 
  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 
32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3214  

 
ΔΤΡΧ  106,00 

                                         (Οινγξάθσο :   εθαηφλ έμη) 
 

 
 
Α.Σ. 17 :  32.25 Πξνζαχμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, φηαλ ην 

ζχλνιν ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηαο δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00m3  
 
Πξνζαχμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο, νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηαο, φηαλ ε 
ζπλνιηθή πνζφηεηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ή πνηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν 
δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00 m3, ιφγσ ππναπαζρφιεζεο κεραλεκάησλ θαη 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ.  
 
Ζ ηηκή απηή εθαξκφδεηαη γηα κεκνλσκέλεο θαηαζθεπέο πνπ ν φγθνο ηνπο δελ 
ππεξβαίλεη ηα 30.00 m3 ζηελ ζπλνιηθή πξνκέηξεζε ηνπ έξγνπ ή απνηειεί κεκνλσκέλν 
επίπεδν ή ζηνηρείν θαηαζθεπήο (πρ δψκα θιπ) πνπ δελ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί καδί 
κε άιια. 
 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 
                     32.25.03 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  

  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3223.Α.5  

  
   

 
ΔΤΡΧ 16,80 

 (Οινγξάθσο :   δεθαέμη θαη νγδφληα) 
 
Γ. ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ-ΟΠΛΗΜΟΗ 

 
Α.Σ. 18 :  38.20  Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 
 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο 
δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο 
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ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ 
θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 
ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
 
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή 
ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ 
θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ 
Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνχ.  
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί 
κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. 
Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 
3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ 
γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 
δπγνινγίνπ. 

 

Ολνκ.  
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm2) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδν
η 

Κνπινύξεο θαη 
επζπγξακκηζκέλ

α πξντόληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 
δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα 
αθφινπζα: 
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 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο 
δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ  

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 
38.20.03 Γνκηθά πιέγκαηα B500C (  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873 

 
 

ΔΤΡΧ 1,01 
 (Οινγξάθσο :   έλα θαη έλα) 
 
 
 
 
Δ. ΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ 

 
Α.Σ. 19 : 46.02  Οπηνπιηλζνδνκέο κε πιήξεηο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm 

 
Πιηλζνδνκέο κε πιήξεηο νπηνπιηλζνπο ρσξίο ζθάθε (θνηιφηεηα) ή κε ζθάθε πνπ 
θαηαιακβάλεη έσο ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπο, ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ 
6x9x19 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 "Σνίρνη απφ 
νπηφπιηλζνπο", ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα 
θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη 
επί ηφπνπ 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.  
 
46.02.02  Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη) 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4642 
  
 
ΔΤΡΧ 22,50 
(Οινγξάθσο :   είθνζη δχν θαη πελήληα) 

  
 
 
Σ. ΞΤΛΗΝΑ ΠΑΣΧΜΑΣΑ-ΣΟΗΥΟΗ-ΟΡΟΦΔ 

 
 
Α.Σ. 20 :     ΥΔΣ. 52.02  θειεηνί παησκάησλ απφ δνκηθή μπιεία 
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Καηαζθεπή απινχ ή θαη δηπινχ επάιιεινπ ζθειεηνχ παησκάησλ απφ δνκηθή μπιεία 
θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ C22 - 10E θαηά ΔΝ 338, πγξαζίαο κηθξφηεξεο ηνπ 17%, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-01-01 "Ξχιηλα θαξθσηά δάπεδα". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: , θαη γεληθά μπιεία, θνριηνθφξνη ήινη (κπνπιφληα), 
θνριησηνί ήινη (μπιφβηδεο), δηράγγηζηξα (ηδηλέηηα), κεηαιιηθέο ζηεξίμεηο θάζε ηχπνπ, 
κεηαιιηθνί ζπλδεηήξεο δηαθφξσλ κνξθψλ θαη κηθξνυιηθά, (φπσο ζηεξέσζεο κε ηάθνπο 
απφ ζθιεξφ μχιν ή θνληξαπιαθέ ζαιάζζεο, ζπγθνιινχκελνπο κε πνιπνπξεζάλε ή 
ελδερφκελεο ζηεξέσζεο κε ηζηκεληνθνλία ηαρείαο πήμεσο θαη θαξθηά ή ζηεξέσζε κε 
βίδεο ή ζηξηθψληα θαη ρηηψληα απφ πνιπακχδην ή ζηεξέσζεο κε εηδηθά κεηαιιηθά 
ζηεξίγκαηα κε ελζσκαησκέλα ζηνηρεία απφ NEOPRENE, ζηδεξνγσληέο ζηεξέσζεο ζε 
ζπηνθεξφκελεο δνθνχο, ησλ ελδηακέζσλ θχιισλ NEOPRENE ζηε πεξίπησζε δηπινχ 
ζθειεηνχ θιπ, ρσξίο φκσο ηε δαπάλε γηα ηελ ελδερφκελε θαηαζθεπή ζηξψζεο 
γαξκπηινκσζαΗθνχ, ή ζηεγλήο άκκνπ, ή ζηξψζεο δηαθνπήο πγξαζίαο ή θξάγκαηνο 
πδξαηκψλ ή ζηξψζεο δηαθνπήο θηππνγελνχο ζνξχβνπ ή ζεξκνκνλσηηθήο ζηξψζεο), 
επί νηνπδήπνηε ππνζηξψκαηνο, θαζψο θαη εξγαζία γηα πιήξε θαηαζθεπή,   

 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ ηνπνζεηεκέλνπ φγθνπ μπιείαο 
 
52.02.01 Απφ μπιεία πειεθεηή θαζηαληάο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5203  
 

. 
 
ΔΤΡΧ 1.136,00 

 (Οινγξάθσο :   ρίιηα εθαηφλ ηξηάληα έμη) 
 
 

 
 

Α.Σ. 21 :       ΥΔΣ. 52.10 θειεηνί μπινπήθησλ ηνίρσλ  
 
Καηαζθεπή ζθειεηνχ γηα εζσηεξηθνχο ε εμσηεξηθνχο μπιφπεθηνπο ηνίρνπο κε 
νξζνζηάηεο, ζηξσηήξεο, ζπλδέζκνπο νξηδφληηνπο, δηαγψληνπο, ελδηάκεζνπο θ.ι.π., 
νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη δηάηαμεο, κε νιφζσκεο ζθήλεο, ηάθνπο θαη 
παξεκβάζκαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε επίπεδεο επηθάλεηαο θαη φια ηα απηηνχκελα 
ζηδεξηθά (ήινη, ηδηλέηηα θ.ι.π.). 

 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ ηνπνζεηεκέλνπ φγθνπ μπιείαο 

  
52.10.01 Απφ μπιεία θαζηαληάο, πειεθεηή 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5211  
 
ΔΤΡΧ 1.100,00 

 (Οινγξάθσο :   ρίιηα εθαηφ) 
 
 

 
Α.Σ. 22 :     ΥΔΣ. 52.13 πληήξεζε ζθειεηψλ δαπέδσλ θαη θεξνπζψλ ηνηρνπνηηψλ 

Ήηνη ζπκπιήξσζε ειιεηπφλησλ ηκεκάησλ, αληηθαηάζηαζε αζηνρεζάλησλ ηκεκάησλ 
δνθψλ ή ππνζηπισκάησλ θαη  ελίζρπζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ 
παθηψζεσλ επί ησλ ηνηρνπνηηψλ.  
 
Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5203, 5211  
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Σηκή θαη’απνθνπήλ  

: 
 
ΔΤΡΧ 600,00  

 (Οινγξάθσο :   εμαθφζηα) 
 
 
 
 

 
Α.Σ. 23 :  53.50 νβαηεπηά πιάηνπο 5 έσο 8 cm, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 12 mm 

 
νβαηεπηά απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο πιάηνπο 5 έσο 8 cm, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 12 
mm θαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 2,00 m, πιήξσο θαηεξγαζκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα κε 
αηζαιφπξνθεο ή UPAT θαη μπιφβηδεο αλά 0,80 m θαη νπσζδήπνηε ζηηο ζπλδέζεηο ησλ 
πεξηζσξίσλ θαη ζε θάζε πιεπξά ησλ γσληψλ (θαιχπηνληαη κε ζηφθν ζηελ απφρξσζε 
ηνπ μχινπ), κε ηα ςεπδνζνβαηεπηά πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ αλεπίρξηζην ηνίρν, ηηο 
εγθνπέο-αξκνχο αεξηζκνχ θαη ηα εηδηθά πξνο ηνχην ζνβαηεπηά κε αλνμείδσηε ζίηα γηα 
ηε δεκηνπξγία δηαθέλνπ αεξηζκνχ (ζηηο απαηηνχκελεο ζέζεηο), πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) 

 

53.50.02 Απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο 
  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5352 
 
                    ΔΤΡΧ    6,20 
 (Οινγξάθσο :   έμη θαη είθνζη) 
 
 
Ε. ΠΟΡΣΔ-ΠΑΡΑΘΤΡΑ-ΤΑΛΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΗΑ 

 
Α.Σ. 24: Α.. πληήξεζε θνπθσκάησλ 

πληήξεζε μχιηλσλ θνπθσκάησλ παξαδνζηαθνχ ηχπνπ, ήηνη απφμεζε, 
θαζαξηζκφο, ρξσκαηηζκνί θαη αληηκπθεηηαθή πξνζηαζία, φπσο θαη 
αληηθαηάζηαζε ή ζππιήξσζε ειιεηπφλησλ ή αζηνρεζάλησλ ζπλδέζκσλ, θ.ιπ. 
Σηκή θαη’ απνθνπήλ 
 
ΔΤΡΧ 800,00  

                     (Οινγξάθσο :   νθηαθφζηα) 
 

 
Α.Σ. 25 : 54.28 Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο ειιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5428  
 

 Παξάζπξα θαη εμσζηφζπξεο (κπαιθνλφπνξηεο) Διιεληθνχ "ρσξηθνχ" ηχπνπ, απφ 
μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 "Ξχιηλα θνπθψκαηα", κε θάζζα 7x13 cm, κε 
πεξηζψξηα (πεξβάδηα) θαη αξκνθάιππηξα, κε παινζηάζην κε ή ρσξίο ελδηάκεζε 
ηξαβέξζα (κεζνθάζζη) 8x8 cm γηα θεγγίηε, πιαίζηα θχιισλ (ηειάξα) 3x6 cm, 
λεξνρχηε ζπλδεφκελν κε ηελ θάησ ηξαβέξζα ηνπ πιαηζίνπ κε ηφξκν θαη εληνξκία, κε ή 
ρσξίο παινδφρνπο πήρεηο (θαίηηα) 4x4 cm γηα κνλνχο ή δηπινχο παινπίλαθεο, κε ή 
ρσξίο περάθηα παινπηλάθσλ, αξκνθάιππηξα θχιισλ (κπηληά) 2x4 cm, αξκνθάιππηξα 
θάζζαο 2,5x2,5 cm, πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 2x5,5 cm, θνξδφλη αεξνθξαγήο απν 
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πνιππξνππιέλην ζε εγθνπή (γθηληζηά) θαη εμψθπιια "θαξθσηά" κε μπιφβηδεο, κε 
εληζρχζεηο (ηξαβέξζεο, ηξέζζα) ζρήκαηνο Ε απφ ζαλίδεο δηαηνκήο 12x2,5 cm θαη 
ζαλίδσκα ξακπνηέ πάρνπο 2,5 cm απφ ζαλίδεο πιάηνπο έσο 12 cm θαη γεληθά μπιεία, 
ζηδεξηθά (εθηφο απφ ρεηξνιαβέο) θαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαηαζθεπήο ζηεξέσζεο 
θαη αλάξηεζεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο. 

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
  

 
   ΔΤΡΧ 190,00 
 
 
                     (Οινγξάθσο :   εθαηφλ ελελήληα) 

 
 
 
Θ. ΑΡΜΟΛΟΓΖΜΑΣΑ-ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

 
Α.Σ. 26: ΥΔΣ. 71.02  Αξκνινγήκαηα φςεσλ ηνηρνδνκψλ κε ξσκατθφ θνλίακα (θνπξαζάλη)  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7102  

 
Σειηθφ αξκνιφγεκα φςεσλ ιηζνδνκψλ θάζε ηχπνπ θαη κνξθήο, ζε νπνηνδήπνηε χςνο 
απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε ξσκατθφ θνλίακα (θνπξαζάλη), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί                          
ηφπνπ". 
 
Πεξηιακβάλεηαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο κε ρξήζε 
εξγαιείσλ ρεηξφο ή ειεθηξνεξγαιείσλ (κή θξνπζηηθψλ), ε απνκάθξπλζε ησλ ζαζξψλ 
ηκεκάησλ, ε εθβάζπλζε ησλ αξκψλ απφ 2 έσο 3cm, ην πιχζηκν ηεο επηθάλεηαο κε 
λεξφ ππφ πίεζε, ε απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο λεξνχ κε πεπηεζκέλν αέξα, ε 
αξκνιφγεζε κε ξσκατθφ θνλίακα (θνπξαζάλη), ζε θαηάιιειε ζχλζεζε γηα ηνλ 
πξνβιεπφκελν ηειηθφ ρξσκαηηζκφ (ζχκθσλα κε ηελ κειέηε), έηζη ψζηε ε ηειηθή 
επηθάλεηα ηνπ αξκνινγήκαηνο λα επξίζθεηαη ζε εζνρή 5 έσο 10 mm απφ ηελ 
επηθάλεηα ηεο ιηζνδνκήο, ε ζπληήξεζε ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο θαη ν ηειηθφο 
θαζαξηζκφο απφ ηπρφλ ππνιείκκαηα πιηθψλ αξκνιφγεζεο,  
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ 
απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
 
ΔΤΡΧ 19,40 

 (Οινγξάθσο :   δέθα ελληά θαη ζαξάληα) 
 

 
Α.Σ. 27: Άξζξν πληάμαληνο.  Θεξαπεία ξσγκψλ ηνηρνπνηίαο ,   

 
Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη θαζαίξεζε ησλ ρεηιέσλ ακθνηέξσζελ ηεο ξσγκήο θαη 
απνκάθξπλζε ησλ ραιαξψλ ηκεκάησλ ηεο πιηλζνδνκήο ή ιηζνδνκήο;, 
θαζαξηζκφ κε πεπηεζκέλν αέξα θαη πιχζηκν, επίζεο κε λεξφ ππφ πίεζε (πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη, επηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνδεηθλχεη ηελ «νδφ δηαθπγήο» θαη 
ησλ ξεπζηψλ ελεκάησλ), Θα αθνινπζήζνπλ, ε αλάθηηζε κε ρξήζε επηκήθσλ 
δφκσλ, κε ηξφπν ψζηε απηέο λα θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ηεο 
ξσγκήο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα "ζπξξάπηνπλ" ηε ξσγκή θαηά ην χςνο ηεο θαη 
ζπκπιήξσζε ηεο ηνηρνπνηίαο. ηε ζπλέρεηα ζα έρνπκε βαζηά αξκνιφγεζε θαη 
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ζπκπιήξσζε ηεο ξσγκήο κε εηδηθφ θνλίακα ην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ππφ πίεζε 
5 αηκνζθαηξψλ, εηδηθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ηειεηψκαηνο ησλ ξσγκψλ θαη 
εθαξκνγή κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο θαηά κήθνο ηεο ξσγκήο, ζε εχξνο ηνπιάρηζηνλ 
25 εθαηνζηνκέηξσλ εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο, ήηνη έλα ζπλνιηθφ εχξνο 50 εθαη.. 
Δηδηθά, ηα ηκήκαηα εθείλα ηα νπνία ζα βξίζθνληαη άκεζα θάησ απφ ηελ 
εθαξκνγή ζεκεηαθψλ θνξηίζεσλ απφ ηηο δνθνχο ηεο αλσδνκήο ηνπ νκφξνπ 
δσκαηίνπ ζα δερζνχλ ηελ ηδηαίηεξε θξνληίδα ηνπ ζπλεξγείνπ, κε ηνλ θαζαξηζκφ 
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ηελ ηνπνζέηεζε επξέσλ ιηζνπιαθψλ ηζρπξήο αληνρήο 
(δηαζηάζεσλ 20*30 εθαη), πξνθεηκέλνπ λα «απισζεί» ε θαηαπφλεζε, επί ησλ 
νπνίσλ ζα εδξαζηνχλ νη ξάβδνη κέζσ βξαρέσο ζηξσηήξα, ην ξφιν ηνπ νπνίνπ 
αλαιακβάλεη ε ιηζφπιαθα.  
    Σα ζπζηαηηθά θαη νη αλαινγίεο ηνπ θνληάκαηνο ζα είλαη : ζεξατθή γε / 
πδξάζβεζηνο / ιεπηφθνθθε άκκνο Άξδα / ιεπθφ ηζηκέλην  ζε αλαινγίεο πεξίπνπ 
ίζεο κε  3,4 / 2 / 4 / 4 θαη κε πξνζζήθε ζηεγαλσηηθνχ κάδαο θαη ξεηηλψλ. Οη 
ηειηθέο ηηκέο, βεβαίσο, ζα απνθαζηζηνχλ ζην εξγνηάμην.  
     Ζ ηηκή αλαθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ θαζαίξεζεο κε 
εηδηθέο πξνθπιάμεηο θαη ζηαιία γηα ηεθκεξίσζε (άξζξα ζρ. 22.04), 
απνκάθξπλζε ησλ ραιαξψλ ηκεκάησλ, (ζρ. 22.05) δηάλνημε θσιεψλ φπνπ δεη 
(άξζξν ζρ. 22.03) θαζαξηζκφ κε πεπηεζκέλν αέξα θαη κε λεξφ ππφ πίεζε, εηδηθή 
αλάθηηζε κε ρξήζε ελδηάκεζσλ «επηκήθσλ» ιίζσλ ή πιίλζσλ (ζρ.,46.02.04), 
βαζηά αξκνιφγεζε ππφ πίεζε (ζρ. 71.01.04), εθαξκνγή κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο 
(61.19), εθαξκνγή ιηζνπιαθψλ πνπ ζα επέρνπλ ζέζε ζηξσηήξα θαη 
επηθαλεηαθή αξκνιφγεζε 971.01.04. Δπεηδή πξφθεηηαη πεξί εμεηδηθεπκέλεο 
εξγαζίαο, νη ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ 
Οηθνδνκηθψλ θαη δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε αληηζηνηρηζή ηνπο.  
 
Ζ ηηκή βάζεη ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη σο εμήο: (33,20 + 13,40)*(0,10*0,75*0,50) 
+ 1,35*13,40*2*0,20 + (1,10 + 0,70) + (66,20*1,05*0,20) + (19,90*0,15*0,5) + 
4,10*0,50) + 3 = 1,40 + 5,36 + 1,9 +  13,90 + 1,49 + 4,05  = 28,00 
 
Σηκή ελφο (1) κέηξνπ  
 
ΔΤΡΧ  28,00   
 (Οινγξάθσο): εηθνζηνθηψ  

 
 

 
Α.Σ. 28:      71.21 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7121  
 
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 
cm, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή 
(ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή (ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε 
ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ 
παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ 
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
  
 
                    ΔΤΡΧ 13,50 
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 (Οινγξάθσο :   δεθαηξία θαη πελήληα) 
 

 
Α.Σ.: 29.      Άξζξν 71.52 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά επί κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο κε 

ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7152  
 
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά επί κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε 
απφ ην έδαθνο θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 4,00 m, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη 
επί ηφπνπ".ζε ηξεηο ζηξψζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε κε ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα 
ησλ 400 kg ηζηκέληνπ, ε δε δεχηεξε θαη ηξίηε κε ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 400 kg 
ηζηκέληνπ.  
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, 
εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην κεηαιιηθφ πιέγκα.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
 
ΔΤΡΧ        14,00 

 (Οινγξάθσο :   δεθαηέζζεξα) 
 
 
ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

 
Α.Σ. 30:     Άξζξν  77.26 Δπάιεηςε μπιίλσλ επηθαλεηψλ κε ιηλέιαην 

 
Δπάιεηςε μπιίλσλ επηθαλεηψλ, εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ, κε ιηλέιαην σκφ. 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ, πιηθά θαη εξγαζία επάιεηςεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-10-05-00 "Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ".  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
 
77.26.02 Γηπιή επάιεηςε ιηλειαίνπ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7746 
 

 
ΔΤΡΧ      2,20  

 (Οινγξάθσο :   δχν θαη είθνζη) 
 

 
77.80  Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, 
αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7785.1  
 
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα 
αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο 
πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 
"Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  
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Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ 
ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
 

Α.Σ 31:       Άξζξν 77.80.01 Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 
ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 

 
 
 
ΔΤΡΧ 9,00 

 (Οινγξάθσο :  ελληά) 
 
Α.Σ.32:       Άξζξν 77.80.02 Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-

αθξηιηθήο βάζεσο. 
 

ΔΤΡΧ  10,10 
(Οινγξάθσο : Γέθα θαη δέθα ιεπηά) 
 

 
Α.Σ.33:       Άξζξν  77.96 Μπθεηνθηφλεο επαιείςεηο μπιίλσλ επηθαλεηψλ 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744  
 
Δπάιεηςε μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε κπθεηνθηφλα ζθεπάζκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
μχινπ έλαληη πξνζβνιήο απφ κηθξννξγαληζκνχο (παξάζηηα, κχθεηεο, θιπ). 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο 
επηθάλεηαο, ε εθαξκνγή ζηξψζεο εκπνηηζκνχ αιθπδηθήο βάζεσο θαη δχν ζηξψζεσλ 
αθξπιηθήο βάζεσο πάρνπο 80 κm.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
 
 
ΔΤΡΧ 2,80 

 (Οινγξάθσο :   δχν θαη νγδφληα) 
 
 
ΜΟΝΧΔΗ ΤΓΡΑΗΑ-ΖΥΟΤ-ΘΔΡΜΟΣΖΣΟ - ΓΑΠΔΓΑ 

 
Α.Σ.34:      78.05 Γπςνζαλίδεο 

 
Γπςνζαλίδεο νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, πιάηνπο θαη κήθνπο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 520, κε 
ζήκαλζε CE, γηα ηελ επέλδπζε ηνίρσλ ή άιισλ επηθαλεηψλ πιήλ ςεπδνξνθψλ, 
εκβαδνχ εηνίκνπ θχιινπ άλσ ησλ 0.72 m2, επί ζθειεηνχ ή κε (ν ηπρφλ ζθειεηφο 
ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο).  
 
πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζεηήζεσο.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδσλ εκβαδνχ εηνίκνπ θχιινπ 
κηθξφηεξνπ απφ  0.72 m2, νη ηηκέο ησλ άξζξσλ 78.05.01.εσο 78.05.12 
πξνζαπμάλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.05.13. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
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78.05.02 Γπςνζαλίδεο θνηλέο, επίπεδεο, πάρνπο 15 mm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809 
 
ΔΤΡΧ 13,50  
(νινγξάθσο δεθαηξία θαη πελήληα ιεπηά) 
 
 

Α.Σ.35:       Α..  (ρ. ΟΗΚ 73.98)Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δαπέδνπ απφ ιηλφιενπκ  
  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7398  
 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηάπεηα απφ ιηλφιενπκ πάρνπο 2,00 ριζη. ζε ξνιιά εχξνπο 
2,00 κ, κνλφρξσκν. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ε πιήξεο ηνπνζέηεζε κε ηα 
πιηθά ηνπνζέηεζεο.   
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
ΔΤΡΧ    22,00  
Οινγξάθσο (είθνζη δχν) 

 
 

 
 
Μ. ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 
Α.Σ.36: Α.. Καηαζθεπή ιεβεηνζηαζίνπ 12 Μ2  

Ηζφγεηαο κνλφρσξεο θεξακνζθεπνχο θαηαζθεπήο, εμσηεξηθψλ 
δηαζηάζεσλ 6,00*2,00 κ., κε πάρε ηνίρσλ 0,20 κ., κε ηέζζεξηο πεζζνχο απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηηο γσλίεο ηνπ θηίζκαηνο επί ζεκειίσζεο απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαη δάπεδν επίζεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηνίρνπο 
πιήξσζεο κε κπαηηθέο δηάθελεο νπηνπιίλζνπο, παξάζπξν 1,00*1,20 κ. θαη 
θεληξηθή ζχξα 1,00*2,20 κ., κε δίξξηρηε θεξακνζθεπή κε θιίζε 20%, φπσο 
θαίλεηαη θαη ζηα ζπλεκκέλα ζρέδηα, καδί κε ηνλ απαξάηηεην εμνπιηζκφ, ήηνη 
ιέβεηα, δεμακελή θαη ηηο απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο θαη ζσιελψζεηο.  
Σηκή θαη’ απνθνπήλ 

 
ΔΤΡΧ       13.000,00  

 (Οινγξάθσο :   δεθαηξείο ρηιηάδεο) 
 
 
Α.Σ.37:     Άξζξν πληάμαληνο  Πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε ηξηώλ νξγάλσλ παηδηθήο  
                 ραξάο  

ήηνη κίαο μχιηλεο δηζέζηαο θνχληαο λεπίσλ, κίαο απιήο μχιηλεο ηξακπάιαο θαη 
ελφο ζπλζέηνπ νξγάλνπ κε ηζνπιήζξα ή άιινπ ζχλζεηνπ νξγάλνπ κε αληίζηνηρεο  
δξαζηεξηφηεηεο κεηά απφ ηελ έγθξηζε θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο ηερληθήο 
ππεξεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηθάλεηαο πηψζεο απφ άκκν ή 
βφηζαιν θαηάιιειεο θνθθνκεηξίαο. 
Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηαο θαηαζθεπήο, 
αρξεζηκνπνίεηνο, απφ πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 
ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη.  
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πιήξνπο θαη 
εηνίκνπ πξνο ρξήζε, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ ππνβάζεσλ 
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ζθπξνδέκαηνο, γηα ηελ νξζή εγθαηάζηαζε ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο θαη θάζε 
άιιε δαπάλε γηα ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη κηθξνυιηθά, ψζηε νη παηδηθέο ραξέο 
λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
ηελ παηδηθή ραξά δελ πξέπεη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ 
παηδηψλ. Δηδηθφηεξα: 
Πηζηνπνηεκέλνο εμνπιηζκφο- Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ 
α) Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα αηνκηθφ ή νκαδηθφ 
παηρλίδη. 
β) Σα φξγαλα θαη νη θαηαζθεπέο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176) θαη λα θέξνπλ 
βεβαίσζε ειέγρνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρν πξφηππα 
απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 
γ) Ζ Δηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηρληδηψλ, πξέπεη λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 θαη ISO 14001 θαη λα πξνζθνκίδνληαη ηα ελ ιφγσ 
πηζηνπνηεηηθά. 
 
