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1.  ΠΓΡΙΟΥΗ ΜΓΛΓΣΗ – Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ 

 

Σν ππό κειέηε έξγν «ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΓΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ» 

αθνξά εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη αλαδηακόξθσζεο πθηζηάκελνπ θηεξίνπ, πνπ 

βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ Ιεξνύ Νανύ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο ηνπ ΟΓ, κε ζθνπό ηελ επαλάρξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ γηα ηελ θάιπςε 

αλαγθώλ εγθαηάζηαζεο θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σ.Κ. 

Καβαζίισλ θαη ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ ελ γέλεη.  

Σν έξγν βξίζθεηαη εληόο ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνύ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 

Καβαζίισλ (ΦΓΚ 440/ΣΓΤΥΟ Δ/ 1989).  

 

Σα Καβάζηια είλαη ηνπηθή θνηλόηεηα ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Γλόηεηα Ηιείαο. Οη πεξηζζόηεξνη θάηνηθνη αζρνινύληαη κε ηε γεσξγία θαη αξθεηνί 

κε ηελ θηελνηξνθία. Σα Καβάζηια απνηεινύλ έλα δσληαλό θύηηαξν πνιηηηζκνύ γηα 

ηνλ Δήκν Πελεηνύ, αιιά θαη ηελ πεξηνρή γεληθόηεξα. ηα όξηα ηεο ηνπηθήο 

θνηλόηεηαο βξίζθεηαη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν Θξεζθεπηηθνύ Σνπξηζκνύ αιιά θαη 

Πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Πξόθεηηαη γηα ην κνλαζηήξη ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ 

Καβάζηια ζηνλ νπνίν νθείιεηαη θαη ε νλνκαζία ηνπ ρσξηνύ όπνπ κόλαζε ζηελ 

πεξηνρή θαη ίδξπζε ηελ νκώλπκε κνλή.  

 

Ο Δήκνο Πελεηνύ έρεη πινπνηήζεη εξγαζίεο αλάπιαζεο ηνπ ρώξνπ ηνπ ζεάηξνπ 

αιιά θαη ηεο δεκνηηθήο νδνύ από ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ παιαηά εζληθή νδό 

Παηξώλ- Πύξγνπ κέρξη ην ρώξν ηνπ Αλνηρηνύ Θεάηξνπ. Σν ελ ιόγσ ζέαηξν 

ρσξεηηθόηεηαο 1000 ζεαηώλ απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο πνιηηηζηηθέο 

εθδειώζεηο ηνπ Δήκνπ θαη απνηειεί πόιν έιμεο πνιιώλ επηζθεπηώλ θαη 

ηνπξηζηώλ. Καηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θηινμελεί ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη 

πιήζνο εθδειώζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ. Αθόκε, κε ην 

έξγν «Αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Καβαζίισλ»  έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ησλ πθηζηάκελσλ πεδνδξνκίσλ θαη επέθηαζεο απηώλ 

όπνπ δελ ππάξρνπλ επί ηεο θεληξηθήο νδνύ. 

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε πεξηνρή ηνπ Καβάζηια απέρεη κόιηο 15 πεξίπνπ 

ρηιηόκεηξα από ηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ παξαιία 

Γιύθαο, Αξθνπδίνπ θαη Κπιιήλεο. 

 

2. ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΓΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  

 

Σν πθηζηάκελν θηήξην ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Καβαζίισλ ρξήδεη επελδύζεσλ 

ηνίρσλ θαη επηζηξώζεσλ δαπέδσλ, θνπθσκάησλ, νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ 

ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη ζέξκαλζεο, θαζώο θαη ιεηηνπξγηθνύ εμνπιηζκνύ.  
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Η ζέζε ηνπ θηεξίνπ απνηειεί θνκβηθό ζεκείν ηνπ νηθηζκνύ ησλ Καβαζίισλ θαζώο 

βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ Ιεξνύ Νανύ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη όπηζζελ ηνπ παιαηνύ 

ηδεξνδξνκηθνύ ηαζκνύ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε 

ε αλαθαίληζε θαη ε επαλάρξεζή ηνπ κε ζθνπό ηελ επαλέληαμε ηνπ ζηνλ 

ιεηηνπξγηθό ηζηό κίαο από ηηο κεγαιύηεξεο θνηλόηεηεο ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ. 

 

Αθόκε, ζην θηήξην δελ εθαξκόδνληαη νη θαλόλεο θαη νη νδεγίεο ηνπ ΤΠΓΥΩΔΓ πνπ 

αθνξνύλ ηελ πξνζβαζηκόηεηα θαη ηελ ρξήζε ηνπ ρώξνπ από ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο (απόηνκε θιίζε ξάκπαο, απνπζία εηδηθά δηακνξθσκέλσλ ρώξσλ 

πγηεηλήο, πξόβιεςε ζέζεσλ γηα ρξήζηεο αλαπεξηθνύ ακαμηδίνπ, δηακνξθσκέλε 

ισξίδα ηπθιώλ) ή γηα ηηο εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνύ (κεηέξεο, ειηθησκέλνη). 

 

ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο πεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο θαηαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο γηα ηελ αλαθαίληζε ηνπ θηεξίνπ αιιά θαη ν εμνπιηζκόο ηεο θεληξηθήο 

ακθηζεαηξηθήο αίζνπζαο θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ ρώξσλ ώζηε ην έξγν λα παξαδνζεί 

απόιπηα ιεηηνπξγηθό ζηελ θνηλόηεηα.  

 

3.ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΓΡΓΟΤ 

Σν έξγν αθνξά ζηελ αλαθαίληζε θαη εζσηεξηθή εθ λένπ δηακόξθσζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ ηεο Σ.Κ. Καβαζίισλ ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ. Οη 

εξγαζίεο αλαθαίληζεο έρνπλ σο ζηόρν ηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε 

ηνπ θηεξίνπ κε ζηόρν ηελ επαλάρξεζή ηνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ 

εγθαηάζηαζεο θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.  

  

Δορυφορική φωτογραφία της περιοχής μελέτης (πηγή: Ελληνικό Κτηματολόγιο) 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξγαζίεο αθνξνύλ ην θηήξην ηνπ ακθηζεάηξνπ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 307/2008 Ο.Α., θαζώο θαη ηνπ ρώξνπ 

ηνπ πξνζαιάκνπ/θνπαγηέ κε ζθνπό ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπ απηνλνκία θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ ρώξνπ ζε άηνκα κε αλαπεξία.  

 

4. ΠΡΟΣΓΙΝΟΜΓΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΡΓΟΤ 

4.1 Αρτιηεκηονικός Στεδιαζμός- Διαμόρθωζη Εζωηερικών Χώρων 

Η αλαθαίληζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηεο Σ.Κ. Καβαζίισλ απνηειεί έξγν 

πλνήο γηα ηελ θνηλόηεηα θαζώο απνηειεί ηνλ κνλαδηθό ζηεγαζκέλν ρώξν γηα 

ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαηνίθσλ, 

ελώ παξάιιεια ζπληειεί ζηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. 

Η αξρηηεθηνληθή κειέηε πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ζρέδηα: 

 Σνπνγξαθηθό Δηάγξακκα Κάιπςεο 

 Κάηνςε Ιζνγείνπ 

 Κάηνςε Δώκαηνο 

 Σνκή Α-Α 

 Σνκή Β-Β 

 Βόξεηα Όςε 

 Αλαηνιηθή Όςε 

 Δπηηθή Όςε 

ην θηήξην ηνπ ακθηζεάηξνπ δηαηεξείηαη ε γεσκεηξία ηνπ θηεξίνπ σο έρεη. Σν 

θηήξην ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε απνηειείηαη από δύν ρώξνπο: 

 Σελ θεληξηθή ακθηζεαηξηθή αίζνπζα 255 η.κ. πεξίπνπ 

 Σνλ ρώξν ηνπ θνπαγηέ 62 η.κ. πεξίπνπ 

Η θεληξηθή αίζνπζα ρσξεηηθόηεηαο 120 ζεαηώλ αλαπηύζζεηαη ζε έλαλ ρώξν 

176,05 η.κ.ζηνλ νπνίν ζρεκαηίδνληαη επζύγξακκεο βαζκίδεο θαη δύν δηάδξνκνη 

θπθινθνξίαο ζηηο άθξεο. Η αλύςσζε ησλ βαζκίδσλ ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνύληαη 

ηα θαζίζκαηα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή νξαηόηεηα γηα όιεο ηηο ζέζεηο ηνπ 

ακθηζεάηξνπ. Η θεληξηθή ζθελή ησλ 80 η.κ. πνπ πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί, 

απνηειεί επαξθή ρώξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξνπζηάζεσλ, δηαιέμεσλ 

αξθεηώλ αηόκσλ αιιά θαη ηελ νξγάλσζε ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. Η ζηέγε 

είλαη δίξξηρηε κε θιίζε 20% θαη θαιύπηεηαη κε κεηαιιηθά ζεξκνκνλσηηθά πάλει 

ηα νπνία δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Γζσηεξηθά, ππάξρεη ςεπδνξνθή κε 

γπςνζαλίδα θαη κεηαιιηθό ζθειεηό από ηελ νπνία δηέξρνληαη ηα δίθηπα Η/Μ 

θαη ζηελ νπνία ηνπνζεηνύληαη ηα θσηηζηηθά ζώκαηα θαη νη θιηκαηηζηηθέο 

κνλάδεο.  

Ο ρώξνο ηνπ θνπαγηέ ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε είλαη κία εληαία αίζνπζα πνπ 

ρξήδεη επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε απηνλνκία 

ηνπ θηεξίνπ, ν λένο ζρεδηαζκόο εληάζζεη ζηνλ ρώξν ηνπο απαηηνύκελνπο 
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ρώξνπο πγηεηλήο (WC Αλδξώλ-Γπλαηθώλ, WC AκεΑ), θαζώο θαη κία βνεζεηηθή 

αίζνπζα πξνεηνηκαζίαο ησλ παξαζηάζεσλ.  

ηνλ εμσηεξηθό ρώξν δηακνξθώλεηαη ν πεξηβάιινληαο ρώξνο  κε 

νξγαλσκέλνπο ρώξνπο πξαζίλνπ, πιαθόζηξσζε ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ, 

ξπζκηδόκελν ζύζηεκα ζθίαζεο κε πεξζίδεο, ελώ παξάιιεια ζρεδηάδεηαη ε 

πεξίθξαμε ηνπ θηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε αζθάιεηα ηνπ ρώξνπ. 

ε ζπλδπαζκό κε ηελ θύξηα είζνδν, πξνζηίζεηαη κία δεπηεξεύνπζα είζνδνο γηα 

κεραλνθίλεηα νρήκαηα πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο κεηαθνξάο βαξέσλ θαη 

νγθσδώλ θνξηίσλ ζηνλ ρώξν ηνπ ακθηζεάηξνπ.  

 

4.2 Οικοδομικές Εργαζίες 

Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ιεηηνπξγηθή επαλάρξεζε ηνπ 

θηεξίνπ αθνξνύλ: 

 ηελ απνμήισζε ησλ θνπθσκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ θζνξέο αιιά θαη 

ζεκαληηθέο απώιεηεο,  

 ηελ ζπνξαδηθή επηζθεπή ησλ επηρξηζκάησλ, 

  ηελ απνθαηάζηαζε ηνπηθώλ βιαβώλ ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα νθεηιόκελσλ ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνύ κε ρξήζε 

επηζθεπαζηηθώλ θνληακάησλ θαη αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο,  

 Σελ θαηαζθεπή νπηνπιηλζνδνκώλ κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο 

νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm πάρνπο ½ πιίλζνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

δξνκηθώλ ηνίρσλ ζηνπο λένπο ρώξνπο πνπ δηακνξθώλνληαη (wc 

αλδξώλ-γπλαηθώλ θαη πξνζάιακνη απηώλ, wc ΑκεΑ, αίζνπζα 

πξνεηνηκαζίαο ζθελήο), θαζώο θαη ηελ θαηαζθεπή δηαδσκάησλ (ζελάδ) 

ζε απηόπο κε ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξό νπιηζκό B500C 

(κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 m2, όπνπ 

απαηηείηαη. 

 Σελ πξνεηνηκαζία ησλ επηρξηζκέλσλ επηθαλεηώλ ηνίρσλ γηα ηνπο 

ρξσκαηηζκνύο, 

 Σνπο ρξσκαηηζκνύο επί ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ 

επηρξηζκάησλ κε ηελ ρξήζε κε ςπρξώλ νηθνινγηθώλ ρξσκάησλ, 

πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο βάζεσο. ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο 

ρξσκαηηζκώλ πξνζκεηξώληαη νη επηθάλεηεο όινπ ηνπ θηεξηαθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη αηζζεηηθή νκνηνκνξθία.  