ΒΟΣΑΛΟ 
Καζψο ην βφηζαιν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο επηθάλεηα απνξξφθεζεο θξαδαζκψλ 
θαη πξνζηαζίαο απφ πηψζε, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα εμήο: 
 δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζσκαηίδηα ιάζπεο ή αξγίινπ (ζύκθσλα κε ην 

πξόηππν ΔΝ1176:2008, άξζ. 4.2.8.5, ΔΛΟΣ EN1176 θαη Παξάξηεκα Σ, 
ζρήκα Σ.1, ΔΛΟΣ ΔΝ1176).  
 δηαηνκή βνηζάινπ 2,00mm έσο 8,00mm (ζύκθσλα κε ην πξόηππν 

ΔΝ1176:2008, άξζ. 4.2.8 άξζ. 4.2.8.5, ΔΛΟΣ EN1176 θαη Παξάξηεκα Σ, 
ζρήκα Σ.1, ΔΛΟΣ ΔΝ1176). 
 ην κέγεζνο θφθθνπ λα κπνξεί λα ηαπηνπνηεζεί κε δνθηκή θνζθηλίζκαηνο θαηά 

ΔΝ 933-1(ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ1176:2008, άξζ. 4.2.8 άξζ. 4.2.8.5, 
ΔΛΟΣ EN1176 θαη Παξάξηεκα Σ, ζρήκα Σ.1, ΔΛΟΣ ΔΝ1176).  
 
Ζ δνθηκή θνζθηλίζκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην ζηάδην πηζηνπνίεζεο ηεο 
παηδηθήο ραξάο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ζα πξέπεη λα 
θαιχπηεηαη ε ελ ιφγσ απαίηεζε θνθθνκεηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πξνζσξηλή 
ή νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 
πιηθνχ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ.  
 
Δπηηξέπεηαη ε ζπκκφξθσζε κε άιια πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ 
ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα, ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
ηζνδχλακα πξνο ηα αλαθεξφκελα. Ζ ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη απφ 
αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε, ε νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ 
αξκνδίσλ αξρψλ θαη ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 11 ηεο Y.A. 28492/11-05-
2009 (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). 
Ζ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ 
αζθαιείαο πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 
κέζσ δηελέξγεηαο πεξηνδηθψλ, αλά δηεηία, ειέγρσλ θαη ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ αλά παηδηθή ραξά. 
 
Σηκή θαη’ απνθνπήλ 
 
ΔΤΡΧ      4.800  
 (Οινγξάθσο :   ηέζζεξηο ρηιηάδεο νθηαθφζηα) 

 
Ν. Ζ/Μ ΔΡΓΑΗΔ 
 
Α.Σ.38:  Α..  Ππξαλίρλεπζε-ππξαζθάιεηα 
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χζηεκα ππξαλίρλεπζεο - ππξαζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία κειέηε 

 Πιήξεο πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε. 
 
Σηκή θαη’ απνθνπήλ,  

 
 
 

 
ΔΤΡΧ    7.200 

 (Οινγξάθσο :   επηά ρηιηάδεο δηαθφζηα) 
 

 
Α.Σ.39:       Α.. Απνθαηάζηαζε Ζ/Μ εγθαηάζηαζεο 
                    Απνθαηάζηαζε ειεθηξηθνχ δηθηχνπ θαη πξνκήζεηα / εγθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ - 
θσηηζηηθψλ    ζσκάησλ, δηαθνπηψλ, πξηδψλ θ.ιπ. θαη νη απαξαίηεηεο θαισδηψζεηο, ζσιελψζεηο 
θαη βνεζεηηθά εμαξηήκαηα, φπσο θαη ζπζηήκαηνο 
 
             

. 
 

                    ΔΤΡΧ       2.600  
 (Οινγξάθσο :   δχν ρηιηάδεο εμαθφζηα) 
 
                
 
 
 

       
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΟΤΦΛΗ,  01.10.2014   
Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΓΝΖ Σ.Τ.  

 
 

ΓΟΤΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 
ΓΡ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ 
ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΔ3  

ΜΔ ΒΑΘΜΟ B΄ 

  
ΟΤΦΛΗ, 01.10.2014 

O ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 
 

ΓΟΤΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 
ΓΡ ΠΟΛΗΣΗΚΟ 

ΜΖΥ΄/ΚΟ- 
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΔ3  
           ΜΔ ΒΑΘΜΟ B΄ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

Έργο: 

 
 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Α’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

Αρ. Μελέτης 32/2014  Προσπ:  106.000,00  ΕΥΡΩ (κε Φ.Π.Α. 23%) 

  Πηγή: ΙΓΡΤΜΑ Β. ΜΔΛΑ ΚΑΙ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 

 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άπθπο 1° : Ανηικείμενο ηηρ επγολαβίαρ  

1.1 Σερληθφ αληηθείκελν απηήο ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. 

 1.2 Η παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο  φξνπο, νη      

        νπνίνη ζα ηζρχζνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη παξάιιεια κε ηνπο  

        φξνπο, πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, ηα    

        νπνία αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη ηζρχνπλ κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζηε κειέηε. 

1.3 Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ πεξηέρνληαη ζηνλ 
«Πξνυπνινγηζκφ Μειέηεο», ζπκβαηηθέο δε ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο 
κνλάδαο ηνπ «Σηκνινγίνπ Μειέηεο». 

1.4 Σν αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ίζν κε ην ζπλνιηθφ 
πνζφ ηνπ «Πξνυπνινγηζκνχ Μειέηεο» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ  (με ΦΠΑ) 106.000,00 € 

             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜ. ΜΔΛΔΣΗ (σωπίρ ΦΠΑ)  86.178,86 € 

            Φ.Π.Α. πος αναλογεί (23%) 19.821,14  € 

 

Άπθπο 2° : ύμβαζη καηαζκεςήρ ηος έπγος 
 

2.1 Η ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 
Π.Γ. 609/85, ζπλάπηεηαη κε βάζε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη γηα ρξεκαηηθφ πνζφ ίζν κε ην πνζφ, πνπ πξνέθπςε απφ ηε δεκνπξαζία 
καδί κε ηηο απξφβιεπηεο δαπάλεο. 

2.2 Ο κεηνδφηεο ζα θαιείηαη κε πξφζθιεζε, πνπ γίλεηαη καδί κε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 
έγθξηζεο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 
θαηάζεζε ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο κέζα ζε πξνζεζκία φρη 
κηθξφηεξε απφ δέθα πέληε (15) εκέξεο. 

2.3. Με εκθάληζε ηνπ κεηνδφηε ή κε πξνζθφκηζε ηεο πην πάλσ εγγχεζεο ζπλεπάγεηαη, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα: 

2.3.1 έθπησζε ηνπ κε απφθαζε ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο ρσξίο θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη 

2.3.2 θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία ζαλ εηδηθή 
πνηλή. 

Άπθπο 3° : Δγγςήζειρ καλήρ εκηέλεζηρ 

3.1 Αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο  

Άπθπο 4° : Πποθεζμίερ – Παπαηάζειρ  
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4.1 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα απνπεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ απηήο ηεο εξγνιαβίαο 
κέζα ζε δψδεθα (10) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηε 
ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 

4.2 Παξαηάζεηο  ηεο  ζπλνιηθήο  πξνζεζκίαο  εγθξίλνληαη   ζχκθσλα   κε  ην  δεχηεξν  
εδάθην  ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 
θαη 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 1418/84 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

4.3 ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 
γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 
απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν απφ ΓΤΟ (2) κήλεο (νξηαθή 
πξνζεζκία), ζχκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1418/84 
φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

 

Άπθπο 5
ο
   : Υπονοδιάγπαμμα καηαζκεςήρ ηος έπγος – Μησανικόρ εξοπλιζμόρ-   

                    Πποζωπικό  

 

5.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη θαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, γηα 
έγθξηζε, ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα, κέζα 
ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αληαπνθξηλφκελνο 
ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο ηνπ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ζα 
θιηκαθψλεηαη κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 απηήο ηεο Δ..Τ., 
κε βαζηθή επηδίσμε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα απνδνζνχλ, θαηά ην 
εθηθηφ, νινθιεξσκέλα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ (γξακκηθφ δηάγξακκα). 

5.2 Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηνλ κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη ην απαηηνχκελν εηδηθεπκέλν θαη 
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ην ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα , γηα ηελ 
εκπξφζεζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

5.3 Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε πνπ γηα λα 
ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο ρξεηαζηεί λα ζπγθξνηήζεη πξφζζεηα λπθηεξηλά ζπλεξγεία, λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ππεξσξίεο, εξγαζίεο ζε εκέξεο αξγίαο θ.ι.π. πέξα απφ απηέο πνπ είρε 
πξνβιέςεη θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ή θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο ζε νπνηνδήπνηε επί κέξνπο πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ ή έθζεζε ή άιιν 
ζηνηρείν πνπ έρεη ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρξφλν. 

Άπθπο 6° : Τπέπβαζη πποθεζμιών – Ποινικέρ πήηπερ  

6.1 Γηα θάζε εκέξα, ππαίηηαο απφ ηνλ αλάδνρν, ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο,       

επηβάιινληαη νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5, παξ.2  ηνπ Ν.3263/2004 φπσο 

ηζρχεη ζήκεξα θαη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ πξνβιέπνληαη ζ' απηφ. 

6.2  Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, νη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

θαη ηα πνζά θαη νη πξνζεζκίεο φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, ρσξίο παξαηάζεηο. 

 Άπθπο 7°: Γαζμοί – Αηέλειερ  

7.1 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλάδνρνπ,  ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ 
ηηκνινγίνπ, πεξηιακβάλεη δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε θ.ι.π., γηα πιηθά, πνπ ζα εηζαρζνχλ απφ 
ην εμσηεξηθφ. 

7.2 Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηέιε, δαζκνχο, δηφδηα, θφξνπο θ.ι.π. ελ γέλεη ή απφ 
ηνπο εηδηθνχο θφξνπο γηα ηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα 
θ.ι.π. θαζψο θαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά   ή  απφ   θάζε  άιιε  επηβάξπλζε  (φπσο π.ρ.  γηα 
δηάθνξα  ηακεία,   αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ι.π.) πνπ αθνξνχλ γεληθά ζηελ θαηαζθεπή 
ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε. Οη ηπρφλ εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ κεραλεκάησλ, 
πιηθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ κε ηηο λφκηκεο εγθξίζεηο. 
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Άπθπο 8° : Σπόπορ επιμέηπηζηρ επγαζιών 

8.1 Γηα ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην  
ηηκνιφγην ηεο εξγνιαβίαο θαη ζηα εγθεθξηκέλα άξζξα ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. 

8.2 Γηα εξγαζίεο, γηα ηηο νπνίεο δελ νξίδεηαη ζηα πην πάλσ ζηνηρεία ηξφπνο επηκέηξεζεο,  

Δπηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη κφλν νη κνλάδεο, πνπ εθηειέζζεθαλ πξαγκαηηθά. 

 

Άπθπο 9° : Δπιμεηπήζειρ - Πιζηοποιήζειρ 
 

9.1 Γηα ηηο επηκεηξήζεηο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 
8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1418/84, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 θαη 40 ηνπ 
Π.Γ. 609/85, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα . 

9.2 Κάζε πηζηνπνίεζε ζα ζπλνδεχεηαη νπσζδήπνηε θαη κε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ 
θσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ, ζε θάζεηο ραξαθηεξηζηηθέο, απφ ηηο νπνίεο ε κία ζα δείρλεη ηε 
γεληθή άπνςε ηνπ, πάληα απφ ην ίδην ζεκείν ιήςεο. 

 

Άπθπο 10° : Λογαπιαζμοί – Πληπωμέρ – Κπαηήζειρ  
 

10.1 Οη ινγαξηαζκνί εγθξίλνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ 
Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

10.2 ' απηή ηελ εξγνιαβία ηζρχνπλ ηα εμήο πνζνζηά γηα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. 
(εξγνιαβηθά πνζνζηά): 

 
10.2.1 Γέκα οκηώ ηοιρ εκαηό (18%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ηηο ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ηηο λέεο ηηκέο κνλάδαο θαη ππφθεηηαη ζηελ 
έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. 

10.2.2 Γέκα οκηώ ηοιρ εκαηό (18%) επί ηεο πξαγκαηηθήο δαπάλεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 
λφκηκα απνδεηθηηθά πιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ  θαη δελ 
ππφθεηηαη ζηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ 
άξζξνπ 42 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

10.3 Οη πιεξσκέο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηβαξχλνληαη κε ηελ 
πξνθαηαβνιή θαηά λφκν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

10.4  Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο 
επηβαξχλζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο 
ηνπο. 

10.5 Οη ηηκέο κνλάδαο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε ζχληαμε κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο ή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνπλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο, φπσο ηέιε, δαζκνχο, 
εηδηθνχο θφξνπο θ.ι.π. εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο λέεο ηηκέο κνλάδαο, 
πνπ ηπρφλ ζα θαλνληζζνχλ. 

10.6 Γηα ηηο πιεξσκέο ησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά: 

10.6.1 Καλνληθφ ηηκνιφγην ζε ηξία (3) αληίηππα. 
10.6.2 Γηπιφηππν  ηεο  αξκφδηαο  Οηθνλνκηθήο  Δθνξίαο γηα  ηελ  πξνθαηαβνιή  ηνπ  

θφξνπ εηζνδήκαηνο. 
10.6.3 Σα δειηία θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν. 
10.6.4 Βεβαίσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ εθπιήξσζε απφ ηνλ αλάδνρν 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εξγνιαβία ππνρξεψζεσλ ηνπ. 
10.6.5 Απφδεημε θαηαβνιήο πνζνζηνχ 0,2% θαη 1% επί ηνπ πνζνχ θάζε ινγαξηαζκνχ ππέξ ηνπ 

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. (άξζξν 12 Ν. 915/79 θαη Απνθάζεηο 9/94 θαη 10/94 ηεο Οινκέιεηαο  
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.) 

10.6.6 Παξαζηαηηθφ θαηαβνιήο ζηνλ ινγαξηαζκφ 040/546107/30 ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο 
ηεο Διιάδνο θξάηεζεο 6 °/00 επί ηνπ πνζνχ θάζε ινγαξηαζκνχ σο δηθαηψκαηνο 
Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 34 θαη 35 ηνπ άξζξνπ 27 
ηνπ Ν. 2166/93 «Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, δηαξξπζκίζεηο ζηελ έκκεζε θαη 
άκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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10.7 ην θνλδχιην, πνπ πξνθχπηεη ηειηθά, επηβάιινληαη νη θξαηήζεηο γηα εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη ηπρφλ λφκηκεο απνδεκηψζεηο ηνπ αλάδνρνπ ή 
αθαηξνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ  Π.Γ.  609/85 φπσο 
ηζρχεη ζήκεξα, ηπρφλ επηβαιιφκελεο πνηληθέο ξήηξεο, πεξηθνπέο, ζπκπιεξσκαηηθή 
θξάηεζε εγγχεζεο (αλ δελ έρνπλ θαηαηεζεί νη αληίζηνηρεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο), απφζβεζε 
πξνθαηαβνιψλ θ.ι.π., γεληθά δε πξνζζαθαηξνχληαη νθεηιφκελα ή ρξεσκέλα ζηνλ εξγνιάβν 
πνζά, ψζηε λα πξνθχςεη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα πιεξσζεί θαη λα γίλεη εθθαζάξηζε φισλ ησλ 
ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ. 

10.8 ηηο εληνιέο πιεξσκήο πξνζηίζεηαη Φ.Π.Α., πνπ ζα βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 
κε ηελ εγθχθιην Δ18/06-02-87 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 
Έξγσλ. 

 

Άπθπο 11° : Σιμέρ μονάδαρ νέων επγαζιών  

ε πεξίπησζε, πνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ, ζα 

εθαξκφδεηαη ην άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 609/85, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 286/94 θαη φπσο 

ηζρχεη ζήκεξα. 

 

Άπθπο 12° : Αναθεώπηζη ηιμών  

12.1  Γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ζα εθαξκφδνληαη, γεληθά, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 

1418/84, φπσο ηζρχεη ζήκεξα . 

12.2 ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο θαη ζηε ζηήιε κε επηθεθαιίδα «Αληίζηνηρν θνλδχιην 
αλάιπζεο γηα ηελ αλαζεψξεζε» θαζνξίδεηαη, κε ηνλ αξηζκφ ηνπ άξζξνπ ηεο αλάιπζεο, ην 
αληίζηνηρν θνλδχιην (απηνχζην ή παξεκθεξέο), κε ην νπνίν ζα γίλεηαη ε αλαζεψξεζε ηεο 
θαη' απνθνπή ηηκήο θαη ηεο ηηκήο θάζε εξγαζίαο. 

 

Άπθπο 13° : Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 
Γεληθά, γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ, ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

πιηθψλ, ζα εθαξκνζζνχλ νη εγθεθξηκέλεο κε ηε κειέηε Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά νη ηζρχνπζεο Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ή επίζεκνη Διιεληθνί 

Καλνληζκνί θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη, νη επίζεκνη Γεξκαληθνί Καλνληζκνί ή 

άιινη αλάινγνη μέλνη επίζεκνη θαλνληζκνί. 

 

Άπθπο 14° : Γενικέρ ςποσπεώζειρ ηος αναδόσος  

 

14.1. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή, ζηα ζρέδηα θαη ζηα ηεχρε ππνινγηζκψλ ηεο κειέηεο. 

14.2. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη πηζηά ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, λα ηεξεί ηηο 
δηαζηάζεηο θαη ηε δηάηαμε ησλ κεξψλ ηνπ έξγνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη αθξηβψο 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζπγγξαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηηο ελδείμεηο ησλ ζρεηηθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο ζχκβαζεο. 

14.3. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο.  ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ, έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κφλν νη 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθσληψλ επί εθηέιεζεο έξγσλ 
(ελζηάζεηο - αηηήζεηο ζεξαπείαο – δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ). 

14.4. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε γηα κεηαβνιέο ζην έξγν, πνπ έγηλαλ ρσξίο 
έγγξαθε δηαηαγή θαη νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δαπάλε ηνπ έξγνπ, αθφκα 
θαη αλ νη κεηαβνιέο απηέο θαζηζηνχλ ην έξγν ζηεξεφηεξν ή βειηηψλνπλ ηε κνξθή ηνπ. 

Γηα θάζε δαπάλε ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή, απφ ηελ νπνία επήιζε κείσζε πνζνηήησλ ή 
δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κφλν ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ 
πξάγκαηη εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαθνηερληψλ. 
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ε πεξίπησζε πνπ δίλεηαη πξνθνξηθή δηαηαγή ηξνπνπνηήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ ζηνλ 
ηφπν ηνπ έξγνπ, ιφγσ επείγνπζαο αλάγθεο, ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην θαη 
λα επαθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο 
ηζρχεη ζήκεξα . 

14.5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθεο 
ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ, 
δηαηεξψληαο ηα δηθαηψκαηα ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Ν. 1418/84 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ 
ρξεκαηηθνχ αληηθείκελνπ. 

14.6. Ο  νξηδφκελνο,  ζχκθσλα  κε  ηελ παξάγξαθν 2  ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ  Π.Γ.  609/85 
φπσο ηζρχεη ζήκεξα ηερληθφο αληηπξφζσπνο ηνπ αλάδνρνπ ζα έρεη εηδηθφηεηα 
δηπισκαηνχρνπ *. 

14.7. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην, κε δηθέο ηνπ 
δαπάλεο, φηη πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο πγηεηλήο ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηνπ Π.Γ. 1073/81 
«Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θ.ι.π. ». 

14.8. Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, λα θξνληίζεη γηα ηελ 
έθδνζε θάζε άδεηαο, πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο (εθηφο ελδερνκέλσο απφ 
ηελ άδεηα αλέγεξζεο νηθνδνκήο), είλαη δε νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 
θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

14.9. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ζην εξγνηάμην φια ηα ζηνηρεία, πνπ απαηηνχλ 
νη λφκνη, φπσο εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ Π.Γ. 609/85, λα 
ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο επίζεο λα παίξλεη, ζ' φιε ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηα Π.Γ. 778/80 θαη 1073/81 «Πεξί κέηξσλ  αζθαιείαο  θαηά  ηελ  
εθηέιεζε  εξγαζηψλ  θ.ι.π.»,  εθπνλψληαο  κε  επζχλε  ηνπ  θαη ππνβάιινληαο   
αξκνδίσο   θάζε   ζρεηηθή   κειέηε,   φπσο  ζηαηηθή   κειέηε   ηθξησκάησλ,   κειέηε 
πξνζσξηλήο ζήκαλζεο ησλ έξγσλ, Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο (Φ. Α. Τ. ) 
θαη ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο (. Α. Τ.) ηεο απφθαζεο ΓΙΠΑΓ/177/02/03/01 ηνπ 
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ (άξζξα, 2 θαη 3).θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ 
Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

14.10.Ο αλάδνρνο  είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο γηα ηηο απαξαίηεηεο 
παξνρέο ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο φπσο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θ.ι.π., 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

14.11.Ο αλάδνρνο  είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κε αξ. 
πξση. ……………………………..πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. . 

 

Άπθπο 15° : Πποζηαηεςηικέρ καηαζκεςέρ 
  
15.1.  Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε απαηηνχκελν κέηξν γηα ηελ     

          πξνζηαζία  ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε, ζπληήξεζε, θαζαίξεζε   

           θαη  απνθνκηδή, κεηά  ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θαηαζθεπψλ   

           θαη  πεξηθξαγκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ, πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Π.Γ. 778/80 θαη   

         1073/81, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, γηαηί ε ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζην   

           πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ. 

15.2. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο 
θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο, ηφζν ζηνλ πεξηνξηζκέλν φζν θαη ζηνλ γεληθφηεξν 
ρψξν ησλ έξγσλ, πνπ ζα νθείινληαη ζηα κεραλήκαηα, φξγαλα θαη κέζα, πνπ 
ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, γη' απηφ θαη πξέπεη λα πάξεη φια ηα 
θαηάιιεια κέηξα θαη λα νξγαλψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο εξγαζίεο ηνπ, ψζηε λα 
απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο δεκηάο ή θζνξάο, γηα ηηο νπνίεο ε Τπεξεζία δελ ζα θέξεη 
θακία επζχλε. 
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Άπθπο 16° : Δπγαζίερ πος εκηελούνηαι από ηην Τπηπεζία ή από άλλοςρ ανάδοσοςρ                   

– Γιάνοιξη οπών  

 

16.1 Ο αλάδνρνο νθείιεη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 609/85 
φπσο ηζρχεη ζήκεξα, λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ θαη εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ άιινπο 
εξγνιάβνπο ηεο, δηαηάζζνληαο θαηάιιεια ηα κέζα ηνπ (ηθξηψκαηα θ.ι.π.) θαη ξπζκίδνληαο 
ηε ζεηξά ησλ εξγαζηψλ ηνπ, θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ παξεκβάιιεη θαλέλα εκπφδην 
ζηελ εθηέιεζε ησλ εθηφο ηεο ζχκβαζεο ηνπ εξγαζηψλ. 

16.2 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηακνξθψλεη ή λα δηαλνίγεη ηηο απαηηνχκελεο νπέο δηφδνπ, 
θσιηέο ή αχιαθεο, γηα ηνλ εληνηρηζκφ ζσιελψζεσλ ή εμαξηεκάησλ θάζε 
ειεθηξνκεραλνινγηθήο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, 
ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο 
ζπκβαηηθέο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ. 

16.3 Οπσζδήπνηε, απαγνξεχεηαη ε κφξθσζε ή δηάλνημε απφ ηνλ αλάδνρν θσιεψλ ή νπψλ ζε 
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ρσξίο έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα 
κεραληθνχ. 

16.4 ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ πιήξε 
απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ νπψλ, θσιεψλ ή απιαθηψλ, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ζσιελψζεσλ ή εμαξηεκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

 

Άπθπο 17° : Απηιόηηηα ηων καηαζκεςών  
 

17.1 Ο θαζνξηζκφο απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηελ ηερληθή 
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ησλ νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ ή νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ, ζρεηηθά κε ηηο κεξηθέο δηαζηάζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο, δελ 
απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε 
θαη εκθάληζε ησλ θαηαζθεπψλ θάζε είδνπο. 

17.2 ρεηηθά κε ηα πην πάλσ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ ή απφ ηα άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή απφ ηηο νδεγίεο θαη δηαηαγέο ηεο 
Τπεξεζίαο, απαηηείηαη φκσο γηα ηελ ηερληθή αξηηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ην εθαξκφζεη, ψζηε θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ λα είλαη άξηην ζηελ 
θαηαζθεπή θαη άκεκπην ζε εκθάληζε θαζψο θαη ζηηο ζέζεηο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηα άιια 
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

 

 

Άπθπο 18° : Πποέλεςζη, ππομήθεια ςλικών – Δξαζθάλιζη ππομήθειαρ 

 

18.1 Όια ηα πιηθά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα είλαη ηεο 
θαιχηεξεο πνηφηεηαο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα θαη εγρψξηαο πξνέιεπζεο εθηφο απφ 
φζα απνδεδεηγκέλα, δελ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη εθείλα πνπ πξνδηαγξάθνληαη 
θαη αλαθέξνληαη ξεηά, ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ, ζαλ πξνέιεπζε 
εμσηεξηθνχ. 