 Σελ επίζηξσζε ησλ δαπέδσλ ησλ ρώξσλ πγηεηλήο, ηνπ θνπαγηέ θαη ηεο 

αίζνπζαο πξνεηνηκαζίαο κε θεξακηθά πιαθίδηα. Οη επηζηξώζεηο 

δαπέδσλ ηνπ θνπαγηέ θαη ηεο αίζνπζαο πξνεηνηκαζίαο ζα γίλνπλ  κε 

πιαθίδηα GROUP 4 δηαζηάζεσλ 40x40 cm, ελώ ζηνπο ρώξνπο πγηεηλήο 

ζα ηνπνζεηεζνύλ πιαθίδηα GROUP 4 δηαζηάζεσλ 20x20 cm.  

 Σελ επέλδπζε ησλ ηνίρσλ ησλ ρώξσλ πγηεηλήο κε πιαθίδηα 

πνξζειάλεο 15x15 cm, ηνπνζεηνύκελα κεηά ηελ απόμεζε ησλ 
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επηρξηζκάησλ, ζε ππόζηξσκα ηζηκεληναζβεζηνθνληάκαηνο ησλ 350 kg 

ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ ή θνιιεηά κε θόιια πιαθηδίσλ θαηά 

ΓΛΟΣ ΓΝ 12004, κε αξκνύο ην πνιύ 1 mm, κε πιήξσζε ησλ θελώλ κε 

ιεπηόξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg θαη αξκνιόγεκα. 

 Σελ θαηαζθεπή ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ ζηήξημεο ηνπ δαπέδνπ ηεο 

ζθελήο ηνπ ακθηζεάηξνπ θαη ηελ επέλδπζε ηνπ κε θόληξα πιαθέ 

ζαιάζζεο πάρνπο 20 mm. 

 Σελ εμπγίαλζε ηνπ δαπέδνπ ζηελ αίζνπζα ηνπ ακθηζεάηξνπ θαη ηελ 

επίζηξσζε ηνπ ρώξνπ ησλ θαζηζκάησλ θαη ηεο ζθελήο κε πάησκα 

ηύπνπ laminate. 

 Σελ εγθαηάζηαζε παινζηαζίσλ κε δηπινύο ζεξκνκνλσηηθνύο 

παινπίλαθεο, θηλεηέο ζίηεο αεξηζκνύ, θαη ξνιά αζθαιείαο, έηζη ώζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη νη θαλνληζκνί ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θηεξίνπ 

αιιά θαη ε αζθάιεηα ηνπ ρώξνπ, 

  Σελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπξώλ ππξαζθάιεηαο θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

μύιηλσλ πξεζζαξηζηώλ ζπξώλ όπνπ απαηηείηαη, 

 Σελ κόλσζε ηεο νξνθήο κε ηελ επάιεηςε ησλ επηθαλεηώλ 

ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθό γαιάθησκα θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε κεκβξάλεο αζθαιηηθήο βάζεσο κε επίζηξσζε πξνζηαζίαο 

από θύιιν αινπκηλίνπ, πάρνπο 0,08 mm. 

 

ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη θάησζη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο: 

 

 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, κε ρξήζε  

θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ κεησκέλεο απόδνζεο, 

 Δηάζηξσζε κε ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη ηελ ρξήζε δνκηθώλ 

πιεγκάησλ B500C (S500s) ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηεο θεληξηθήο 

εηζόδνπ, ηελ θαηαζθεπή ηεο ξάκπαο ΑκεΑ ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο 

θαλνληζκνύο, θαζώο θαη ηνπ δηαδξόκνπ θίλεζεο νρεκάησλ πξνο ηελ 

δεπηεξεύνπζα είζνδν ηνπ ακθηζεάηξνπ, 

 Πιαθόζηξσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ κε πιάθεο από ζθπξόδεκα 

δηαζηάζεσλ 40x40 cm, θαζώο θαη επίζηξσζε κε εηδηθέο πιάθεο 

ηζηκέληνπ ηεο ισξίδαο όδεπζεο ηπθιώλ. 

 Καηαζθεπή  ηνηρίνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ζηδεξώλ θηγθιηδσκάησλ από επζύγξακκεο ξάβδνπο, θαζώο θαη ηελ 

θαηαζθεπή ζίδεξώλ ζπξώλ, ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ θηεξίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ.   

 Δηακόξθσζε θαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο 

γηα ηελ θύηεπζε θπηώλ θαηεγνξίαο Π2 θαη ζάκλσλ θαηεγνξίαο Θ2. 

 Σνπνζέηεζε ειεθηξνθίλεηνπ ζπζηήκαηνο ζθίαζεο κε ξπζκηδόκελεο 

πεξζίδεοζηελ θεληξηθή είζνδν θαη όςε ηνπ θηεξίνπ. 
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4.3 Προζβαζιμόηηηα κηηρίοσ 

Η παξνύζα κειέηε πξνζβαζηκόηεηαο ζπληάρζεθε κε νδεγό ηηο βαζηθέο αξρέο γηα 

ηελ δπλαηόηεηα θίλεζεο αηόκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, θαη ηα πξόηππα ηνπ 

ΤΠΓΚΑ <ρεδηάδνληαο γηα όινπο>: Οδεγίεο ρεδηαζκνύ γηα ηελ Απηόλνκε 

Δηαθίλεζε θαη Δηαβίσζε ΑκεΑ όπσο νξίδεη ην άξζξν 26 ηνπ Νόκνπ 4067/2012 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ην άξζξν 28 ηνπ Νόκνπ 2831/2000 (ΦΓΚ 140 Α') «Γηδηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο» ,ην λόκν 4030/2011 

(ΦΓΚ 249/Α/2011) θαζώο θαη ηελ εγθύθιην 42382/16.07.2013. 

Η θηινζνθία ηεο αλεκπόδηζηεο, απηόλνκεο θαη αζθαινύο δηαθίλεζεο ησλ αηόκσλ 

ζε αλαπεξηθό ακαμίδην ή εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ γεληθόηεξα εμαζθαιίδεηαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο: 

 Όδεπζε ηπθιώλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, 

 Αλαζρεδηαζκόο ηεο ξάκπαο ακαμηδίσλ ζηελ είζνδν κε θιίζε 5%, ώζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο νκαιήο πξόζβαζεοησλ αηόκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ακαμίδηα ζην θηήξην. Η ξάκπα έρεη πιάηνο 1,60κ, ελώ 

εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα ζηξνθήο ησλ αµαμηδίσλ, όπνπ απαηηείηαη. 

Σνπνζεηείηαη πεξίδσκα αζθαιείαο, ζηεζαίν θαη ρεηξνιηζζήξαο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε. 

 ρεδηαζκόο ρώξνπ πγηεηλήο γηα εκπνδηδόκελα άηνκα, ζύκθσλα κε ηα 

πξόηππα ηνπ ΤΠΓΚΑ <ρεδηάδνληαο γηα όινπο>. ην εζσηεξηθό ηνπ ρώξνπ 

πγηεηλήο πξνβιέπεηαη ειεύζεξνο ρώξνο πεξηζηξνθήο, δηακέηξνπ 1.50µ.θαη ε 

είζνδνο έρεη πιάηνο 0.90µ. από θάζα ζε θάζα θαη αλνίγεη πξνο ηα έμσ. 

 

Συπική Κάτοψη WC ΑμεΑ (πηγή: ΤΠΕΚΑ) 

 

 Όινη νη δηάδξνκνη θαη νη θεληξηθέο πόξηεο εηζόδνπ δηαζέηνπλ πιάηνο 

κεγαιύηεξν από 1,50κ θαη δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο ησλ 

ακαμηδίσλ. 

 ηελ αίζνπζα ηνπ ακθηζεάηξνπ πξνβιέπνληαη ηέζζεξηο (4) εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο ζέζεηο ακαμηδίσλ δηαζηάζεσλ 0,90x1,30κ, ώζηε λα 
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εμαζθαιίδεηαη ζε άηνκα πνπ θηλνύληαη κε αλαπεξηθό ακαμίδην λα 

παξαθνινπζνύλ δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην πνιηηηζηηθό θέληξν. 

 

 

 

4.4 Ηλεκηρομητανολογικές Εργαζίες 

Οη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ 

Καβαζίισλ ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ, ζα απνηεινύληαη από ζπζηήκαηα πςειήο 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θαη 

νη εθπνκπέο CO2. Σα πξνηεηλόκελα παξαθάησ ζπζηήκαηα είλαη ελδεηθηηθά. Ο 

αλάδνρνο δύλαηαη λα κειεηήζεη θαη άιια ζπζηήκαηα πνπ όκσο ζα έρνπλ 

πςειόηεξε ελεξγεηαθή απόδνζε. Οη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα 

ηεξνύλ ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ζα πεξηιακβάλνπλ: 
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Υδρασλική εγκαηάζηαζη 

Η ηξνθνδόηεζε ηνπ θηηξίνπ κε λεξό ζα γίλεη από ην ηνπηθό δίθηπν ύδξεπζεο κε 

θαηάιιειν ζσιήλα. ύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ KENAK, θάιπςε κέξνπο ησλ 

αλαγθώλ ηνπ θηηξίνπ ζε δεζηό λεξό ζα πξέπεη λα γίλεηαη από ειηνζεξκηθά. 

Δίκησο αποτέηεσζης 

Σν δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από έλα νξηδόληην 

δίθηπν από πιαζηηθνύο ζσιήλεο. Σν βαζηθό απηό δίθηπν ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε 

θξεάηην κε κεραλνζίθσλα έμσ από ην θηίξην από όπνπ ηα ιύκαηα ζα νδεγνύληαη 

ζε θεληξηθό αγσγό απνρέηεπζεο. 

Πσροπροζηαζία 

Η ππξνπξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Δ. 71/88. 

ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ “Σ” _ ΥΩΡΟΙ ΤΝΑΘΡΟΙΗ ΚΟΙΝΟΤ. 

Ηλεκηρικές εγκαηαζηάζεις  

Η εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηζρπξώλ ξεπκάησλ θαη 

πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζζεί ζύκθσλα κε ην Γιιεληθό Πξόηππν ΓΛΟΣ ΗD 384 

"Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο" θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Γ.Η. Η 

ειεθηξνδόηεζε ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεη από ην δίθηπν Υ.Σ. ηεο Δ.Γ.Η. Η ζέζε θαη ην 

είδνο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζα πξνθύςνπλ από ηε θσηνηερληθή κειέηε 

θαιύπηνληαο ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο. Σν ζύλνιν ησλ θσηηζηηθώλ ζα είλαη 

ηερλνινγίαο LED γηα ρακειόηεξε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. 

Ανηικερασνική Προζηαζία-Γειώζεις  

Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, γεηώζεηο, ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο, πξνζηαζία από 

θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο. Θα ππάξρεη  γείσζε ζε όιν ην ζπγθξόηεκα θαη ζα 

πξνβιεθζεί ην θαηάιιειν ζύζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνύο. 

Αζθενή ρεύμαηα 

Πξνβιέπνληαη ηα αθόινπζα: 

 εγθαηάζηαζε data-voice 

 κεγαθσληθή εγθαηάζηαζε (αλνηθηώλ θαη θιεηζηώλ ρώξσλ)  

 εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. 

 

 

 

 

 



ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

ΑΡ. ΜΕΛ.: 9/2020   ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ»0                     dσελ. 11 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

ΑΡ. ΜΕΛ.: 9/2020   ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ»0                     dσελ. 12 

 

 

5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΓΚΜΗΡΙΩΗ 
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ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ                                                                                                                                                                                                                                                   
Δ/ΝΗ ΣΤ- ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΙΑ 

ΦΩΣΟΡΕΑΛΙΣΙΚΕ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ      

ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ»                                                                                                                                                                 
(αρ. μελ.  9/2020) 
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ΣΔΤΥΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΧΝ ΠΡΟΜΔΣΡΗΔΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ, 

ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

ΔΡΓΟ: 

 

 

 

 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. 
ΚΑΒΑΙΛΧΝ»  

 

 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:  

 ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:    379.900,00€ 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΠΡΟΜΔΣΡΗΔΙ ΔΡΓΑΙΧΝ 
 

 

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

 
1.1 ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 
 
1.1.1 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, κε ρξήζε  θξνπζηηθνύ 
εμνπιηζκνύ κεησκέλεο απόδνζεο 

Θα απαηηεζνύλ γεληθέο θαζαηξέζεηο ζηηο πθηζηάκελεοηζηκεληνζηξώζεηο θαη θξάζπεδα, ηεο 
ξάκπαο ΑκεΑ, άλνηγκα ηνίρνπ ζηνλ ρώξν ηνπ ακθηζεάηξνπ θιπ. Οη θαζαηξέζεηοστα όρια με το 
υπάρχον κτήριο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ρξήζε θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ κεησκέλεο 
απόδνζεο.  

Όγθνο Καζαηξέζεσλ κε θξνπζηηθό εμνπιηζκό κεησκέλεο απόδνζεο: 

Ράκπα ΑκεΑ: 3,2*0,5=1,6κ
3
 

Σζηκεληόζηξσζε εηζόδνπ: 4,7*0,3=1,41κ
3
 

Άλνηγκα ζύξαο ακθηζεάηξνπ: 2,16*0,30=0,65κ
3
 

ύλνινΚαζαηξέζεσλ κε θξνπζηηθό εμνπιηζκό κεησκέλεο απόδνζε =3,65 κ
3
 

 

 
1.1.2 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα 

Θα απαηηεζνύλ γεληθέο θαζαηξέζεηο ζηηο πθηζηάκελεοηζηκεληνζηξώζεηο θαη θξάζπεδα, ηεο 
ξάκπαο ΑκεΑ θιπ.  

Όγθνο Καζαηξέζεσλ:
 

Σζηκεληόζηξσζε εηζόδνπ: 110 κ
2
 * 0,20κ=22,00κ

3
 

Ράκπα ΑκεΑ: 5,00κ
2 
* 0,50κ=2,50κ

3 

Όγθνο Καζαηξέζεσλ=24,50 κ
3 

 

 
1.1.2 Απνμήισζε ζηδεξώλ θνπθσκάησλ 
Θα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνμήισζε νξηζκέλσλ εθ ησλ πθηζηάκελσλ θνπθσκάησλ πνπ 
απαηηνύλ αληηθαηάζηαζε. Ο ππνινγηζκόο ησλ επηθαλεηώλ γίλεηαη ζύκθσλα ηα ζρέδηα ησλ 
θαηόςεσλ ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο θαη θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 

Π.1 Δπηθάλεηεο απνμήισζεο πθηζηάκελσλ ζπξώλ θαη θνπθσκάησλ 

ΑΠΟΞΗΛΧΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΧΝ ΘΤΡΧΝ ΚΑΙ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ 

ΑΙΘΟΤΑ ΠΛΑΣΟ ΤΦΟ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ 1,00 2,40 2,40 

ΦΟΤΑΓΙΔ 

1,60 1,40 2,24 

2,00 2,40 4,80 

0,50 1,40 0,70 

1,20 2,40 2,88 

1,60 2,40 3,84 

ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ 

1,60 1,40 2,24 

1,60 2,40 3,84 

1,60 1,40 2,24 

1,60 1,40 2,24 

2,70 2,40 6,48 

ΤΝΟΛΟ 33,90κ
2
 



 

 

1.2 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

1.2.1 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε θπζηθά ακκνράιηθα 

Δλδεηθηηθά,30,00κ
3
 

 

 

1.3 ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

Πεξηβάιισλ Υώξνο  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πεξίθξαμεο ηνπ θηηξίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζθπξόδεκα C16/20 ράιπβα 
Β500c (S500s). Γηα ηελ επίζηξσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ κε νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s).  

 

 Σνηρεία Πεξίθξαμεο Πεξηβάιινληνο Υώξνπ:  

ύλνιν Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (C16/20):  

23,42κ
2
 * 0,8κ = 18,74 κ

3
 

 Δπίζηξσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ:  

ύλνιν Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (C16/20): 

208,4κ
2
 * 0,15κ = 31,26 κ

3
 

 

ύλνιν Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (C16/20):50,00κ
3
 

ύλνιν ραιύβ.νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο:1,000,00Kgr. 

ύλνιν επηθ. Ξπινηύπσλ : 165,00η.κ. 

ύλνιν επηθ. Γνκηθώλ πιεγκάησλ B500C (S500s):200,00 θ.κ. 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β: ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ, ΣΟΙΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ, ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ 

 

1.4 ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΔ – ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ 

1.4.1 Οπηνπιηλζνδνκέο 

Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη πνπ δηακνξθώλνληαη ζην θηίξην ζα θαηαζθεπαζζνύλ από δξνκηθέο 
νπηνπιηλζνδνκέο, ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε.  

Ο ππνινγηζκόο ησλ επηθαλεηώλ γίλεηαη ζύκθσλα ηα ζρέδηα ησλ θαηόςεσλ-όςεσλ-ηνκώλ ηεο 
αξρηηεθηνληθήο κειέηεο θαη θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Π.2 Δπηθάλεηεο εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο 

ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΔ 

  

  

ΜΗΚΟ 
ΔΧΣ. 
ΓΡΟΜ. 

ΟΠΣΟΠΛ. 

ΤΦΟ ΔΠΙΦ. 

ΔΧΣ. ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΔΛΙΚΗ 
ΔΠΙΦ. ΔΧΣ. 
ΓΡΟΜ. ΟΠΣ. ΠΛΑΣΟ ΤΦΟ ΔΠΙΦ. 
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3,75 4,30 16,13 
0,80 2,10 

3,36 
0,80 2,10 

2,50 4,30 10,75 
 

W
C

 

Α
Μ

Δ
Α

  

2,75 4,30 11,83 1,00 2,40 2,40 

2,75 4,30 11,83 
   

              

ΤΝΟΛΟ 13,00   66,67     9,12 57,55 
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Πιήξσζε πθηζηάκελσλ αλνηγκάησλ: 

1,4κ*1,6κ=2,24κ
2
 

ύλνιν νπηνπιηλζνδνκώλ δξνκηθώλ ηνίρσλ= 59,79κ
2 

 

1.4.2 Γξακκηθά δηαδώκαηα (ζελάδ) δξνκηθώλ ηνίρσλ 

 

Σξ.κέηξα Γξακκηθώλ δηαδσκάησλ (ζελάδ) δξνκηθώλ ηνίρσλ= 13,00κ 

 

1.4.3 Δπηθάλεηα επηρξηζκάησλ 

 Δζσηεξηθή ηνηρνπνηία: 59,79 η.κ.*2 = 119,58 η.κ. 

Λακβάλεηαη : 120,00η.κ. 

 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 

1.5 ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 

 

 

1.5.2 ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

 

ΩΛΗΝΔ PVC 
40m
m 

PVC 
50mm 

PVC 
75mm 

PVC 
100mm 

PVC 
125mm 

PVC 
4atm,D 
100mm 

ΥΑΛΙΒΓΟΩΛΗΝΑ 
Φ 119/127mm 

ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ  12m      

ΚΗΝΗ        

ΦΟΤΑΓΙΔ 4m 4m    10m 20m 

ΥΩΡΟ 
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

       

W.C ΑΝΓΡΩΝ   4m 7m  7m 5m 

W.C ΓΤΝΑΙΚΩΝ   4m   7m  

W.C Α.ΜΔΑ   5m   11m  

ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΥΩΡΟ    30m    

1.5.1 ΤΔΡΕΤΗ 

 

ΩΛΗΝΔ Φ 15 Φ18 ΥΑΛΚΟΩΛΗΝΑ 
15Υ1 mm 

ΥΑΛΚΟΩΛΗΝΑ 
18Υ1mm 

ΠΛΑΣΙΚΟ 
ΩΛΗΝΑ 
SPIRAL 
25X2mm 

ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ      

ΚΗΝΗ      

ΦΟΤΑΓΙΔ     40m(2Υ20) 

ΥΩΡΟ 
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

     

W.C ΑΝΓΡΩΝ 6m 8m 6m 2m 7m 

W.C ΓΤΝΑΙΚΩΝ 6m 7m 6m 2m 7m 

W.C Α.ΜΔΑ 8m 10m 8m 2m 8m 

ΤΝΟΛΟ 14m 25m 30m 6m 42m 



 

ΤΝΟΛΟ 4m 16m 9m 37m  34m 25m 

 

1.5.3 ΘΕΡΜΑΝΗ 

 

ΩΛΗΝΔ ΥΑΛΚΟΩΛΗΝΑ 
1/4″ 

ΥΑΛΚΟΩΛΗΝΑ 
3/8″ 

ΥΑΛΚΟΩΛΗΝΑ 
5/8″ 

ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ 20 38 28 

ΚΗΝΗ 3 12 8 

ΦΟΤΑΓΙΔ 20 30 18 

ΥΩΡΟ 
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

5 17 10 

W.C ΑΝΓΡΩΝ  10 6 

W.C ΓΤΝΑΙΚΩΝ  10 6 

W.C Α.ΜΔΑ  15 8 

ΤΝΟΛΟ 48 132 84 

 

ΥΑΡΔ Γιάτρητη 
σχάρα200mm*50mm*0,80mm 

Γιάτρητη 
σχάρα100mm*50mm*0,80mm 

ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ 4m  

ΚΗΝΗ   

ΦΟΤΑΓΙΔ  14m 

ΥΩΡΟ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ   

W.C ΑΝΓΡΩΝ   

W.C ΓΤΝΑΙΚΩΝ   

W.C Α.ΜΔΑ   

ΤΝΟΛΟ 4 14 

 

1.5.4 ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΙΥΤΡΑ 

 

ΑΓΩΓΟΙ NYM 3X1,5mm² 

ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ 

ΓΡΑΜΜΗ 1 10m 

ΓΡΑΜΜΗ 2 10m 

ΓΡΑΜΜΗ 3 14m 

ΓΡΑΜΜΗ 4 18m 

ΓΡΑΜΜΗ 5 22m 

ΓΡΑΜΜΗ 6 26m 

ΓΡΑΜΜΗ 7 30m 

ΓΡΑΜΜΗ 8 10m 

ΓΡΑΜΜΗ 9 20m 

ΓΡΑΜΜΗ 10 18m 

ΤΝΟΛΟ 178m 

 

ΚΗΝΗ 
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ΓΡΑΜΜΗ 1 28m 

ΓΡΑΜΜΗ 2 25m 

ΓΡΑΜΜΗ 3 18m 

ΤΝΟΛΟ 71m 

 

ΦΟΤΑΓΙΔ 

ΓΡΑΜΜΗ 1 20m 

ΓΡΑΜΜΗ 2 25m 

ΓΡΑΜΜΗ 3 30m 

ΓΡΑΜΜΗ 4 10m 

ΓΡΑΜΜΗ 5 12m 

ΓΡΑΜΜΗ 6 15m 

ΓΡΑΜΜΗ7 20m 

ΤΝΟΛΟ 132m 

 

W.C ΑΝΓΡΩΝ 

ΓΡΑΜΜΗ 1 20m 

ΤΝΟΛΟ 20m 

 

W.C ΓΤΝΑΙΚΑ 

ΓΡΑΜΜΗ 1 12m 

ΤΝΟΛΟ 12m 

 

 W.C A.MEA 

ΓΡΑΜΜΗ 1 18m 

ΤΝΟΛΟ 18m 

 

ΑΓΩΓΟΙ 3Υ2,5mm² 

ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ 

ΓΡΑΜΜΗ 1 5m 

ΓΡΑΜΜΗ 2 10m 

ΓΡΑΜΜΗ 3 10m 

ΓΡΑΜΜΗ 4 15m 

ΓΡΑΜΜΗ 5 15m 

ΓΡΑΜΜΗ 6 20m 

ΓΡΑΜΜΗ 7 10m 

ΓΡΑΜΜΗ 8 10m 

ΓΡΑΜΜΗ 9 5m 

ΤΝΟΛΟ 93m 

 

ΚΗΝΗ 

ΓΡΑΜΜΗ 1 7m 

ΓΡΑΜΜΗ 2 20m 



 

ΓΡΑΜΜΗ 3 8m 

ΤΝΟΛΟ 35m 

 

ΦΟΤΑΓΙΔ 

ΓΡΑΜΜΗ 1 30m 

ΓΡΑΜΜΗ 2 30m 

ΓΡΑΜΜΗ 3 40m 

ΓΡΑΜΜΗ 4 10m 

ΓΡΑΜΜΗ 5 5m 

ΤΝΟΛΟ 115m 

 

W.C ΑΝΓΡΩΝ 

ΓΡΑΜΜΗ 1 25m 

ΤΝΟΛΟ 25m 

 

W.C ΓΤΝΑΙΚΑ 

ΓΡΑΜΜΗ 1 30m 

ΤΝΟΛΟ 30m 

 

 W.C A.MEA 

ΓΡΑΜΜΗ 1 5m 

ΤΝΟΛΟ 5m 

ΑΓΩΓΟΙ 3Υ4mm 

ΦΟΤΑΓΙΔ 

ΓΡΑΜΜΗ1 5m 

ΤΝΟΛΟ 5m 

 

 

 W.C ΑΝΓΡΩΝ 

ΓΡΑΜΜΗ1 18m 

ΤΝΟΛΟ 18m 

 

 W.C ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΗ1 12m 

ΤΝΟΛΟ 12m 

 

1.5.5 ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΑΘΕΝΗ 

 

ΑΓΩΓΟΙ UTP cat5e u/usb 

 ΦΟΤΑΓΙΔ 

ΓΡΑΜΜΗ1 25m 

ΤΝΟΛΟ 12m 
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 ΚΗΝΗ 

ΓΡΑΜΜΗ1 5m 

ΤΝΟΛΟ 5m 

 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ 

 ΦΟΤΑΓΙΔ 

ΓΡΑΜΜΗ1 15m 

ΤΝΟΛΟ 15m 

 