18.2 Η ρξήζε αδξαλψλ ή άιισλ πιηθψλ, πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην, δηέπεηαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

18.3 Η ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη ν 
αλάδνρνο εξεχλεζε θαη εμαζθάιηζε ηελ πξνκήζεηα απφ ηελ αγνξά φισλ ησλ πιηθψλ, 
κεραλεκάησλ θαη κέζσλ, πνπ απαηηνχληαη θαη αλαγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη 
επνκέλσο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη  απφ ηελ  Τπεξεζία ηξφπν πξνκήζεηαο θαη 
εθηέιεζεο ή παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ ιφγν απηφ. 
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Άπθπο 19° : Καηαζκεςαζηικά ζσέδια – Οδηγίερ σειπιζμού – Φωηογπαθίερ 

 

19.1 αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ακέζσο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη νπσζδήπνηε        

         πξηλ   απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, λα ζπληάμεη θαη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία, ζε  

        ηξία (3) αληίηππα ηα εμήο ζρέδηα ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε: 

19.1.1. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα,  ζε  θιίκαθα 1:200,  ηεο ηειηθήο δηάηαμεο ησλ   

έξγσλ,  κε νξηδνληηνγξαθηθέο θαη πςνκεηξηθέο ελδείμεηο. 
19.1.2 Οξηζηηθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. 
19.1.3.Οξηζηηθά ζρέδηα ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ, δειαδή 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ, πδξαπιηθψλ θ.ι.π., κε ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ 
δηαηάμεσλ θαη θαηφςεηο, πάλσ ζηηο νπνίεο ζα ζεκεηψλνληαη νη ζέζεηο θαη ηα 
κεγέζε ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, δηθηχσλ θ.ι.π. 

19.2   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη απαξαίηεηα λα πάξεη, λα εθηππψζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο 
θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία, νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή: 

19.2.1 Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ  

έξγνπ θαη 

19.2.2 Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο δηαζηάζεσλ 24X36 εθ., ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ 

γηα θάζε θηίξην θαη κία (1) ηνπιάρηζηνλ ηεο γεληθήο άπνςεο ηνπ έξγνπ κεηά 

ηελ απνπεξάησζε ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Τπεξεζίαο. 

 

 

Άπθπο 20° : Γιοικηηική παπαλαβή για σπήζη  

 

20.1. Πξηλ ηελ παξαιαβή (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή), είλαη δπλαηή ε παξάδνζε ζε ρξήζε 
κέξνπο ή θαη νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ Π.Γ. 609/85. φπσο 
ηζρχεη ζήκεξα 

20.2. Η παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε ρξήζε δελ αληηθαζηζηά ζε θακηά πεξίπησζε ηελ παξαιαβή 
ηνπ έξγνπ (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή). 

 

 

Άπθπο 21° :ςνηήπηζη και παπαλαβή ηος έπγος  

 

21.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ν αλάδνρνο επηζεσξεί θαη δηαηεξεί ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

21.2 Δπίζεο, θαιείηαη λα επαλνξζψζεη θάζε βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη, ζε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 1418/84 φπσο ηζρχεη 
ζήκεξα. 

21.3 Δάλ δελ πξνβεί κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ ηνπ θαζνξίζζεθε, ζηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ή 
δεκηάο, γηα ηελ νπνία επζχλεηαη, νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζα εθηεινχληαη απφ ηελ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
αλαδφρνπ, κε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Ν.3263/2004. 

21.4 Γεληθά γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ρξφλν εγγχεζεο, ζπληήξεζε θαη νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί 
εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 11 ηνπ Ν. 1418/84 θαη 53-55 ηνπ 
Π.Γ. 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Δηδηθφηεξα ν ρξφλνο εγγχεζεο θαζνξίδεηαη ζε δέθα 
πέληε (15) κήλεο απφ ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ 
ζα δηελεξγεζεί ε νξηζηηθή παξαιαβή. 
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ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

ΟΤΦΛΙ,   01.10.2014 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ Γ.Σ.Τ.  

 

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΓΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΠΔ  

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

 

  

ΟΤΦΛΙ,  01.10.2014 

Ο ΤΝΣΑΞA 

 

 

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΓΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΠΔ  

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΔΒΡΟΤ 

 ΓΖΚΟ ΟΤΦΙΗΟΤ 

 

    Έξγν: 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ Α’ 

ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ 

ΣΔΥΛΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  

Αξ. Κειέηεο 32/2014  Πξνππ 106.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) 

  Πεγή  ΗΓΡΤΚΑ Β. ΚΔΙΑ ΘΑΗ ΣΑΘΣΗΘΑ ΔΟΓΑ 

 

 

 

ΓΔΛΗΘΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ 

 

Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν ζπγγξαθήο  

 

 Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο 

απιψλ δεκνηηθψλ έξγσλ ,ε δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ νπνίσλ βαξχλεη ηελ δηαρείξηζε 

ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

 

Άξζξν 2ν : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 

 Σα Γεκνηηθά έξγα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

Α) ησλ Λ.3669/08, 1418/84, 2229/94, 2307/95, 2372/96, 2338/95, 2576/98, 

2940/01, 3263/04 

Β) ησλ Π.Γ 171/87, 410/95, 402/96, 609/85, 286/94, 323/89, 210/97, 218/99, 

23/93, 368/94, 285/97, 85/95, 218/99 

Γ) ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηνπ ΤΠ.Δ θαη  

Γ) ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, ην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο 

θαη ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο, αλά θαηεγνξία εξγαζηψλ.  

 

Άξζξν 3ν : Σπκβαηηθά ηεύρε   

 

πκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

 

1.Γηαθήξπμε δηαγσληζκνχ  

2.Σηκνιφγην Κειέηεο, φπσο ζπκπιεξψλεηαη πεξηγξαθηθά απφ ην ηεπρνο 

ηερληθψλ πεξηγξαθηθψλ πεξηγξαθψλ θαη ηα ζρέδηα.  

3.Πξνυπνινγηζκφο  Κειέηεο θαη πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο 

4.Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

5.Γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

6.Σερληθή πεξηγξαθή θαη ζρέδηα κειέηεο 

7.Σερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
 

 

Άξζξν 4ν : Εγγύεζε – πξνζεζκία απνπεξάησζεο    

 

Απηέο νξίδνληαη ζηελ Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ή ζηε δηαθήξπμε : 

 

α. Ζ απφθαζε απεπζείαο αλάζεζεο απφ ηελ Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή 

β. Ζ παξνχζα θαη ε γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

γ. Ο πξνυπνινγηζκφο, πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ  

δ. Οη ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
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Άξζξν 5ν : Πξόνδνο εξγαζηώλ / Κπξώζεηο ιόγσ θαζπζηεξήζεσο  

 

α]Κε βάζε ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηπρφλ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην θαηά 

ην άξζξν 32 ηνπ ΠΓ 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ. 
β]ε πεξίπησζε πνπ ζηε δεκνπξαζία θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο 
εγγεγξακκέλεο ζηα Λνκαξρηαθά Κεηξψα ,ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θνηλνπνηεί 
έγθαηξα πίλαθα εξγαζηψλ[παξ.4 ηνπ αξζξ. 32 ηνπ ΠΓ 609/85] φπσο ηζρχεη 
ζήκεξα. 
γ]Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο εξγάηεο θαη κεραληθά 
κέζα θαη λα εθαξκφζεη ππεξσξίεο λπθηεξηλά ζπλεξγεία θαη λα εξγαζζεί 
εμαηξέζηκεο εκέξεο αλ ην απαηηήζεη ε θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
ρσξίο λα δηθαηνχηαη γηα ην ιφγν απηφ πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. Ζ ππεξεζία κπνξεί 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ 
αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ ηηο ππεξσξίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ αλ 
θξίλεη φηη ν ξπζκφο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. 
δ]ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ηεξεί ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην 
ρξνλνδηάγξακκα ή ηνπο πίλαθεο εξγαζηψλ πξνζεζκίεο θαη θαζπζηεξεί ηελ πξφνδν 
ηνπ έξγνπ ψζηε λα είλαη πξνθαλψο αδχλαηε ε εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ ζην 
ζχλνιν ηνπ είλαη δπλαηφλ λα θεξπρζεί έθπησηνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 6 
ηνπ Λ.3263/28-9-2004 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

Άξζξν 6ν : Γελ. Έμνδα – Όθεινο Εξγνιάβνπ   

 

ηελ έλλνηα ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ θαηά ην άξζξν 5 

παξ. 4 ηνπ ΠΓ 609/85 ηα νπνία θαηαβάιινληαη επί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ πνπ 

ηζρχνπλ ή λέσλ ηηκψλ κνλάδνο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ή ησλ απεπζείαο 

εθηεινπκέλσλ έξγσλ δηαιακβάλνληαη: 

α]0η κηζζνί θαη θάζε είδνπο απνδεκηψζεηο ,αζθαιίζεηο θαη έμνδα θηλήζεσο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 
β]Οη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο γεληθά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη 
δαπάλεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ 
χδξεπζεο ,ζέξκαλζεο θιπ. 
γ]Σα έμνδα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ,ζχλαςεο ζπκβάζεσο ,εγθαηαζηάζεσο 
εθηειέζεσο θαη παξαιαβήο ησλ έξγσλ. 
δ]Θάζε είδνπο θφξνη,ηέιε έμνδα εγγπήζεσο ηφθνη θηλήζεσο θεθαιαίσλ θαη 
ινηπψλ πάζεο θχζεσο επηβαξχλζεηο. 
ε] Δμνδα εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ δνθηκήο ησλ πιηθψλ θαη 
δνθηκψλ γεληθά γηα ηελ παξάδνζε ησλ έξγσλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
ζη]' Δμνδα αζθάιηζεο ή απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ 
θαη πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεηο πξνο ηξίηνπο. 
δ] Δμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθφκηζεο ησλ πξντφλησλ 
ζε ζέζεηο πνπ λα επηηξέπνληαη απφ ηελ αζηπλνκία. 
ε]Θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη αιιά αλαγθαία γηα ηελ νξζή έληερλν 
θαη ζχκθσλν πξνο ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή απαηηνχκελε γηα 
ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ έξγσλ απφ θάζε πιεπξά ζρεηηθά πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
θαζψο θαη θάζε είδνπο επηζθαιή έμνδα. 

ζ]Σν φθεινο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 7ν : Μεραληθόο εμνπιηζκόο  

 

Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο πνπ θάζε θνξά απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

πξνβιέπεηαη θαη θαζνξίδεηαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ζα εμεπξίζθεηαη κε 

κέξηκλα θαη κε δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ ν εμνπιηζκφο απηφο αλ δελ δηαηίζεηαη απφ ηνλ 

ίδην ελψ ε ππεξεζία δελ ζα έρεη θακία αλάκεημε ππνρξέσζε ή επζχλε ζρεηηθά κε ηνλ 

παξαπάλσ εμνπιηζκφ. 
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Άξζξν 8ν : Αηπρήκαηα θαη δεκηέο  

 

Οη αλάδνρνη έξγσλ ηα νπνία εθηεινχληαη κέζα ζε αζθαιηζηηθέο πεξηνρέο ΗΘΑ 

ππνρξενχληαη λα αζθαιίζνπλ ζ απηφ φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. ε 

πεξίπησζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη εθηφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ ΗΘΑ νη αλάδνρνη 

ππνρξενχληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

νπνίν είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη δελ έρεη δηαθνπεί ε αζθάιηζε ηνπ. Σν ππφινηπν 

πξνζσπηθφ είλαη ππνρξεσκέλνο ν αλάδνρνο λα αζθαιίζεη ζε κηα απφ ηηο 

αλαγλσξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηνπ δεκνζίνπ. Ζ δαπάλε γηα φια ηα 

αζθάιηζηξα ηα νπνία πξέπεη λα θαηαβάιεη ν εξγνιάβνο δει. εξγνδνηηθή θαη εηζθνξά 

αζθαιηζκέλσλ βαξχλνπλ ηνλ εξγνιάβν .ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

επηβαξπλζεί ν εξγνιάβνο κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

αλαδφρνπ θαζψο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε 

έξγα ηνπ δεκνζίνπ , δήκσλ, θνηλνηήησλ θαη γεληθά θάζε κνξθήο θνηλσθειή έξγα..  

 

Άξζξν 9ν : Φόξνη – ηέιε θαη θξαηήζεηο  

 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ηνλ βαξχλνπλ φινη αλεμαξηήησο θφξνη 

,ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ βάζεη ησλ θεηκέλσλ λφκσλ θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ θαηαβνιή ζην 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ θάζε κνξθήο δψξσλ γηα ηηο ενξηέο Πάζρα θαη 

Υξηζηνπγέλλσλ θαζψο θαη εκεξψλ ππνρξεσηηθήο αξγίαο θαη ηπρφλ επηδφκαηνο 

αδείαο. Δάλ κεηά ηελ εκέξα πνπ έγηλε ν δηαγσληζκφο επηβιεζνχλ λέα ηέιε θαη 

θξαηήζεηο ή θαηαξγεζνχλ νξηζκέλα απφ απηά πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηα αληίζηνηρα πνζά πιεξψλνληαη επί πιένλ ή εθπίπηνληαη αληίζηνηρα 

απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο ησλ 

αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ. 

 

 

Άξζξν 10ν : Μειέηε ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ  

 

Ζ έλλνηα ηεο επίδνζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη είρε θαη έιαβε ππφςε 

ηνπ ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο 

δειαδή ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ , ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν 

κεηαθνξέο, ηελ δηάζεζε , δηαρείξηζε θαη ελαπνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ θαηάζηαζε 

ησλ δξφκσλ ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο δξφκσλ πξνζπέιαζεο ,ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο 

εξγαηηθψλ ρεξηψλ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηελ δίαηηα 

ησλ ξεπκάησλ θαη φιεο ηηο άιιεο ηνπηθέο εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο ηα δπλάκελα 

λα πξνθχςνπλ δεηήκαηα ηα νπνία θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ην θφζηνο ησλ έξγσλ θαη φηη ηα έξγα ζα εθηειεζζνχλ θαηά ηελ ζχκβαζε πξνο ηελ 

νπνία ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο. 

 

Άξζξν 11ν : Φύιαμε πιηθώλ έξγσλ –ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο – κέηξα 

πξνζηαζίαο βιάζηεζεο  

 

α]Ο αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά θαη κέζα πνπ 

ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην θαζψο θαη ηηο εθηεινχκελεο απφ απηφλ εξγαζίεο. ρεηηθέο 

δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο εθηεινχληαη απφ ηνλ εξγνιάβν ζε πεξίπησζε δε πνπ δελ 

εθηειεζζνχλ ηα κέηξα θχιαμεο, πξνζηαζίαο ή δηαηήξεζεο ιακβάλνληαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε κε αληίζηνηρν θαηαινγηζκφ ησλ δαπαλψλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 
β]Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο 
ησλ θάζε κνξθήο θνηλσθειψλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα εθηεινχκελα έξγα 
γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ ή δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ. Εεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ 
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απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ απηφλ αλαθνξηθά ε 
επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.  

γ]Ο αλάδνρνο πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ πθηζηάκελε βιάζηεζε θαη ηηο 

θαιιηεξγεκέλεο     εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ εθηειείηαη ην έξγν θαη επζχλεηαη γηα 

θάζε θνπή δέλδξνπ ζάκλνπ θαη θαηαζηξνθή θπηείαο ε νπνία δελ ήηαλ απαξαίηεηε λα 

γίλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 12ν : Πξόιεςε αηπρεκάησλ – κέηξα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ηεο 

θπθινθνξίαο  

 

Ο αλάδνρνο αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ πξνο ην πξνζσπηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη πξνο θάζε ηξίην θαζψο θαη γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πξνο 

απηνχο. 

Γαηψδε νξχγκαηα ππνζηεξίδνληαη πάληνηε γεληθά δε ηα νξχγκαηα κέζα ζε 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο πξέπεη επί πιένλ λα επηζεκαίλνληαη κε θψηα ηε λχθηα. 

Γηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθέο κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη 

κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην απαηηνχκελν 

θαξκαθεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. 

 

Άξζξν 13ν : Χξήζε έξγνπ πξν απνπεξάησζεο  

 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή λα θάλεη ρξήζε νπνηνπδήπνηε 

ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη ηειεηψζεη κεξηθά ή νιηθά ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη απηφ 

απνηειεί απνδνρή νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ δελ έρεη απνπεξαησζεί ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε. Αλ ε παξαπάλσ θαηνρή ή ρξήζε ήζειε θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ηεο 

εξγαζίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ 

εξγνδφηε πξηλ ηεο απνπεξαηψζεσο ζπλεπάγεηαη πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηνλ αλάδνρν 

ηφηε ν εξγνδφηεο θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν ηηο πξάγκαηη απφιπηα δηθαηνινγεκέλεο. 

 

Άξζξν 14ν : Τνπνγξαθηθέο εξγαζίεο – εθαξκνγέο επί ηνπ εδάθνπο  

 

Θάζε εξγαζία πνπ είλαη αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή 

ζην έδαθνο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ εθηειείηαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ 

αλαδφρνπ θαηά ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο ε νπνία ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ζχκθσλα 

πξνο ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Οη δαπάλεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζε πιηθά 

κέζα θαη πξνζσπηθφ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

 

Άξζξν 16ν : Κξαηήζεηο 

 

ρεηηθή εγθχθιηνο ππ.αξ. 29417/85/1967. 
1) Έξγα πνπ εθηεινχληαη κε ηηκέο κνλάδνο ζε βάξνο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
α]2% ΣΑΓΘΤ, β]1% ΣΤΓΘ, γ]1,5 ΣΚΔΓΔ θαη ΔΚΠ, δ]0,2% ΣΔΔ, ε]1% ΣΠΔΓΔ (αλ ν 

αλάδνρνο είλαη εξγνιάβνο Γ.Δ ,ζη] Φφξνο εηζνδήκαηνο ,δ] λφκηκν ραξηφζεκν , ε) 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ζ) Ο, 2% ΣΚΔΓΔ  θαη η) θξάηεζε 6%ν ( έμη ηνηο ρηιίνηο) 
ηνπ λφκνπ 2166/93. 

2) Έξγα εθηεινχκελα κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ 
επελδχζεσλ. Ο αλάδνρνο ππφθεηληαη κφλν ζηηο παξαπάλσ απφ ζηνηρεία( ζη,δ,η) 
επηβαξχλζεηο Δηζθνξέο θαη  1, 2% ΣΚΔΓΔ. 

 

Άξζξν 17ν : Χξόλνο εγγύεζεο  

 

Όπσο νξίδεηαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
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Άξζξν 18ν : Τειηθόο εμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο 

 

Δθδίδεηαη βάζεη ησλ πξσηνθφιισλ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

θαη ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ Γήκνπ . 
Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο ηνπ εμνθιεηηθνχ 
ινγαξηαζκνχ αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ επηζπλάπηνληαη ζηνλ ηειηθφ 
ινγαξηαζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

ΟΤΦΛΗ,   01.10.2014 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ Γ.Σ.Τ.  

 

 

ΓΟΤΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΓΡ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΔ  

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

 

  

ΟΤΦΛΗ,   01.10.2014 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

ΓΟΤΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΓΡ ΠΟΛΗΣΗΚΟ 

ΜΖΥ/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΔ  

             ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 4 

B.  ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

B1.  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

                Τν Α΄ Νεπηαγσγείν Σρνιείν αλεγέξζεθε ζηα 1925 απέλαληη ζην λαό ηνπ Αγίνπ Γε-

σξγίνπ Σνπθιίνπ. Είλαη έλα ηζόγεην ππεξπςσκέλν, θνκςό λενθιαζηθίδνλ εθπαηδεπηήξην, από 

ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνξηθνύ νηθηζκνύ ηνπ Σνπθιίνπ. Τν θηίξην βξίζθεηαη ζε ιεη-

ηνπξγία θαη εμππεξεηεί ηα λήπηα ηνπ βόξεηνπ θαη δπηηθνύ ηκήκαηνο ηνπ νηθηζκνύ, αιιά θαη ε-

θείλα ησλ γεηηνληθώλ νηθηζκώλ, Κνξλνθσιηάο, Λπθόθεο, Λαγπλώλ, Γηαλλνύιεο θ.ιπ.  

     Πνηθίια αίηηα εμσηεξηθήο θύζεσο πξνθάιεζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρνπλ 

ηελ θάησζη κνξθή: Παξαηεξνύληαη ξεγκαηώζεηο απνθόιιεζεο ζηηο κεζνηνηρίεο, ζην ππεξπ-

ςσκέλν ηζόγεην, ζηα ζεκεία ζηα νπνία αλαπηύζζνληαη ηα θύξηα θαηαθόξπθα μύιηλα ζηνηρεία 

ζηνλ ηζαηκά, δειαδή ηε ζύλζεηε θαηαζθεπή κε ηελ νπνία απηέο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο,. Ε-

πίζεο, παξαηεξείηαη ραιάξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ μύιηλνπ δαπέδνπ θαη θπξίσο ησλ ζπλδέ-

ζεσλ ησλ θεξνπζώλ δνθώλ κε ηηο πεξηκεηξηθέο ηνηρνπνηίεο, όπσο θαη κηθξέο, ηνπηθέο, κε 

δνκηθέο αζηνρίεο. Σε απηά πξέπεη λα πξνζηεζνύλ παξεκβάζεηο, όπσο ηεο θαζαίξεζεο κεζν-

ηνηρία ηνπ ηζνγείνπ, ε νπνία κείσζε ηελ αθακςία ηνπ θηηξίνπ, ελώ ε ύπαξμε ιέβεηα θαη θαπ-

ζηήξα ζην ππόγεην δίρσο κέηξα αζθαιείαο, ελώ ζε απόζηαζε νιίγσλ εθαηνζηώλ άλσζέλ 

ηνπ βξίζθεηαη ην μύιηλν δάπεδν ζπληζηά ζεκαληηθόηαην πξόβιεκα. 

        Με ηηο πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα αζθάιεη-

αο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Α΄ Νεπηαγσγείνπ Σνπθιίνπ, 

βειηηώλεηαη ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζε έλα επξύ θάζκα, εμαζθαιίδεηαη ε 

πξνζβαζηκόηεηα, ειαηηώλεηαη ε επηθηλδπλόηεηα θαη δπλάκεη απμάλεη ε απόδνζε λεπίσλ θαη 

δηδαζθόλησλ. Τν ζεκαληηθόηεξν, βεβαίσο, είλαη πάληνηε ε εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο αθε-

ξαηόηεηαο λεπίσλ θαη δηδαζθόλησλ θαη ε απνθαηάζηαζεο ηεο ςπρηθήο ηνπο δηάζεζεο θαη βε-

βαηόηεηαο. Οη πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο έρνπλ σο εμήο:  

 

Κηιριακά εκπαιδεσηηρίοσ 

 Πξνζεθηηθή θαζαίξεζε επηρξηζκάησλ – ρξσκαηηζκώλ – επελδύζεσλ ζην εζσηεξηθό 

ησλ θηηζκάησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ 

 Θεξαπεία ξσγκώλ πνπ νθείινληαη ζε πνηθίια αίηηα.  Η εξγαζία πεξηιακβάλεη θαηά 

ζεηξά πξνζεθηηθή θαζαίξεζε ησλ βιαθζέλησλ ηκεκάησλ ζε έλα ζπλνιηθό εύξνο ηνπ-

ιάρηζηνλ 0,40 κ. εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο, βαζύ θαζαξηζκό κε λεξό ή αέξα ππό πίε-

ζε, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνύλ αζηνρήζαληα ή ραιαξά ηκήκαηα, αθαίξεζε ησλ 

ραιαξώλ δόκσλ, κεξηθή πιηλζνζπξξαθή (πιίλζνη δηηήθνπζεο θαηά κήθνο, ζε ηθαλό 

βάζνο από ηα δύν ηκήκαηα ηεο ξσγκήο), ζπκπιήξσζε δόκσλ θαη αξκνιόγεζε εθα-
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ηέξσζελ ηεο ξσγκήο, ηνπνζέηεζε ζε ζπλνιηθό εύξνο 0,70-0,80 κ. εθαη. κεηαιιηθνύ 

πιέγκαηνο, επίρξηζε κε ηζρπξό, παρύ θνλίακα.    

 Νέα επηρξίζκαηα – ρξσκαηηζκνί εζσηεξηθά ζηα θηίξηα ηνπ λεπηαγσγείνπ, πνπ ζα α-

θνινπζνύλ ηνπο πθηζηάκελνπο. Δελ ζα γίλεη ρξήζε ηθξησκάησλ. 

 Καζαίξεζε αζηνρεζάλησλ ρξσκαηηζκώλ θαη λένη ρξσκαηηζκνί ηνπ εμσηεξηθνύ ηνπ 

θηηξίνπ ζηα πθηζηάκελα ρξώκαηα, κε πξνέρνπζα ηελ θίηξηλε ώρξα, επίζεο ρσξίο 

ρξήζε ηθξησκάησλ. 