 ΚΗΝΗ 

ΓΡΑΜΜΗ1 15m 

ΤΝΟΛΟ 15m 

 

Καλώδιο τύπου LIYCY 4 X 1,00mm 

 ΦΟΤΑΓΙΔ 

ΓΡΑΜΜΗ1 42m 

ΤΝΟΛΟ 42m 

 

 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ 

ΓΡΑΜΜΗ1 26m 

ΤΝΟΛΟ 26m 

 

1.5.6 ΓΕΙΩΕΙ 

 

ΣΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΑΕΩΝ  30 Υ 3,5 mm  

 ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΠΔΡΙΜΔΣΡΟ 

ΓΡΑΜΜΗ1 110m 

ΤΝΟΛΟ 110m 

 

ΠΟΛΤΚΛΩΝΟ ΑΓΩΓΟς 16mm² 

 ΔΞΩΣΔΡΙΚΑ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 

ΓΡΑΜΜΗ1 110m 

ΤΝΟΛΟ 110m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΔΠΔΝΓΤΔΙ, ΔΠΙΣΡΧΔΙ 

 

1.6 ΔΠΔΝΓΤΔΙ, ΔΠΙΣΡΧΔΙ 

 

1.6.1 Δπάιεηςε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθό γαιάθησκα θαη 
ηνπνζέηεζε κεκβξάλεο αζθαιηηθήο βάζεσο κε επίζηξσζε πξνζηαζίαο από θύιιν 
αινπκηλίνπ, πάρνπο 0,08 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.3 Δπηθάλεηεο κόλσζεο δσκάησλ 

 

 

 

1.6.2 Δπηζηέγαζε κε θύιια από ηηηαληνύρν ςεπδάξγπξν 

 

Η ζηέγε ηνπ Φνπαγηέ επηζηεγάδεηαη κε θύιια ηηηαληνύρνπ ςεπδάξγπξνπ:  77,35 κ
2
 

 

 

1.6.3 Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηώλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνύο 

 

Η πξνεηνηκαζία γηα ρξσκαηηζκνύο ηνπ ζπλόινπ ησλ επηθαλεηώλ ηνίρσλ πξνθύπηεη από ηα 
ζρέδηα ησλ θαηόςεσλ-όςεσλ-ηνκώλ ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο θαη ην ζπλνιηθό άζξνηζκα από 
ηνπο πίλαθεο Π.4, Π.5 ΚΑΙ Π.6. 

 

Δπηθάλεηεο ρξσκαηηζκώλ εζσηεξηθώλ ηνηρνπνηηώλ + επηθάλεηεο ρξσκαηηζκώλ εζσηεξηθώλ 
νξνθώλ + επηθάλεηεο ρξσκαηηζκώλ εμσηεξηθώλ ηνηρνπνηηώλ=547,57 + 329,72 + 595,00 = 
1472,29 κ

2

ΓΧΜΑΣΑ 

ΥΧΡΟΙ 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

(Μ
2
) 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΣΗΡΙΟ 252,12 

ΦΟΤΑΓΙΔ 77,35 

ΤΝΟΛΟ  329,47 
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Π.4 Δπηθάλεηεο εζσηεξηθώλ ρξσκαηηζκώλ ηνηρνπνηηώλ 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΧΝ 

 ΥΧΡΟΙ 
ΜΗΚΟ ΔΧΣ. 

ΣΟΙΥΟΠ. 
ΤΦΟ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

ΔΧΣ. - ΔΞΧΣ. ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ 
ΣΔΛΙΚΗ ΔΠΙΦ. 

ΔΧΣ. 
ΥΡΧΜΑΣΙΜΧΝ ΠΛΑΣΟ ΤΦΟ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

01.ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ 12,90 4,30 55,47 1,00 2,40 2,40 53,07 

02.ΦΟΤΑΓΙΔ 30,40 4,30 130,72 

2,00 2,40 4,80 

130,72-17,98= 
112,74 

0,50 1,40 0,70 

1,20 2,40 2,88 

1,00 2,40 2,40 

1,60 2,40 3,84 

0,80 2,10 1,68 

0,80 2,10 1,68 

03.WC ΓΤΝΑΙΚΩΝ 8,65 1,30 11,25 - - - 11,25 

04.WC ΑΝΓΡΩΝ 8,65 1,30 11,25 - - - 11,25 

05.WC ΑΜΔΑ 9,10 1,30 11,83 - - - 11,83 

06.ΥΩΡΟ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 12,78 4,30 54,95 0,90 2,40 2,16 52,79 

07.ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ 
 68,00 

  
4,70  

  
 319,60 

  

1,60 2,40 3,84 

319,60-24,96= 
294,64 

0,90 2,40 2,16 

2,70 2,40 6,48 

1,60 1,40 2,24 

2,40 2,40 5,76 

1,60 1,40 2,24 

1,60 1,40 2,24 

ΤΝΟΛΟ 

  
  
  
  

547,57 
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Π.5 Δπηθάλεηεο εζσηεξηθώλ ρξσκαηηζκώλ νξνθώλ 

ΟΡΟΦΔ 

ΥΧΡΟΙ 
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

(Μ
2
) 

01.ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ 10,13 

02.ΦΟΤΑΓΙΔ 36,77 

03.WC ΓΤΝΑΙΚΩΝ 4,56 

04.WCΑΝΓΡΩΝ 4,56 

05.WC ΑΜΔΑ 4,95 

06.ΥΩΡΟ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 10,00 

07.ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ 258,75 

ΤΝΟΛΟ  329,72 

 

Π.6 Δπηθάλεηεο εμσηεξηθώλ ρξσκαηηζκώλ 

ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΥΡΧΜΑΣΙΜΧΝ 

ΥΧΡΟΙ 
ΜΗΚΟ 
ΔΞΧΣ. 

ΣΟΙΥΟΠ. 
 ΤΦΟ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΠΙΦ. 
ΔΞΧΣ. 

ΥΡΧΜΑΣΙΜΧΝ ΠΛΑΣΟ ΤΦΟ  ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΣΗΡΙΟ  63,35 4,10 259,74 - - - 259,74 

ΚΣΗΡΙΟ - ΣΜΗΜΑ Α (ΦΟΤΑΓΙΔ) 15,45 4,50 69,53 

1,00 2,40 2,40 

69,53-10,78= 
58,75 

2,00 2,40 4,80 

0,50 1,40 0,70 

1,20 2,40 2,88 

ΚΣΗΡΙΟ - ΣΜΗΜΑ Β (ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ) 44,10 6,70 295,47 

2,70 2,40 6,48 

295,47-18,96= 
276,51 

1,60 1,40 2,24 

2,40 2,40 5,76 

1,60 1,40 2,24 

1,60 1,40 2,24 

ΤΝΟΛΟ  595,00 
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1.6.4 Βαθή εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ, ζθπξνδέκαηνο ή γπςνζαλίδσλ κε νηθνινγηθό αθξπιηθό ρξώκα βάζεσο λεξνύ 

 

Οη επηθάλεηεο ησλ εζσηεξηθώλ ρξσκαηηζκώλ πξνθύπηνπλ από ην άζξνηζκα ησλ ζπλόισλ ησλ πηλάθσλ Π.4 θαη Π.5: 

 

Υξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ=547,57 + 329,72 = 877,29 κ2 

 

 

1.6.5 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ  Δμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε κε ςπρξα νηθνινγηθά  ρξώκαηα, πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο βάζεσο 

 

 

Οη επηθάλεηεο ησλ εμσηεξηθώλ ρξσκαηηζκώλ πξνθύπηνπλ από ηα ζρέδηα ησλ θαηόςεσλ-όςεσλ-ηνκώλ ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο, όπσο απνηππώλνληαη ζηνλ πίλαθα Π.6. 

 

Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ= 595,00 κ
2
 

 

 

1.6.6 Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm 

 

 

Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15εθ.: 66,72 κ
2
 

 

Π.7 Δπέλδπζε ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 

ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΜΔ ΠΛΑΚΙΓΙΑ ΠΟΡΔΛΑΝΗ 

ΥΧΡΟ 
ΜΗΚΟ 

ΣΟΙΥ 
ΤΦΟ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΔΧΣΔΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ 

ΣΔΛΙΚΗ ΔΠΙΦ. 
ΔΠΔΝΓΤΗ 

    ΠΛΑΣΟ ΤΦΟ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ  

WC ΓΤΝΑΙΚΩΝ  8,65 3,00 25,95 0,80 2,10 
1,68*3= 

5,04 
20,91 

WC ΑΝΓΡΩΝ 8,65 3,00 25,95 0,80 2,10 
1,68*3= 

5,04 
20,91 

WC ΑΜΔΑ 9,10 3,00 27,30 1,00 2,40 2,40 24,90 

ΤΝΟΛΟ 
 

66,72 
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1.6.7 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ 

 

 

Σα δάπεδα ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ησλ θηηξίσλ ζα επηζηξσζνύλ κε θεξακηθά πιαθίδηα δηαζηάζεσλ 40x40εθ.& 
20x20εθ. θαη κε Laminate. Ο ππνινγηζκόο ησλ επηθαλεηώλ γίλεηαη ζύκθσλα ηα ζρέδηα ησλ θαηόςεσλ ηεο 
αξρηηεθηνληθήο κειέηεο θαη θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

Π.8 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ – Πεξηζώξηα εζσηεξηθώλ ρώξσλ 

ΔΠΙΣΡΧΔΙ ΓΑΠΔΓΧΝ – ΠΔΡΙΘΧΡΙΑΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 

ΔΠΙΣΡΧΔΙ ΓΑΠΔΓΧΝ 

ΤΛΙΚΟ ΔΠΙΣΡΧΗ ΥΧΡΟ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ  ΤΝΟΛΟ 

ΚΔΡ.ΠΛΑΚΙΓΙΑ 40x40 
 ΦΟΤΑΓΙΔ 37,92 

48,14 ΥΩΡΟ 
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

10,22 

ΚΔΡ.ΠΛΑΚΙΓΙΑ 20x20 

WC ΓΤΝΑΙΚΩΝ  4,75 

14,54 WC ΑΝΓΡΩΝ  4,75 

WC ΑΜΔΑ 5,04 

LAMINATE 

ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ – 
ΥΩΡΟ 

ΚΑΘΙΜΑΣΩΝ 

176,64 
+(0,15*9,10)*4= 
176,64+5,46= 

182,1 
283,04 

ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ – 
ΚΗΝΗ 

83,37+ 
(0,15*1,20)*21+ 

13,79= 
83,37+17,57= 

100,94 

        ΠΔΡΙΘΧΡΙΑ 

ΤΛΙΚΟ ΔΠΙΣΡΧΗ ΥΧΡΟ ΣΡ.ΜΔΣΡΑ 

ΚΔΡ.ΠΛΑΚΙΓΙΑ 40x40 
 ΦΟΤΑΓΙΔ  30,68 

ΥΩΡΟ 
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

12,78 

LAMINATE  ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ  68,00 

 

 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 20x20 cm = 14,54 κ
2
 

 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 40x40 cm = 48,14 κ
2
 

 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πάησκα ηύπνπ laminate=283,04 κ
2
 

 Πεξηζώξηα (ζνβαηεπηά) από θεξακηθά πιαθίδηα =30,68 +12,78= 43,46 ηξ.κ  

 Πεξηζώξηα (ζνβαηεπηά) παηώκαηνο laminate=68,00 ηξ.κ. 

 

1.6.8 Δπηζηξώζεηο Γαπέδσλ Δμσηεξηθώλ Υώξσλ 

Σα δάπεδα ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ ησλ θηηξίσλ ζα επηζηξσζνύλ κε πιάθεο ηζηκέληνπ δηαζηάζεσλ άλσ ησλ 30εθ. 
(40εθ.x40εθ.). Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πιάθεο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίζηξσζε ηεο ισξίδαο όδεπζεο ηπθιώλ, 
κάξκαξν κε επεμεξγαζία αδξνπνίεζεο, θαζώο επίζεο θαη ηαηλίεο καξκάξνπ. Ο ππνινγηζκόο ησλ επηθαλεηώλ γίλεηαη 
ζύκθσλα ηα ζρέδηα ησλ θαηόςεσλ ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο θαη θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα Π.9. 

 

 Δπηζηξώζεηο ισξίδαο όδεπζεο ηπθιώλ κε πιάθεο ηζηκέληνπ = 7,00 κ
2
 (από αξρηηεθηνληθό ζρέδην) 

 Πιαθνζηξώζεηο κε πιάθεο από ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ 40x40 cm = 155,10 κ
2
 

 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ, Δπηζηξώζεηο κε πιάθεο καξκάξνπ ζθιεξνύ έσο 
εμαηξεηηθά ζθιεξνύ, πάρνπο 3 cm, ζε αλαινγία έσο 5 ηεκάρηα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν =38,54 κ

2
 

 Πεξηζώξηα (ζνβαηεπηά) από κάξκαξν, ζνβαηεπηά από καιαθό κάξκαξν πάρνπο 2 cm =16,30 κ
2
 

 Σαηλίεο επηζηξώζεσλ από κάξκαξν ζθιεξό έσο εμαηξεηηθά ζθιεξό, πάρνπο 3 cm =7,70 κ
2
 

 Αδξνπνίεζε επηθαλεηώλ από κάξκαξν = 38,54 + 7,70=46,24 κ
2
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Π.9 Δπηζηξώζεηο Πεξηβάιινληνο Υώξνπ 

ΔΠΙΣΡΧΔΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ 

ΤΛΙΚΟ ΔΠΙΣΡΧΗ  ΥΧΡΟ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΤΝΟΛΟ 

ΜΑΡΜΑΡΟ 

ΔΞΩΣΔΡ.ΥΩΡΟ 
ΓΤΣΙΚΑ 

25,20+ 
(0,17*5,60)*3= 
25,20+2,86= 

28,06 
38,54 

ΔΞΩΣΔΡ.ΥΩΡΟ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΑ 

8,64+ 
(0,17*3,6)*3= 
8,64+1,84= 

10,48 

ΣΑΙΝΙΔ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΠΔΡ.ΥΩΡ 7,70 7,70 

ΠΛΑΚΔ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 
(40εθ x40εθ) 

ΠΔΡ.ΥΩΡ 
ΓΤΣΙΚΑ 

74,86 
155,10 

ΠΔΡ.ΥΩΡ 
ΝΟΣΙΑ 

80,24 

 

 1.6.9 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζηκεληνθνλία πάρνπο 2,5 cm 

 

Αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρώξνπ ηνπ ακθηζεάηξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δαπέδνπ Laminate: 260,00 κ
2
 

 

 

1.6.10 Πνδηέο παξαζύξσλ – Μπαιθνλνπνδηέο 

 

Ο ππνινγηζκόο ησλ επηθαλεηώλ γίλεηαη ζύκθσλα ηα ζρέδηα ησλ θαηόςεσλ ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. 

 Πνδηέο Παξαζύξσλ : 1,33 κ
2
   

 Μπαιθνλνπνδηέο : 8,50 κ
2
  

 

 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΙΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ 

 

1.7 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΙΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ 

 

Π.10 Κνπθώκαηα 

ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ 

ΔΙΓΟ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ ΠΛΑΣΟ ΤΦΟ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ  ΤΝΟΛΟ 

ΞΤΛ.ΘΤΡΔ 

0,80 2,10 1,68 

8,88 

0,80 2,10 1,68 

0,80 2,10 1,68 

0,80 2,10 1,68 

0,90 2,40 2,16 

ΠΤΡ. ΘΤΡΔ ΓΙΦΤΛΛΔ ΜΔ ΦΔΓΓΙΣΗ 

2,00 2,40 4,80 

14,40 1,60 2,40 3,84 

2,40 2,40 5,76 

ΠΤΡ. ΘΤΡΔ ΜΟΝΟΦΤΛΛΔ 1,00 2,40 2,40 2,40 

ΠΑΡΑΘ. ΓΙΦΤΛΛΑ ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΑ  

1,60 1,40 2,24 

6,72 1,60 1,40 2,24 

1,60 1,40 2,24 

ΠΑΡΑΘ.ΜΟΝΟΦ. ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΟ 0,50 1,40 0,70 0,70 

ΤΑΛΟΘΤΡΑ ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΗ ΜΟΝΟΦΤΛΛΗ 1,20 2,40 2,88 2,88 

ΘΤΡΑ ΙΓΗΡΗ ΑΠΛΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 1,00 2,40 2,40 2,40 
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1.7.1. Ξύιηλεο Καηαζθεπέο  

 

 Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο, κε θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm: 6,72 κ
2
 

 Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο, κε θάζζα κπαηηθή, πιάηνπο έσο 23 cm: 2,16 κ
2
 

 Δξκάξηα κεγάινπ ύςνπο, κε ηππνπνηεκέλα (από αξρηηεθηνληθό ζρέδην):  11,00 κ
2
 

 

 

 

1.7.2. Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο 

 

 Θύξεο ππξαζθαιείαο, κνλόθπιιεο, αλνηγόκελεο, κε θεγγίηε από ππξίκαρν νπιηζκέλν θξύζηαιιν, θιάζεο 
ππξαληίζηαζεο 60 min (Από ηνλ Π.10 Κνπθώκαηα): 2,40 κ

2
 

 Θύξεο ππξαζθαιείαο, δίθπιιεο, αλνηγόκελεο, κε θεγγίηε από ππξίκαρν νπιηζκέλν θξύζηαιιν, θιάζεο 
ππξαληίζηαζεο 60 min (Από ηνλ Π.10 Κνπθώκαηα):14,40 κ

2
 

 Ταιόζπξεο αλνηγόκελεο, κνλόθπιιε(Από ηνλ Π.10 Κνπθώκαηα): 2,88 κ
2
 

 Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα. Ταινζηάζηα κνλόθπιια, αλνηγόκελα πεξί θαηαθόπθν ή νξηδόληην 
άμνλα(Από ηνλ Π.10 Κνπθώκαηα): 0,70 κ

2
 

 Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα. Ταινζηάζηα δίθπιια, κε ή ρσξίο ζηαζεξό θεγγίηε, αλνηγόκελα πεξί 
θαηαθόξπθν ή νξηδόληην άμνλα (Από ηνλ Π.10 Κνπθώκαηα): 6,72 κ

2
 

 Θύξα ζηδεξή απινύ ζρεδίνπ (Από ηνλ Π.10 Κνπθώκαηα): 2,40 κ
2
 

 Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ζηήξημεο μύιηλνπ δαπέδνπ ζθελήο: 24,38 kg/η.κ. 
82,05*24,38=2000kg 

 ηδεξά θηγθιηδώκαηα απινύ ζρεδίνπ: 19,10 kg/ η.κ. 

( 9.4+22.5+32.4+36.8)*0.8=101.1*.8=80.8η.κ.*19,10Kg=1.543,53 kg 

 

 

ΟΜΑΓΑ Σ: ΛΟΙΠΑ, ΣΔΛΔΙΧΜΑΣΑ 

 

1.8 ΛΟΙΠΑ – ΣΔΛΔΙΧΜΑΣΑ  

 

1.8.1 Φύηεπζε δέλδξσλ θαηεγνξίαο Γ5 : 3 ηεκ. 

 

1.8.2 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ  : 120 ηεκ 

 

1.8.3 Ηιεθηξνθίλεην ζύζηεκα ζθίαζεο παινζηαζίσλ όςεσλ:  

(ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο θάηνςεο): 30,00 κ
2 

 

 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Γαζηνύλε, 26 / 03 /2020 Γαζηνύλε, 26 / 03 /2020 

Οη πληάμαληεο Η Πξντζηακέλε, Α/Α 

   

   

   
Πνιπμέλε Φνπληά Φώηεο Υαηδόπνπινο Γέζπνηλα Σζάθα 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο 
Υεκηθόο Μεραληθόο 

κε βαζκό Α΄ 
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 
(Σηκαξηζκηθή Γ2011) 

 
 
1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ ηηκώλ κνλάδνο 

κε ηηο νπνίεο ζα εθηειεζζεί ην έξγν, όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεύρε 

δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο 
πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη πνπ 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 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, 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.   

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή 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 πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο ή θαη 
απνζήθεπζεο θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμάξηεηα ησλ 
πιηθψλ, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ελζσκαηνπκέλσλ θαη κή, πνπ είλαη αλαγθαία 
γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ρακέλνπο ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο θάζε 
είδνπο κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) 
ή/θαη κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη 
άρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΤ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεηο (ζην Ι.Κ.Α., 
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο θ.ιπ. θαηά πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη) θ.ι.π. δψξσλ ενξηψλ, 
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επηδφκαηνο αδείαο θ.ιπ. θάζε είδνπο επηζηεκνληθνχ θαη δηεπζχλνληνο ηνπ 
έξγνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή φρη πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, 
εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ιπ. εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ 
εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ή αιινχ (εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο). 

1.3.4 Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο εμεχξεζεο (ελνηθίαζε ή 
αγνξά), θαηαζθεπή, νξγάλσζε, δηαξξχζκηζε θ.ιπ. ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, 
ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε απηνχο, ηηο παξνρέο λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 
ηειεθψλνπ θαη ινηπψλ επθνιηψλ, ηηο ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε 
γξαθείσλ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
επθνιηψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ 
κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ 
απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία 
εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, ηε κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ είηε ζην εξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ είηε ζε άιιν 
εγθεθξηκέλν ή θξαηηθφ εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.7  Οη δαπάλεο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζην εξγνηάμην ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ θαη 
ινηπψλ έξγσλ, εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ 
έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηά ησλ δαπαλψλ 
θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ 
κέρξη ηε ζέζε ηεο ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ 
επίζεο ησλ δαπαλψλ απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ 
Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ινηπνχο ζπκβαηηθνχο  
φξνπο (αλεμάξηεηα αλ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη ζε ρψξν 
ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο πνπ ήζειε κηζζψζεη ν 
Αλάδνρνο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ηπρφλ δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο). 

1.3.8 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ, 
κεηαθνξψλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ. θαζψο 
θαη φιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.3.9. Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ 
εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ή δαπαλψλ πξφιεςεο βιαβψλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά 
ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

1.3.10 Οη δαπάλεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηα άιια ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ρσξίο 
ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο 
«δνθηκαζηηθά ηκήκαηα» (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
κεραλεκάησλ,  εξγαζία, θ.ιπ.) 

1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη 
ινηπνχ εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε 
απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε αζθάιηζε απηψλ, ε επηβάξπλζε ιφγσ 
απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε απνθαηάζηαζε (φπνπ 
επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη 
εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε θάζε είδνπο ζηαιία ηνπο εθφζνλ δελ 
νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ε απνκάθξπλζε απηψλ καδί 
κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, νη άγνλεο 
κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά θ.ιπ. 
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Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φζν θαη γηα ηπρφλ άιια πνπ ζα επξίζθνληαη επί 
ηφπνπ ησλ έξγσλ έηνηκα γηα ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη) 
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άιισλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή γηα 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία . 

1.3.12 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο, κε ηηο ηπρφλ πξνζσξηλέο απνζέζεηο θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, 
θάζε είδνπο πιηθψλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ, πνπ 
ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα θαη αλαθέξεηαη ξεηά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο, καδί κε ηελ εξγαζία πιχζεσο ή εκπινπηηζκνχ, πνπ ηπρφλ ζα 
απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 
ζηηο πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ, πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε 
ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.13. Οη δαπάλεο απφ επηβεβιεκέλεο θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλεο απνδφζεηο θαη 
κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ, πνπ είλαη πηζαλφλ λα 
πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ (φπσο αξραηνινγηθά 
επξήκαηα, κε παξάδνζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πεξηνρψλ ηνπ έξγνπ, πνπ 
απαιινηξηψζεθαλ, δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ.), απφ πηζαλέο παξεκβάζεηο, πνπ ζα 
πξνβάιινπλ νη αξκφδηνη γηα απηά ηα εκπφδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ. Γ.Δ.Η, θιπ.), 
απφ ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ παξαπάλσ 
εκπνδίσλ, απφ ηηο αλαγθαίεο κεηξήζεηο (ηνπνγξαθηθέο, γεσηερληθέο θ.α.), 
ειέγρνπο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη 
απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ είηε απηέο απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα 
είηε είλαη αλεγκέλεο ζηα Γ.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ θαζψο θαη ιφγσ 
ησλ δπζρεξεηψλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο 
(πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά) ή 
αθφκα θαη απφ πξνζσξηλέο πεξηνδηθέο ή θαη κφληκεο αιιαγέο ησλ 
θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, βιάβεο ζε άιια έξγα θιπ.). 

1.3.14 Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ 
αζθάιεηαο γηα ηε κε παξαθψιπζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, 
νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά ζηελ πεξηνρή ησλ 
έξγσλ θαη ζηηο γεηηληάδνληεο θαη επεξεαδφκελεο πεξηνρέο απ’ απηά. 