 Μεξηθή αλαθαηαζθεπή εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ππνγείνπ, σο έρεη, ζηα ηκήκαηα ηα 

νπνία έρνπλ αζηνρήζεη, ήηνη έρνπλ ραιαξώζεη ιόγσ αζηνρίαο ηνπ θνληάκαηνο ή έ-

ρνπλ απνθιίλεη ηεο θαηαθνξύθνπ θαη έρνπλ θαηαπέζεη, όπσο ζπκβαίλεη ζηε δπηηθή-

λόηηα εζσηεξηθή ηνηρνπνηία. 

 Αλάθηηζε κε δξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή ηνηρνπνηίαο ηζνγείνπ πνπ είρε θαζαηξεζεί, κε-

ηαμύ ησλ δύν κεγάισλ δπηηθώλ ρώξσλ, πξνθεηκέλνπ κε ηνλ ηξόπν απηό λα απμεζεί ε 

αθακςία ηνπ θηηξίνπ θαη λα βειηησζεί ε ελ γέλεη δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ.   

 Τκεκαηηθή αληηθαηάζηαζε θέξνληνο ζθειεηνύ δαπέδνπ ηζνγείνπ, ήηνη ‘έιεγρνο ησλ 

θεξνπζώλ δνθώλ ηνπ δαπέδνπ θαη αληηθαηάζηαζε, κίαο πξνο κία, σο έρνπλ, εθείλσλ 

πνπ έρνπλ αζηνρήζεη κεραληθά ή έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο θζνξέο.  

 Μόληκε ππνζηύισζε μύιηλνπ δαπέδνπ κε  ηξία θαηαθόξπθα ππνζηπιώκαηα, ύςνπο 

2,17 κ. θαη δηαηνκήο 14*14 εθαη.   

 Σπληήξεζε μύιηλσλ ζηνηρείσλ κε δηπιή ζηξώζε ιηλειαίνπ θαη κπθεηνθηόλν. .  

 Τνπνζέηεζε ζε νιόθιεξν ην ηζόγεην ηνπ θπξίσο θηίζκαηνο δαπέδνπ  από ιηλόιενπκ, 

πάρνπο 2 ριζη.  

 Επέλδπζε ιεπηώλ δηαρσξηζηηθώλ ηνίρσλ λνηίνπ ηκήκαηνο κε κνλέο γπςνζαλίδεο ε-

θαηέξσζελ, κεηά ηελ θαζαίξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη έιεγρν ησλ θαηαθόξπθσλ θε-

ξόλησλ απηέο ζηνηρείσλ.  

 Σπληήξεζε θνπθσκάησλ κε ηηο δηαζηάζεηο θαη κνξθή πνπ έρνπλ θαη θαηαζθεπή μύιη-

λεο ζύξαο ζην ππόγεην.  

 

Καηαζκεσή λεβηηοζηαζίοσ 

    Θα απνηειέζεη θαηαζθεπή κε θέξνληα νξγαληζκό από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, νπηνπιηλ-

ζνδνκή πιήξσζεο θαη ζηέγε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε θεξακνζθεπή, κε δηαζηάζεηο 

2,00*6,00 Μ2, πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ζην βνξεηναλαηνιηθό άθξν ηνπ απιείνπ ρώξνπ ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ. .   

 

Περιβάλλων τώρος  
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- Θα βειηησζεί ε πξνζβαζηκόηεηα ησλ ρώξσλ θηηξίνπ, ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ θαη ζα 

θαηαζθεπαζζεί δηάδξνκνο πξνο ην ιεβεηνζηάζην, από ειαθξά νπιηζκέλν κε ζηδεξό 

πιέγκα ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C 16/20.  

   - Θα θαζαηξεζνύλ ηα πθηζηάκελα όξγαλα παηδηθήο ραξάο, ηα νπνία είλαη αθαηάιιεια θαη 

επηθίλδπλα θαη ζα γίλεη  πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε ηξηώλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, ήηνη δηζέ-

ζηαο θνύληαο, ηξακπάιαο θαη ζύλζεηνπ νξγάλνπ κε ηζνπιήζξα.  

 

Η/Μ εργαζίες 

Θα γίλεη απνθαηάζηαζε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θπξίσο θηίζκαηνο, εγθαηάζηαζε ππξαλίρλεπ-

ζεο-ππξαζθάιεηαο, κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ιέβεηα ζην λέν ιεβεηνζηάζην θαη ζπ-

κπιήξσζε απηνύ 

 
Β2. ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΔΡΓΟΤ 

- Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ δελ ελέρνπλ θηλδύλνπο νύηε θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θαηαζθεπήο, νύηε θαηά ηε ρξήζε. 

- Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ ζα ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία, αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

Β3.   ΥΔΓΙΑ  ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (ηα ηειηθά ζρέδηα κε ηελ έλδεημε «σο θαηεζθεπάζζε») 

Γ.   ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

   (Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά 

ηηο ελδερόκελεο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ π.ρ. ζέζεηο δηθηύσλ ύδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο, ππξόζβεζεο θιπ, ζέζεηο θεληξηθώλ δηαθνπηώλ, δώλεο θηλδύ-

λνπ θιπ.) 

 

Γ.   ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

   (Γηα κειινληηθέο εξγαζίεο ζην έξγν όπσο π.ρ. εξγαζίεο θαζαξηζκνύ, ζπληήξεζεο, επη-

ζθεπήο, εξγαζίεο ζε εμσηεξηθέο όςεηο, εξγαζίεο ζε ύςνο, εξγαζίεο ζε ζηέγεο θιπ.) 

+ 

ΗΜΔΙΩΗ 

Οι παράγραυοι Β3, Γ και Δ θα προσαρτηθούν στον ΦΑΥ μετά την ολοκλήρωση του έργου. 
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ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

ΟΤΦΛΗ,   01.10.2014 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ Γ.Σ.Τ.  

 

 

ΓΟΤΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΓΡ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΔ  

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

 

  

ΟΤΦΛΗ,   01.10.2014 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

ΓΟΤΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΓΡ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΔ  

             ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 
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ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ  
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ                                                                                                                             2 

Β1.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ                                                                                               3  

Β2. ΔΡΓΑΗΔ – ΓΗΑΚΡΗΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ  

        (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 5α θαη 6β) 5 

Γ. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ (Π.Γ. 305/96 άξζξν 3, παξάγξαθνο 5α)                                5 

Γ. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ                                              6 

Δ.  ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ  

          (Π.Γ. 305/96 άξζξν 3, παξάγξαθνο 5β) 6 

Ε. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνο 6) 7 

 

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ 

 

ΔΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ Α’ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ » 

Β1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

     Σν Α΄ Νεπηαγσγείν ρνιείν αλεγέξζεθε ζηα 1925 απέλαληη ζην λαό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

νπθιίνπ. Είλαη έλα ηζόγεην ππεξπςσκέλν, θνκςό λενθιαζηθίδνλ εθπαηδεπηήξην, από ηα 

πιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνξηθνύ νηθηζκνύ ηνπ νπθιίνπ. Σν θηίξην βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξ-

γία θαη εμππεξεηεί ηα λήπηα ηνπ βόξεηνπ θαη δπηηθνύ ηκήκαηνο ηνπ νηθηζκνύ, αιιά θαη εθείλα 

ησλ γεηηνληθώλ νηθηζκώλ, Κνξλνθσιηάο, Λπθόθεο, Λαγπλώλ, Γηαλλνύιεο θ.ιπ.  

     Πνηθίια αίηηα εμσηεξηθήο θύζεσο πξνθάιεζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρνπλ 

ηελ θάησζη κνξθή: Παξαηεξνύληαη ξεγκαηώζεηο απνθόιιεζεο ζηηο κεζνηνηρίεο, ζην ππεξπ-

ςσκέλν ηζόγεην, ζηα ζεκεία ζηα νπνία αλαπηύζζνληαη ηα θύξηα θαηαθόξπθα μύιηλα ζηνηρεία 

ζηνλ ηζαηκά, δειαδή ηε ζύλζεηε θαηαζθεπή κε ηελ νπνία απηέο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο,. Ε-

πίζεο, παξαηεξείηαη ραιάξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ μύιηλνπ δαπέδνπ θαη θπξίσο ησλ ζπλδέ-

ζεσλ ησλ θεξνπζώλ δνθώλ κε ηηο πεξηκεηξηθέο ηνηρνπνηίεο, όπσο θαη κηθξέο, ηνπηθέο, κε 

δνκηθέο αζηνρίεο. ε απηά πξέπεη λα πξνζηεζνύλ παξεκβάζεηο, όπσο ηεο θαζαίξεζεο κεζν-
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ηνηρία ηνπ ηζνγείνπ, ε νπνία κείσζε ηελ αθακςία ηνπ θηηξίνπ, ελώ ε ύπαξμε ιέβεηα θαη θαπ-

ζηήξα ζην ππόγεην δίρσο κέηξα αζθαιείαο, ελώ ζε απόζηαζε νιίγσλ εθαηνζηώλ άλσζέλ 

ηνπ βξίζθεηαη ην μύιηλν δάπεδν ζπληζηά ζεκαληηθόηαην πξόβιεκα. 

        Με ηηο πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα αζθάιεη-

αο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Α΄ Νεπηαγσγείνπ νπθιίνπ, 

βειηηώλεηαη ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζε έλα επξύ θάζκα, εμαζθαιίδεηαη ε 

πξνζβαζηκόηεηα, ειαηηώλεηαη ε επηθηλδπλόηεηα θαη δπλάκεη απμάλεη ε απόδνζε λεπίσλ θαη 

δηδαζθόλησλ. Σν ζεκαληηθόηεξν, βεβαίσο, είλαη πάληνηε ε εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο αθε-

ξαηόηεηαο λεπίσλ θαη δηδαζθόλησλ θαη ε απνθαηάζηαζεο ηεο ςπρηθήο ηνπο δηάζεζεο θαη βε-

βαηόηεηαο. Οη πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο έρνπλ σο εμήο:  

 

Κηιριακά εκπαιδεσηηρίοσ 

 Πξνζεθηηθή θαζαίξεζε επηρξηζκάησλ – ρξσκαηηζκώλ – επελδύζεσλ ζην εζσηεξηθό 

ησλ θηηζκάησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ 

 Θεξαπεία ξσγκώλ πνπ νθείινληαη ζε πνηθίια αίηηα.  Η εξγαζία πεξηιακβάλεη θαηά 

ζεηξά πξνζεθηηθή θαζαίξεζε ησλ βιαθζέλησλ ηκεκάησλ ζε έλα ζπλνιηθό εύξνο ηνπ-

ιάρηζηνλ 0,40 κ. εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο, βαζύ θαζαξηζκό κε λεξό ή αέξα ππό πίε-

ζε, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνύλ αζηνρήζαληα ή ραιαξά ηκήκαηα, αθαίξεζε ησλ 

ραιαξώλ δόκσλ, κεξηθή πιηλζνζπξξαθή (πιίλζνη δηηήθνπζεο θαηά κήθνο, ζε ηθαλό 

βάζνο από ηα δύν ηκήκαηα ηεο ξσγκήο), ζπκπιήξσζε δόκσλ θαη αξκνιόγεζε εθα-

ηέξσζελ ηεο ξσγκήο, ηνπνζέηεζε ζε ζπλνιηθό εύξνο 0,70-0,80 κ. εθαη. κεηαιιηθνύ 

πιέγκαηνο, επίρξηζε κε ηζρπξό, παρύ θνλίακα.    

 Νέα επηρξίζκαηα – ρξσκαηηζκνί εζσηεξηθά ζηα θηίξηα ηνπ λεπηαγσγείνπ, πνπ ζα α-

θνινπζνύλ ηνπο πθηζηάκελνπο. Δελ ζα γίλεη ρξήζε ηθξησκάησλ. 

 Καζαίξεζε αζηνρεζάλησλ ρξσκαηηζκώλ θαη λένη ρξσκαηηζκνί ηνπ εμσηεξηθνύ ηνπ 

θηηξίνπ ζηα πθηζηάκελα ρξώκαηα, κε πξνέρνπζα ηελ θίηξηλε ώρξα, επίζεο ρσξίο 

ρξήζε ηθξησκάησλ. 

 Μεξηθή αλαθαηαζθεπή εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ππνγείνπ, σο έρεη, ζηα ηκήκαηα ηα 

νπνία έρνπλ αζηνρήζεη, ήηνη έρνπλ ραιαξώζεη ιόγσ αζηνρίαο ηνπ θνληάκαηνο ή έ-

ρνπλ απνθιίλεη ηεο θαηαθνξύθνπ θαη έρνπλ θαηαπέζεη, όπσο ζπκβαίλεη ζηε δπηηθή-

λόηηα εζσηεξηθή ηνηρνπνηία. 

 Αλάθηηζε κε δξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή ηνηρνπνηίαο ηζνγείνπ πνπ είρε θαζαηξεζεί, κε-

ηαμύ ησλ δύν κεγάισλ δπηηθώλ ρώξσλ, πξνθεηκέλνπ κε ηνλ ηξόπν απηό λα απμεζεί ε 

αθακςία ηνπ θηηξίνπ θαη λα βειηησζεί ε ελ γέλεη δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ.   
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 Σκεκαηηθή αληηθαηάζηαζε θέξνληνο ζθειεηνύ δαπέδνπ ηζνγείνπ, ήηνη ‘έιεγρνο ησλ 

θεξνπζώλ δνθώλ ηνπ δαπέδνπ θαη αληηθαηάζηαζε, κίαο πξνο κία, σο έρνπλ, εθείλσλ 

πνπ έρνπλ αζηνρήζεη κεραληθά ή έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο θζνξέο.  