1.3.15 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ 
δηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, εθηφο αλ αιιηψο νξίδεηαη 
ζηελ Δ..Τ., νη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ εθαξκνγήο, 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη κειεηψλ ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο 
θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο, 
εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ 
ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο ζεκέιηα, πδάηηλνη 
νξίδνληεο, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω) ζχκθσλα κε φζα 
αλαθέξνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ 
θαη γηα φια ηα έξγα, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο. Οη δαπάλεο ζχληαμεο θαη παξαγσγήο Μεηξψνπ Έξγνπ, ρεδίνπ 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 

1.3.16 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο 
ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα 
παξνπζηαζηνχλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ 
θνηλνχ κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) ησλ 
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ  γηα 
αξκφδην έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ 
κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο, ζε ςεθηαθή κνξθή, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
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1.3.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ 
θαηαιφγσλ νπιηζκνχ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα 
έιεγρν ζηελ Τπεξεζία,  ε δαπάλε πξνζαξκνγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο 
ζηηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο (πξνζαξκνγή ιεπηνκεξεηψλ) θαη ε δαπάλε 
ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε ‘’φπσο θαηαζθεπάζζεθε’’. 

1.3.18 Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θ.ιπ. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο 
ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω., ή άιισλ έξγσλ θαη 
εκπνδίσλ, θαζψο εθφζνλ απηφ ξεηά πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη νη 
εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο 
ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηφο αλ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ. 

1.3.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ , γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ 
επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.20 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ε εθηχπσζε 
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, γηα ην θνηλφ, κε ελεκεξσηηθά ζηνηρεία σο πξνο ην 
έξγν ζχκθσλα κε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.21 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ ηνπ 
έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, 
πξντφληα εθζθαθψλ θ.ι.π. θαη ε απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ 
ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα  
ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.3.22 Οη δαπάλεο γηα  ρξήζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο,  
θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ, επξεζηηερληθψλ εθεπξέζεσλ θ.ιπ. κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.3.23  Οη δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία, νησλδήπνηε πξνζβάζεσλ θαη πξνζπειάζεσλ 
ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο 
θαη γεληθά γηα θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ ηήξεζεο ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε θαη 
απνκάθξπλζή ηνπο θαζψο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ 
(πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη 
έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα δηαηήξεζή ηνπο . 

1.3.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη 
απνδεκίσζεο θάζε είδνπο βιάβεο ή κε ζπλήζνπο θζνξάο πνπ ζα 
πξνθιεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
κεηαθνξάο πιηθψλ) θαη ζα νθείινληαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε 
ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθψλ 
δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

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

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

1.3.27 Οη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, θάζε 
είδνπο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, Πνιενδνκία ή θαη 
ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθέιεηαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εθηφο αλ 
πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.28 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ ησλ 
Ο.Κ.Ω. δηέξρνληαη εγθάξζηα απφ ην εχξνο θαηάιεςεο ηεο νδνχ ή 
επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη 
δαπάλεο γηα άξζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

    ΑΡ. ΜΔΛ.: 9/2020   ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ»0      dζει. 6 

απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη 
κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

1.3.29 Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή πξνζσξηλήο εμαζθάιηζεο εδαθηθήο ισξίδαο, 
θαηαζθεπήο, ζήκαλζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 
εληνπηζκνχ θαη εμεχξεζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ θαη εμαζθάιηζεο ζρεηηθψλ 
αδεηψλ γηα ηελ ελαπφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ 
θαη πιενλαδφλησλ πιηθψλ γεληθφηεξα, νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ νδψλ 
πξνζπέιαζήο ηνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ ηειηθή ηνπο δηακφξθσζε 
κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

1.3.30 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη 
αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο 
εδάθνπο θιπ. φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.31 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα 
νπνία πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο, ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, 
θαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.32 Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο 
απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.4 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ην Όθεινο (Ο.Δ.) 
θαη ηα Γεληθά ΄Έμνδα ηνπ αλαδφρνπ (Γ.Δ.), ηα νπνία αθνξνχλ ζηα πάζεο θχζεσο 
βάξε, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο δαπάλεο επηζηαζίαο, ζήκαλζεο 
εξγνηαμίσλ, θφξσλ, δαζκψλ, αζθαιίζηξσλ, ηειψλ ραξηνζήκνπ, ζπκβνιαίσλ, 
ζπκθσλεηηθψλ, απνδείμεσλ, ηφθσλ θεθαιαίσλ θίλεζεο, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη 
ινηπψλ εγγπήζεσλ, δηνηθεηηθψλ εμφδσλ, ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα 
επηζθαιή έμνδα. 

Σν πνζφ γηα Γεληθά Έμνδα (Γ.Δ.) θαη Όθεινο ηνπ αλαδφρνπ (Ο.Δ.), αλέξρεηαη 
ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ, δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο 
πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

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 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ 
κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ κε ηε βνήζεηά ηνπο 
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ 
εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηπρφλ νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Η 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 Η 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 ΔΙΓΙΚΩΝ 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 θαλελφο άιινπ άξζξνπ πνπ εκθαλίδεηαη 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. Η εθζθαθή 
ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ 
πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΗΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε) 
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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 δεύγνο ρεηξνιαβώλ γηα ζηξεπηά μύιηλα ζπξόθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο 

αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθό 

ζύζηεκα θιεηδώκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θόθθηλν), όπνπ 

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). 

- Κιεηδαξηέο θαη θχιηλδξνη 
- 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 επαλαθνξάο ζπξψλ 
- 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. 
- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή 

ραιχβδηλεο ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 
- 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 

MasterKey 
- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 
- Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή 

κνλάδα ειέγρνχ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 
Η 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. 
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2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ  

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

Η (νη) πνζφηεηα (-εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (-εο) 
επηκεηξήζεθε (-αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (-αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (ν-ληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε 
ρξσκαηηζκψλ. Η (νη) ηηκή (-έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (-νχλ) 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». 

Όιεο νη ηηκέο 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, δίλνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα 
ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία ηζρχνπλ γεληθά φηαλ ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ δελ 
πιεξψλεηαη κε άιιν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ πνπ αθνξά πξνεγνχκελεο εξγαζίεο (π.ρ. 
επηρξίζκαηα) ή φηαλ ηα ηθξηψκαηα πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.  

Οη πξφζζεηεο ηηκέο ρξσκαηηζκψλ θαηαβάιινληαη εθ΄ άπαμ γηα ηελ ίδηα επηθάλεηα άζρεηα κε 
ηηο εξγαζίεο πξνπαξαζθεπήο θαη αλαθαίληζεο ή ρξσκαηηζκνχ, πνπ εθηεινχληαη ζηελ ίδηα 
επηθάλεηα θαη πιεξψλνληαη κε ηηο ηδηαίηεξεο ηηκέο ηνπο. 

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 απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη ε εθηέιεζε ησλ ρξσκαηηζκψλ λα γίλεη ρσξίο 
απηά λα είλαη ζηε ζέζε ηνπο. 

Όηαλ πξφθεηηαη 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 θαηερφκελεο 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 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
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α/α Δίδνο πληειεζηήο 

ε) ζηδεξέληα 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) 
δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
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 

 

ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 
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6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ισαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

1 Ισαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

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 αιινπκηλίνπ) 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 €/m

3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28 

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

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 

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

0,03 

 
 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] 
ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε 
θπβηθά κέηξα (m

3
), 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 m

3
 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). 

 

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). 
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ΟΜΑΓΑ Α: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ - ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΙΚ 22.10.02 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, κε 
ρξήζε  θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ κεησκέλεο απόδνζεο 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2226 
 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ 
ηθξησκάησλ  θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ, 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".Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ ζηα νπνία δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί βαξχο εμνπιηζκφο, ή φηαλ 
απαηηείηαη γεσκεηξηθή αθξίβεηα ησλ παξεηψλ ηνπ παξακέλνληνο ηκήκαηνο ηνπ δνκήκαηνο. Δθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ ρσξίο ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο, αιιά κφλνλ κε ρξήζε αεξνζθπξψλ δηαθφξσλ ηχπσλ 
(βαξέσλ έσο ειαθξψλ).Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο 
θαζαίξεζε ζηνηρείνπ θαζηζηνχλ αλέθηθηε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ    22.10.01, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη απηφ ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαζαηξνχκελνπ φγθνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ δψδεθαεπξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 112,50 € 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2 ΤΓΡ 4.13 Καζαίξεζε θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6082.1 
 

Καζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ζηάζκε απφ ην 
έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ θαη 
αληηζηεξίμεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε παξαθεηκέλσλ θαηαζθεπψλ, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ 
θαζαίξεζεο θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ θαζαηξνχκελεο θαηαζθεπήο, κε βάζε αλαιπηηθή 
επηκέηξεζε. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη επξψ θαη εμήληα 
 (Αξηζκεηηθψο): 20,60€ 

 
ΑΡΘΡΟ 3 ΟΙΚ 22.45 Απνμήισζε ζηδεξώλ θνπθσκάησλ 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275  
 
Απνμήισζε ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, 
ε απειεπζέξσζε ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε πξνζνρή γηα ηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο πιαηζίνπ  

  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθα έμη επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 16,80 € 
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ΑΡΘΡΟ 4 ΤΓΡ 5.09.01 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε θπζηθά ακκνράιηθα 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6067 
 

Δμπγηάλζεηο εδάθνπο ζεκειίσζεο δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ εμπγηάλζεσλ ππζκέλα ραλδάθσλ ζσιελψζεσλ) κε ακκνραιηθψδε πιηθά θαηά 
ζηξψζεηο, πάρνπο, θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη βαζκνχ ζπκπχθλσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, απφ νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, ησλ ακκνραιηθσδψλ πιηθψλ, ε δηάζηξσζε θαη ε ζπκπχθλσζή ηνπο κε ρξήζε θαηαιιήινπ 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη εμήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,60€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5      ΟΙΚ 32.05.04 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 

ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 
C16/20 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3214  
 
Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, κε θνξεηνχο αλακηθηήξεο ζθπξνδέκαηνο ή 
απηνθηλνχκελεο κπεηνληέξεο, πνηφηεηαο C16/20, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηερλνινγίαο 
ζθπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ 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). 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ έμη επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 106,00€ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 6      ΟΙΚ 38.13 Ξπιόηππνη εκθαλώλ ζθπξνδεκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3841 
 
Ξπιφηππνη επηπέδσλ, θακπχισλ ή θεθιηκέλσλ εκθαλψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ, κε θφληξα πιαθέ 
ηχπνπ ΒΔΣΟFORM ή πιαληζκέλεο ζαλίδεο ζε αξίζηε θαηάζηαζε (θαηλνχξγηα μπιεία ή μπιεία κε 
ιηγφηεξεο απφ πέληε ρξήζεηο), γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-05-00-00 "Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ 
ζθπξνδέκαηνο".   
 
πκπεξηιακβάλεηαη ε επάιεηςε ησλ μπινηχπσλ κε θαηάιιειν αληηθνιιεηηθφ πιηθφ, ε ηνπνζέηεζε 
πιαζηηθψλ παξεκβιεκάησλ ζηα δεζίκαηα ηνπ μπιφηππνπ θαη ε πδαην-ζηεγήο ζθξάγηζε ησλ αξκψλ ηνπ 
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μπιφηππνπ. Σν παξφλ άξζξν απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνκε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΗΚ 38.10 "Πξφζζεηε 
ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδψκαηνο μπινηχπσλ" 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη επξψ θαη είθνζη πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 20,25 € 

 

ΑΡΘΡΟ 7      ΟΙΚ 38.20.02 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο B500C 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873 
 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, 
θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο 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 ζπληάζζνληαη 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 θακία 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) 

Ράβδνη 
Κνπινχξεο θαη 
επζπγξακκηζκέλα 
πξντφληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπψκαηα 

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 
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Ολνκ.  
δηάκεηξνο 
(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm2) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινχξεο θαη 
επζπγξακκηζκέλα 
πξντφληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπψκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

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 πνζφηεηεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλα ηα αθφινπζα: 
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 πξνβιέπεη 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. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα επξψ θαη επηά ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 1,07 € 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8      ΟΙΚ 38.20.03 Γνκηθά πιέγκαηα B500C 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873 
 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, 
θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο 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 ζπληάζζνληαη 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, 
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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 θακία 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) 

Ράβδνη 
Κνπινχξεο θαη 
επζπγξακκηζκέλα 
πξντφληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπψκαηα 

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 πνζφηεηεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλα ηα αθφινπζα: 
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 πξνβιέπεη 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. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα επξψ θαη έλα ιεπηφ 
 (Αξηζκεηηθψο): 1,01€ 
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ΟΜΑΓΑ Β: ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ, ΣΟΙΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ, ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 9      ΟΙΚ 71.21 Ν πνξαδηθή επηζθεπή επηρξηζκάησλ 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 50% ΟΗΚ-7121 θαη 50% ΟΗΚ-7131 

 

πνξαδηθή επηζθεπή επηρξηζκάησλ ηξηπηψλ - ηξηβηδηζηψλ κε ηζηκεληνθνλίακα σο ελ άξζξν 71.21 ή 
καξκαξνθνλίακα σο ελ άξζξν 71.31 επί ηνίρσλ ή νξνθψλ,  ήηνη θαζαίξεζε ζαζξψλ επηρξηζκάησλ, 
πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ θ.ιπ. ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο.  Πιήξεο πεξαησκέλε 
εξγαζία, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη 
ηθξηψκαηα εξγαζίαο,ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα 
πνπ παξαζθεπάδνληαη  επί ηφπνπ". 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν επηζθεπαζκέλεο επηθάλεηαο   (m2). 
  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαηέζζεξα επξψ 
 (Αξηζκεηηθψο): 14,00€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10      ΟΙΚ 46.01.02 Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο  
νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm, πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη) 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4622.1 
 
Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ 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.  