 Μόληκε ππνζηύισζε μύιηλνπ δαπέδνπ κε  ηξία θαηαθόξπθα ππνζηπιώκαηα, ύςνπο 

2,17 κ. θαη δηαηνκήο 14*14 εθαη.   

 πληήξεζε μύιηλσλ ζηνηρείσλ κε δηπιή ζηξώζε ιηλειαίνπ θαη κπθεηνθηόλν. .  

 Σνπνζέηεζε ζε νιόθιεξν ην ηζόγεην ηνπ θπξίσο θηίζκαηνο δαπέδνπ  από ιηλόιενπκ, 

πάρνπο 2 ριζη.  

 Επέλδπζε ιεπηώλ δηαρσξηζηηθώλ ηνίρσλ λνηίνπ ηκήκαηνο κε κνλέο γπςνζαλίδεο ε-

θαηέξσζελ, κεηά ηελ θαζαίξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη έιεγρν ησλ θαηαθόξπθσλ θε-

ξόλησλ απηέο ζηνηρείσλ.  

 πληήξεζε θνπθσκάησλ κε ηηο δηαζηάζεηο θαη κνξθή πνπ έρνπλ θαη θαηαζθεπή μύιη-

λεο ζύξαο ζην ππόγεην.  

 

Καηαζκεσή λεβηηοζηαζίοσ 

    Θα απνηειέζεη θαηαζθεπή κε θέξνληα νξγαληζκό από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, νπηνπιηλ-

ζνδνκή πιήξσζεο θαη ζηέγε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε θεξακνζθεπή, κε δηαζηάζεηο 

2,00*6,00 Μ2, πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ζην βνξεηναλαηνιηθό άθξν ηνπ απιείνπ ρώξνπ ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ. .   

 

Περιβάλλων τώρος  

- Θα βειηησζεί ε πξνζβαζηκόηεηα ησλ ρώξσλ θηηξίνπ, ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ θαη ζα 

θαηαζθεπαζζεί δηάδξνκνο πξνο ην ιεβεηνζηάζην, από ειαθξά νπιηζκέλν κε ζηδεξό 

πιέγκα ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C 16/20.  

   - Θα θαζαηξεζνύλ ηα πθηζηάκελα όξγαλα παηδηθήο ραξάο, ηα νπνία είλαη αθαηάιιεια θαη 

επηθίλδπλα θαη ζα γίλεη  πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε ηξηώλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, ήηνη δηζέ-

ζηαο θνύληαο, ηξακπάιαο θαη ζύλζεηνπ νξγάλνπ κε ηζνπιήζξα.  

 

Η/Μ εργαζίες 

Θα γίλεη απνθαηάζηαζε Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θπξίσο θηίζκαηνο, εγθαηάζηαζε ππξαλίρλεπ-

ζεο-ππξαζθάιεηαο, κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ιέβεηα ζην λέν ιεβεηνζηάζην θαη ζπ-

κπιήξσζε απηνύ. 
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Γ/ΝΗ ΔΡΓΟΤ: ΟΗΚΗΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ, ΟΓΟ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:   ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ  

 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ:  ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ : ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΗΓΖ 

 

 

 

Β2. ΔΡΓΑΗΔ- ΓΗΑΚΡΗΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 5α θαη 6β) 

 

30. ΚΩΔ 
(95) 

31. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Φ.Α. 
(96) 

32. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(97) 

33. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ 
(98) 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Γ.  ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ (Π.Γ. 305/96 άξζξν 3, παξάγξαθνο 5α) 

Γ1. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΟΓΖΓΟΤ Α & Τ (παράγραφοι 2.1 έως και 2.10) 

Γ2. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΟΓΖΓΟΤ Α & Τ (παράγραφοι 3.1 έως και 3.7) 
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Γ. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ  

1. Πηζαλόο θίλδπλνο από αζηνρία ηνπ εδάθνπο (θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεύζεηο, ππν-

ρωξήζεηο πξαλώλ, ζύγθξνπζε, αλαηξνπή) 

2. Πηώζε πιηθώλ  

3. Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο 

4. Κίλδπλνο ππξθαγηάο 

5. Κίλδπλνο ζηε κεηαθνξά πιηθώλ 

6. Κίλδπλνο εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο από δίζθν θνπήο, ζόξπβνο. 

7. Καλέλαο νξαηόο θίλδπλνο 

 

Δ. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

(Π.Γ. 305/96 άξζξν 3, παξάγξαθνο 5β) 

1. Γελ πθίζηαληαη θίλδπλνη ιόγω ηεο θύζεωο ηνπ έξγνπ. 

2. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

3. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

4. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

5. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

6. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

7. Καλέλαο νξαηόο θίλδπλνο.  
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Ε. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνο 6) 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ Α &Τ (Παξάγξαθνη 7.1 έωο θαη 7.14) 

 

1. Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην, πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο: Γελ απαηηείηαη ηδηαί-

ηεξε κέξηκλα πέξαλ ηωλ ζπλεζηζκέλωλ. 

 2. Κπθινθνξία νρεκάηωλ θαη πεδώλ εθηόο ηνπ εξγνηαμίνπ: Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

κέξηκλα πέξαλ ηωλ ζπλεζηζκέλωλ. 

3. Υώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη ηξόπνο απνθνκηδήο : Απνζήθεπζε ζηνλ αθάιππην 

ρώξν θαη απνθνκηδή αρξήζηωλ κε κεραληθά κέζα.  

4. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλωλ πιηθώλ.  

  Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ επηθίλδπλα πιηθά.  

5. Υώξνη πγηεηλήο : Θα δεκηνπξγεζεί πξόρεηξν WC.  

 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΟΤΦΛΗ,   01.10.2014 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ  Γ.Σ.Τ.  

 

 

ΓΟΤΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΓΡ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΔ  

ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 

 

  

ΟΤΦΛΗ,   01.10.2014 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

ΓΟΤΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΓΡ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΔ  

             ΜΔ ΒΑΘΜΟ Β΄ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΖΜΟ  ΟΤΦΛΗΟΤ 

  
 
Σαρ. Γηεύζπλζε: Βαζ. Γεωξγίνπ 180 
Σαρ. Κώδηθαο: 68400  
 

ΔΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ Α’ 
ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΗΓΡΤΜΑ Β. ΜΔΛΑ ΚΑΗ ΣΑΚΣΗΚΑ 
ΔΟΓΑ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ΔΚΑΣΟΝ ΔΞI ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΤΡΩ 
(106.000,00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(κε ην ζύζηεκα ηωλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπηωζεο  

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ)  ) 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΖΜΟ  ΟΤΦΛΗΟΤ 

  
 
Σαρ. Γηεύζπλζε: Βαζ. Γεωξγίνπ 180 
Σαρ. Κώδηθαο: 68400  
 

ΔΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ Α’ 
ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗ ΥΗΛΗΑΓΔ 
ΔΤΡΩ(106.000,00) 
 

 

 
  

 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

(κε ην ζύζηεκα ηωλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπηωζεο  
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ)  ) 

 
Σηρ επγοληπηικήρ επισείπηζηρ ή κοινοππαξίαρ, επγοληπηικών επισειπήζεων  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
με έδπα η………………………………οδόρ ………………………………απιθμ…………………… 
Σ.Κ. …………………Σηλ. …………………….Fax…………………… 
 
Ππορ: 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ………………… 
………………………………… 

Αθού έλαβα γνώζη ηηρ Διακήπςξηρ ηηρ Δημοππαζίαρ ηος έπγος πος ανα γπάθεηαι ζηην 
επικεθαλίδα και ηων λοιπών ζηοισείων Δημοππάηηζηρ, καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ 
ηος έπγος αςηού, ςποβάλλω ηην παπούζα πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ 
και σωπίρ επιθύλαξη όλα αςηά και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηος έπγος με ηα ακόλοςθα 
ποζοζηά έκπηωζηρ επί ηων ηιμών ηος Σιμολογίος Μελέηηρ και ηος Πποϋπολογιζμού Μελέηηρ 
και για κάθε ομάδα αςηού. 

 
--------------------------- 
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΩΝ ΕΚΠΣΩΗ 
 
 

 
Ομάδ

α 

 
Επγαζίερ 

Πποζθεπόμενη έκπηωζη καηά ομάδα ζε 
ακέπαιερ μονάδερ (%) 

Ολογπάθωρ  Απιθμ. 

 
1

η
 

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΔΗ-
ΜΔΣΑΦΟΡΔ  

  

2
η
 ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

  

3
η
 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

  

4
η
 ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ-ΟΠΛΗΜΟΗ 

  

5
η
 ΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ 

  

6
η
 

ΞΤΛΗΝΑ ΠΑΣΩΜΑΣΑ-ΣΟΗΥΟΗ-
ΟΡΟΦΔ 

  

7
η
 

ΠΟΡΣΔ-ΠΑΡΑΘΤΡΑ-
ΤΑΛΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΗΑ 

  

8
η
  ΑΡΜΟΛΟΓΖΜΑΣΑ-ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

  

9
η
 ΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ 

  

10
η
 ΜΟΝΩΔΗ - ΓΑΠΔΓΑ 

  

11
η
  ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

  

12
η
  Ζ/Μ ΔΡΓΑΗΔ 

  

 
 

  
…………………………. 
(Σόπορ και ημεπομηνία) 
 
Ο Πποζθέπων  
 
 
 
 
 
 
(Ονομαηεπώνςμο ςπογπαθόνηων και ζθπαγίδα επγοληπηικών επισειπήζεων 
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                            B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο δηαγωληζκνύ ζηελ θαηάηαμε ηωλ 

δηαγωληδνκέλωλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο) 

 
 

Ομάδα Επγαζίερ Δαπάνη καηά 
ηον 

Πποϋπολογιζμό 
Μελέηηρ (Εςπώ) 

Πποζθεπόμενη 
έκπηωζη (%) 

Δαπάνη μεηά ηην 
έκπηωζη ζε εςπώ 

 
1

η
 

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΔΗ-
ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

1008,25 

  

2
η
 ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 4.632,95 

  

3
η
 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

614,00 

  

4
η
 ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ-ΟΠΛΗΜΟΗ 70,70 

  

5
η
 ΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ 720,00 

  

6
η
 

ΞΤΛΗΝΑ ΠΑΣΩΜΑΣΑ-
ΣΟΗΥΟΗ-ΟΡΟΦΔ 

2.934,20 

  

7
η
  

ΠΟΡΣΔ-ΠΑΡΑΘΤΡΑ-
ΤΑΛΟΣΑΗΑ ΑΠΟ 

ΞΤΛΔΗΑ 
1.161,00 

  

8
η
 

ΑΡΜΟΛΟΓΖΜΑΣΑ-
ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

8.447,00 

  

9
η
  ΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ 10.296,00 

  

10
η
  ΜΟΝΩΔΗ -ΓΑΠΔΓΑ 5.597,00 

  

11
η
  ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 17.800,00 

  

12
η
  Ζ/Μ ΔΡΓΑΗΔ 9.800,00 
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Άζξνηζκα δαπαλώλ εξγαζηώλ 

θαηά ηε κειέηε ζ= 
 
 

63.081,11 

Καηά ηε 
πξνζθνξά 

π= 

 

 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 

 
11.354,60 18% Υπ= 

 

 
πλνιηθή Γαπάλε Έξγνπ θαηά ηε 

κειέηε = 

 

74.435,71 

Καηά ηε 
πξνζθνξά 

ΓΔ= 

 

 
 
                                  -ΔΕ 
Μέζε έθπηωζε Δκ=------------------------------ = -----------------------------------   =       % 
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Από κεηαθνξά 

 
74.435,71  

 
 

 
Απξόβιεπηα 15%Υ= 

 

 
11.165,36 

15% ΔΕ=  

 
ύλνιν 1 

85.601,07 Π1=  

 
Αλαζεώξεζε 3 

577,80 
 

(1-Εμ)Υ  
………………. 

 

ύλνιν Γαπάλεο ηνπ Έξγνπ θαηά 
ηε κειέηε (ρωξίο ΦΠΑ) 4= 1 + 2 

+ 3 

 
86.178,86 

Καηά ηελ 
πξνζθνξά 

Π2= 

 

 
………………………………………….. 

(Σόπορ και ημεπομηνία) 
 

Ο Πποζθέπων  
 
 
 
 
 

 
νπθιί ,    ……...2015 

 
 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ   ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ  & ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
Ο ΤΝΣΑΞΑ         Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ.Σ.Τ.  

 
 
 
 
     ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ                               ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΟΤΡΙΔΗ 
   ΔΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ                          ΔΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

             ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ                                              ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 
            
 
Δγθξίζεθε κε ηελ ΑΡ.  93/2015 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
 

 
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 
 

 
      ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΟΤΛΗΛΗΟ 
 

     ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
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