  

  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα ελλέα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 19,50€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11      ΟΙΚ 49.01.01      Γξακκηθά δηαδώκαηα (ζελάδ) δξνκηθώλ ηνίρσλ  
από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3213 
 
Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάαησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ πιεξψζεσο κε ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C (κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 
m2, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα 
ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ 
απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ.  
ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
πξνζαπμάλεηαη αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ (Δκβ / 0,06 m2), φηαλ ζε πξνβιέπεηαη νπιηζκφο πέξαλ 
ησλ 4Φ12, ε δηαθνξά ηηκνινγείηαη κε βάζε ην άξζξν ΝΔΣ ΟΗΚ 38.20 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαέμη επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 16,80 € 
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ΑΡΘΡΟ 12      ΟΙΚ 71.31 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7131  
 
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, 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) 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έληεθα επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 11,20€ 

 
ΑΡΘΡΟ 13      ΤΓΡ 10.19 Απνθαηάζηαζε ηνπηθώλ βιαβώλ ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα νθεηινκέλσλ ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνύ κε ρξήζε επηζθεπαζηηθώλ 
θνληακάησλ θαη αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6370 
 
Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο νθεηινκέλσλ ζηελ 
δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ ιφγσ ελαλζξάθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή δηείζδπζεο ρισξηφλησλ, νπνία έρεη 
σο απνηέιεζκα ηελ δηφγθσζε ηνπ νπιηζκνχ θαη ηελ απνιέπηζε ή απνθινίσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  
 
Δθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη ησλ Μεζφδσλ Απνθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζεηξά Πξνηχπσλ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1504, κε ρξήζε πξντφλησλ πνπ θέξνπλ  ζήκαλζε CE, ρεκηθψο ζπκβαηψλ κεηαμχ ηνπο, 
εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία, κεηά απφ ηεθκεξησκέλε κε ηερληθά ζηνηρεία πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ.  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ (πξναλακεκηγκέλσλ 
ηλνπιηζκέλσλ επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαηεγνξίαο R3 ή R4 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3 γηα 
εθαξκνγή κε ην ρέξη, βειηησηηθψλ πξφζθπζεο, αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-
7, πιηθψλ πξνζηαηεπηηθήο επάιεηςεο πςειήο δηαπλνήο θιπ), ζε ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο 
πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηνλ ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE 

 ε ρξήζε ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηηο ζέζεηο ησλ επεκβάζεσλ 

 ε ηνπηθή αθαίξεζε ηνπ ζαζξνχ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο επέκβαζεο κε ρξήζε 
εξγαιείσλ πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιείσλ ή θαη εξγαιείσλ ρεηξφο, κέρξη ηελ πιήξε 
απνθάιπςε ησλ ξάβδσλ ηνπ δηαβξσκέλνπ νπιηζκνχ.  

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ξάβδσλ ηνπ νπιηζκνχ κε ζπξκαηφβνπξηζα 

 ε εθαξκνγή ξεπζηνχ αλαζηνιέα δηάβξσζεο επί ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ κε ξνιφ ή πηλέιν 

 ε παξαζθεπή θαη εθαξκνγή ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ αξρηθή 
ηεο   

 ε ηειηθή εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο κεηά ηελ ζθιήξπλζε ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο θαη 
ε εθαξκνγή πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο πςειήο δηαπλνήο, ζηινμαληθήο βάζεσο, κε ξνιφ ή 
πηλέιν. 

 

ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο επέκβαζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ απαηηνχκελε 
πδξνβνιή, ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
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Δπηκέηξεζε κε βάζε ηελ επηθάλεηα απνθαηάζηαζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πιάηνο θαη ην χςνο 
ηεο επέκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (νξζνγσληζκέλε επηθάλεηα). 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηθάλεηα ησλ επεκβάζεσλ ζα δηεπξχλεηαη ζηελ απαηηνχκελε έθηαζε, κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, εάλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δηαπηζησζεί φηη ε δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ  
έρεη πξνρσξήζεη πέξαλ ηεο αξρηθψο πξνβιεθζείζαο έθηαζεο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ην παξφλ 
άξζξν δελ έρεη εθαξκνγή ζε εθηεηακέλεο βιάβεο θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο 
 

  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πελήληα ηξία επξψ θαη εμήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 53,60€ 

 

 
ΟΜΑΓΑ Γ: ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14       ΑΣΖΔ 8041.5.1        Υαιθνζσιήλαο Δμση. δηακέηξνπ Φ 15 mm πάρνπο 

ηνηρώκαηνο 0,75 mm 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 7 100% 
 
Υαιθνζσιήλαο πάρνπο ηνηρψκαηνο 0,75 mm ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, 
πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο δειαδή ραιθνζσιήλαο, 
ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο  
(1 m)8041. 5. 1 Δμση. Γηακέηξνπ 15 mm 
 
Σηκήελφο m. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηά  επξψ θαη νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 7,08€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ΑΣΖΔ 8041.6.1Υαιθνζσιήλαο Δμση. δηακέηξνπ Φ 18 mm πάρνπο ηνηρώκαηνο 
0,80 mm 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 7 100% 
 
 Υαιθνζσιήλαο πάρνπο ηνηρψκαηνο 0,80 mm ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, 
πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, δειαδή ραιθνζσιήλαο, 
ζχλδεζκνη, ξαθφξ, ηαχ θιπ, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο  
(1 m)  8041. 6. 1 Δμση. Γηακέηξνπ 18 mm 
 
Σηκή ελφο m 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηψ επξψ θαη νγδφληα έμη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 8,86€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓ.ΩΛ.0001Υαιθνζσιήλαο εύθακπηνο δηακέηξνπ 15"1 mm 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 7 100% 
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Υαιθνζσιήλαο καιαθφο εχθακπηνο κνλνθφκκαηνο ζε κήθε 50 m πάρνπο ηνηρψκαηνο 1 mm , 
ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη πιηθά ζηεξεψζεσο θαζψο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο, 
δειαδή ραιθνζσιήλαο θαη εμαξηήκαηα επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο.  
(1 m) ΠΚ.ΤΓ.0001 Δμση. Γηακέηξνπ 15 mm , πάρνπο 1,00 mm 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηψ επξψ θαη ζαξάληα ελλέα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 8,49€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓ.ΩΛ.0002                        Υαιθνζσιήλαο εύθακπηνο δηακέηξνπ 18"1 
mm 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 7 100% 
 
Υαιθνζσιήλαο καιαθφο εχθακπηνο κνλνθφκκαηνο ζε κήθε 50 m πάρνπο ηνηρψκαηνο 1 mm , 
ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη πιηθά ζηεξεψζεσο θαζψο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο, 
δειαδή ραιθνζσιήλαο θαη εμαξηήκαηα επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο.  
(1 m) ΠΚΤΓ.0002 Δμση. Γηακέηξνπ 18 mm , πάρνπο 1,00 mm 
Σηκή ελφο m 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα επξψ θαη είθνζη επηά ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 10,27€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 18ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓ.ΩΛ.0004Πιαζηηθόο ζσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Spiral δηακέηξνπ 25Υ2 

mm  

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 7 100% 
 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ πνιπαηζπιέλην ηχπνπ Spiral εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 25 mm θαη πάρνπο 
ηνηρψκαηνο 2 mm ηνπνζεηεκέλνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηεξεψζεσο, δειαδή πιαζηηθφο 
ζσιήλαοθαη ζηεξίγκαηα επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο 

(1 m) ΠΚ.ΤΓ.0004 Δζση. Γηακέηξνπ 25 mm θαη πάρνπο 2 mm 

 Σηκή ελφο m  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γχν επξψ θαη δέθα ηέζζεξα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 2,14€ 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 19 ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓ.ΜΟΝ.0001                   Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ κε Θεξκνκνλσηηθό 
θνρύιη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 15 mm θαη πάρνπο 6 mm . 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 40 100% 

 
Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ κε κνλσηηθφ θνρχιη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 15 mm θαη πάρνπο 6 ππθλφηεηαο 
ηνπιάρηζηνλ 90 Καΐ/m3 , απφ εχθακπην ζπλζεηηθά θανπηζνχθ,θχςειν είδνπο δνκήο , κε ζπληειεζηή 
παξεκπφδηζεο δηείζδπζεο πδξαηκψλ κ>7000 θαηά DIN 52615 , κε Θεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 
ιεηηνπξγίαο απφ -75°C έσο 105 °C , κε ζπληειεζηή Θεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι<0.036 W/moK ζηνπο 0 
°C θαηά DIN 52615, ερνκνλσηηθή ηθαλφηεηα θαηά DIN 4109 , νπδέηεξε νζκή , ππξαζθάιεηα Β1 θαηά 
DIN 4102 , θαη πηζηνπνίεζε 150 9001 , ΔΝ 29001 , ζε κνξθή ζσιήλσλ . Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 
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κφλσζεο ζα γίλεηαη πξνζεθηηθή απνιίπαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο ζσιήλαο,ελψ φιεο νη ζσιήλεο Θα 
έρνπλ ππνζηεί επηηπρψο δνθηκαζία πίεζεο .Σα θνρχιηα Θα έρνπλ άξηζηε εθαξκνγή, ηδηαίηεξα ζηνλ 
δηακήθε αξκφ ( εθ' φζνλ απηφο πθίζηαηαη ),ν νπνίνο Θα έρεη ζπγθνιιεζεί κε εηδηθή θφιια ηεο 
ππφδεημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ηνπο εγθάξζηνπο αξκνχο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απηνθφιιεηε ηαηλία 
απφ πιηθά θαηάιιειεο ζχζηαζεο ηεο ππφδεημε ο ηνπ θαηαζθεπαζηή . Ζ κφλσζε ησλ εμαξηεκάησλ Θα 
γίλεη κε θνκκάηηα ησλ θνρπιηψλ , θνκκέλα θαηάιιεια θαη εθαξκνδφκελα θαηά ζηεγαλφ θαη θαιαίζζεην 
ηξφπν ζηα εμαξηήκαηα , κε θφιια θαη απηνθφιιεηε ηαηλία ,φπσο αλσηέξσ . ηα ηέξκαηα ησλ 
κνλψζεσλ, πξηλ απφ ακφλσηα ηκήκαηα ή εμαξηήκαηα,ζα ηνπνζεηεζνχλ δαθηχιηνη θαη ινπξίδεο 
αινπκηλίνπ , πιάηνπο 10 - 15 mm θαη πάρνπο 0.60 mm , κε θαηάιιεινπο ζθηθηήξεο απφ πιηθά πνπ δελ 
δηαβξψλεηαη .Ήηνη πξνκήζεηα , πξνζθφκηζε επί ηφπνπ , κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνχιηθα 
ζηεξέσζεο ηεο κφλσζεο θαζψο θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο .  

(1 m) ΠΚ.ΤΓ.ΜΟΝ.0001 Γηακέηξνπ ζσιήλσλ 15 mm θαη πάρνπο θνρπιηνχ 6 mm  

Σηκή ελφο m  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη δέθα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,18€ 

 

ΑΡΘΡΟ 20 ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓΜΟΝ.0002                 ζεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ κε Θεξκνκνλσηηθό 
θνρύιη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 18 mm θαη πάρνπο 6 mm . 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 40 100% 

ζεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ κε κνλσηηθφ θνρχιη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 18 mm θαη πάρνπο 6 mm, 
ππθλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 90 Kgr/m3 , απφ εχθακπην ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ ,θχςειν είδνπο δνκήο , κε 
ζπληειεζηή παξεκπφδηζεο δηείζδπζεο πδξαηκψλ κ>7000 θαηά [ΖΝ 52615, κε Θεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 
ιεηηνπξγίαο απφ -75°C έσο 105 °C , κε ζπληειεζηή ή Θεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι<0.036 W/moKζηνπο 0 
C° θαηά DIN 52615, ερνκνλσηηθή ηθαλφηεηα θαηά [ΉΝ 4109 , νπδέηεξε νζκή , ππξαζθάιεηα Β1 θαηά 
[ΉΝ 4102 , θαη πηζηνπνίεζε ΗS0 9001 , ΔΝ 29001 , ζε κνξθή ζσιήλσλ . Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 
κφλσζεο Θα γίλεηαη πξνζεθηηθή απνιίπαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο ζσιήλαο, ελψ φιεο νη ζσιήλεο Θα 
έρνπλ ππνζηεί επηηπρψο δνθηκαζία πίεζεο .Σα θνρχιηα Θα έρνπλ άξηζηε εθαξκνγή, Ηδηαίηεξα ζηνλ 
δηακήθε αξκφ ( εθ' φζνλ απηφο πθίζηαηαη ),ν νπνίνο Θα έρεη ζπγθνιιεζεί κε εηδηθή θφιια ηεο 
ππφδεημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ηνπο εγθάξζηνπο αξκνχο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απηνθφιιεηε ηαηλία 
απφ πιηθφ θαηάιιειεο ζχζηαζεο ηεο ππφδεημε S ηνπ θαηαζθεπαζηή . Ζ κφλσζε ησλ εμαξηεκάησλ ζα 
γίλεη κε θνκκάηηα ησλ θνρπιηψλ , θνκκέλα θαηάιιεια θαη εθαξκνδφκελα θαηά ζηεγαλφ θαη θαιαίζζεην 
ηξφπν ζηα εμαξηήκαηα , κε θφιια θαη απηνθφιιεηε ηαηλία ,φπσο αλσηέξσ . ηα ηέξκαηα ησλ 
κνλψζεσλ, πξηλ απφ ακφλσηα ηκήκαηα ή εμαξηήκαηα,ζα ηνπνζεηεζνχλ δαθηχιηνη θαη ινπξίδεο 
αινπκηλίνπ ,πιάηνπο 10- 15 mm θαη πάρνπο 0.60 mm , κε θαηάιιεινπο ζθηθηήξεο απηφ πιηθφ πνπ δελ 
δηαβξψλεηαη .Ήηνη πξνκήζεηα , πξνζθφκηζε επί ηφπνπ , κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνχιηθα 
ζηεξέσζεο ηεο κφλσζεο θαζψο θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο .  

(1 m) ΠΚ.ΤΓ.ΜΟΝ.0002 Γηακέηξνπ ζσιήλσλ 18 mm θαη πάρνπο θνρπιηνχ 6 mm 

 Σηκή ελφο m  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη είθνζη ηέζζεξα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,24€ 

 

ΑΡΘΡΟ 21ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓ.ΚΡ.001                        θαηξηθή βαιβίδα (βάλλα) νξεηράιθηλε 
δηακέηξνπ 1/2 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 100% 

 θαηξηθή βαιβίδα (βάλλα) νξεηράιθηλε πηέζεσο ιεηηνπξγίαο έσο 10 άηη ,νιηθήο δηαηνκήο κε ηα 
κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  

(1 ηεκ) ΠΚ.ΤΓ.ΚΡ.001 Γηακέηξνπ 1/2 ins 
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 Σηκή ελφο ηεκ 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαηέζζεξα επξψ θαη επηά ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 14,07€ 

 

ΑΡΘΡΟ 22   ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓ.ΚΡ.002     θαηξηθή βαιβίδα (βάλλα) νξεηράιθηλε δηακέηξνπ 3/4 ins 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 100% 

 θαηξηθή βαιβίδα (βάλλα) νξεηράιθηλε πηέζεσο ιεηηνπξγίαο έσο 10 αtm,νιηθήο δηαηνκήο , κε ηα 
κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  

(1 ηεκ) ΠΚ.ΤΓ.ΚΡ.002 Γηακέηξνπ 3/4 ins 

Σηκή ελφο ηεκ 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαπέληε επξψ θαη εμήληα επηά ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 15,67€ 

 

ΑΡΘΡΟ 23ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓ.ΚΡ.011                θαηξηθή βαιβίδα (βάλλα) γσληαθή νξεηράιθηλε 
δηακέηξνπ 1/2*1/2 ins 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 100% 

θαηξηθή βαιβίδα (βάλλα) γσληαθή νξεηράιθηλε πηέζεσο ιεηηνπξγίαο έσο 10 31π1, κε ηα κηθξνυιηθά 
θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο .  

(1 ηεκ) ΠΚ.ΤΓ.ΚΡ.011 Γηακέηξνπ 1/2 *1/2 ins  

Σηκή ελφο ηεκ  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαηέζζεξα επξψ θαη ηξηάληα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 14,38€ 

 

ΑΡΘΡΟ 24             ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓ. ΤΛ.002          Οξεηράιθηλνο ζπιιέθηεο δηαλνκήο 1" (3   
αλαρσξήζεσλ 1Ι2" ) 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 100% 

Οξεηράιθηλνο ζπιιέθηεο δηαλνκήο , δηακέηξνπ 1", κε 3 επηκέξνπο αλαρσξήζεηο , δηακέηξνπ 1/2" 
εθάζηε, πηέζεσο ιεηηνπξγίαο έσο 10 atm ,πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

(1 ηεκ) ΠΚ.ΤΓ.ΤΛ.002 Γηακέηξνπ 1 ins 3 αλαρσξήζεσλ 1/2" εθάζηε 

Σηκή ελφο ηεκ  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαπέληε επξψ θαη εμήληα επηά ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 15,67€ 

 

ΑΡΘΡΟ 25        ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓ.ΤΛ.006                   Οξεηράιθηλνο ζπιιέθηεο δηαλνκήο 1" (7 
αλαρσξήζεσλ 1121*) 

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 100% 

Οξεηράιθηλνο ζπιιέθηεο δηαλνκήο , δηακέηξνπ 1", κε 7 επηκέξνπο αλαρσξήζεηο , δηακέηξνπ 1/Τ' 
εθάζηε,πηέζεσο ιεηηνπξγίαο έσο 1021111 ,πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  

(1 ηεκ) ΠΚ.ΤΓ.ΤΛ.006 Γηακέηξνπ 1 ίεs 7 αλαρσξήζεσλ 1/2" εθάζηε 
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 Σηκή ελφο ηεκ 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαπέληε επξψ θαη εμήληα επηά ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 15,67€ 

 
ΑΡΘΡΟ 26             ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓ.ΤΛ.021Μεηαιιηθό εξκάξην ζπιιεθηώλ 500 Υ 450 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 100% 

 Μεηαιιηθφ εξκάξην θαηάιιειν γηα εληνηρηδφκελε , εκηεληνηρηδφκελε ή επίηνηρε ηνπνζέηεζε , 
δηαζηάζεσλ 500 Υ 450 mm , γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπιιεθηψλ χδξεπζεο , ζε ηξείο ζεηξέο , κε 
κεηαιιηθφ θιείζηξν ( θαπάθη ) πνπ ζηεξεψλεηαη ζην θπξίσο ζψκα κε δχν ή πεξηζζφηεξνπο θνριίεο , 
πιήξσο εγθαηεζηεκέλν κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  

(1 ηεκ)ΠΚ.ΤΓ.ΤΛ.021  

Σηκή ελφο ηεκ 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ δέθα επηά επξψ θαη νγδφληα ελλέα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 117,89€ 

 

ΑΡΘΡΟ 27             ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓ.ΚΡ.022                  Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε κε 
ειαηήξην δηακέηξνπ 3/4 ins 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 100% 

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, νξεηράιθηλε , κε ειαηήξην πηέζεσο ιεηηνπξγίαο έσο 10 atm, νιηθήο δηαηνκήο , 
κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  

(1 ηεκ) ΠΚ.ΤΓ.ΚΡ.022 Γηακέηξνπ 3/4 ins 

 Σηκή ελφο ηεκ 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα επξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 30,35€ 

 

ΑΡΘΡΟ 28           ΑΣΖΔ 8138.1.2                 Κξνπλόο εθξνήο (βξύζε) νξεηράιθηλνο θνηλόο 
νξεηράιθηλνο δηακέηξνπ Φ 1/2 ins 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 100% 

Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε) νξεηράιθηλνο κε ηα κηθξνυιηθά, πιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο  

(1 ηεκ) 8138.1 θνηλφο νξεηράιθηλνο 8138.1. 2 Γηακέηξνπ 1/2 ins  

Σηκή ελφο ηεκ επξψ  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηψ επξψ θαη ελελήληα επηά ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 8,97€ 

 

ΑΡΘΡΟ 29            ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓ.ΚΡ.031 Πισηήξαο πδαηαπνζήθεο (θινηέξ) δηακέηξνπ 1" 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 12 100% 

Πισηήξαο πδαηαπνζήθεο (θινηέξ) κε ηνλ κνριφ (βέξγαο) ηεο θνχζθαο θαη ηεο βαιβίδαο, φισλ απφ 
νξείραιθν θαη ησλ κηθξν0ιηθψλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θάζε θχζεσο εξγαζίαο 
εγθαηαζηάζεσο θαη ξπζκίζεσο  

(1 ηεκ) ΠΚ.ΤΓ.ΚΡ.031 Γηακέηξνπ 1 ins  

Σηκή ελφο ηεκ  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα ηξία επξψ θαη ελελήληα δχν ιεπηά 
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 (Αξηζκεηηθψο): 33,92€ 
 

ΑΡΘΡΟ 30     ΑΣΖΔ 8072Ν       Καιύκκαηα θξεαηίσλ ρπηνζηδεξά 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 29 100% 

Καιχκκαηα θξεαηίσλ ρπηνζηδεξά , πιήξσο εγθαηεζηεκέλα κε ην αλάινγν παξέκβπζκα 
ζηεγαλνπνηήζεσο  

(kg)8072Ν  

Σηκή ελφο kg  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα επξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 1,76€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 31     ΑΣΖΔ ΠΚ.ΤΓ.ΦΡΔ.001           Φξεάηην δηθηύσλ ύδξεπζεο 30Υ40 εθ. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 10 100% 

Φξεάηην δηέιεπζεο ππφγεησλ δηθηχσλ, θαζαξψλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 30 Υ 40 Υ 40 εθ. δειαδή: 
Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο έσο εκηβξαρψδεο θαηά πνζνζηφ 90°/ν θαη βξαρψδεο θαηά πνζνζηφ 
10°/ν, ηνπνζέηεζε ζηνλ ππζκέλα θαη ηα πιεπξηθφ ηνηρψκαηα δνκηθνχ κνλνχ πιέγκαηνο St ΗV Σ196 , 
δηάζηξσζε ηνπ ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 225 Kgr ηζηκέληνπ θαη πάρνπο θαηαζθεπή ησλ πιεπξηθψλ 
ηνηρσκάησλ απφ ζθπξφδεκα 225 Kgr , κε ηαπηφρξνλν εγθηβσηηζκφ ησλ απνιήμεσλ ησλ ππφγεησλ 
ζσιήλσλ εθ ΡVC,πνπ θαηαιήγνπλ ή αλαρσξνχλ απφ ην θξεάηην, πάρνπο 10 εθ., εμαγσγή θαη 
απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ησλ άρξεζησλ πιηθψλ .  

(1 ηεκ) ΠΚ.ΤΓ. ΦΡΔ .001 

Σηκή ελφο ηεκ  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμήληα ελλέα επξψ θαη πελήληα έλα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 69,51€ 

 

ΑΡΘΡΟ 32     ΑΣΖΔ 8141.2.2                       Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) Θεξκνύ - ςπρξνύ ύδαηνο, 
νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα δηακέηξνπ Φ 
1/2 ins 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13 100% 

Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο δειαδή 
αλακηθηήξαο, θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο  

(1 ηεκ) 8141. 2 ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα 0 8141.2. 2 Γηακέηξνπ 1/2 ins 

Σηκή ελφο ηεκ  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα νθηψ επξψ θαη εμήληα πέληε ιεπηά  
 (Αξηζκεηηθψο): 48,65€  

 

ΑΡΘΡΟ 33     ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΜΔΑ.003                 Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) Θεξκνύ - ςπρξνύ 
ύδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο θαηάιιεινο γηα ληπηήξα ΑΜΔΑ 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13 100% 

Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) Θεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο , θαηάιιεινο γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε επί ληπηήξα θαηάιιεινπ γηα ρξήζε ΑΜΔΑ , δειαδή αλακηθηήξαο θαη κηθξνπιηθά επί ηφπνπ 
θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο . 
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(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΜΔΑ.003 Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, 
επηρξσκησκέλνο θαηάιιεινο γηα ληπηήξα ΑΜΔΑ , δηακέηξνπ 1/2 Ηεs 

 Σηκή ελφο ηεκ  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ πελήληα επξψ θαη είθνζη ελλέα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 150,29€ 

 

ΑΡΘΡΟ 34     ΑΣΖΔ 8141.1.2Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ - ςπρξνύ ύδαηνο, νξεηράιθηλνο, 
επηρξσκησκέλνο ληπηήξα επίηνηρνο δηακέηξνπ Φ 1/2 ins 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13 100% 

Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο δειαδή αλακηθηήξαο 
θαη κηθξνυιηθα επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  

(1 ηεκ) 8141. 1 ληπηήξα επίηνηρνο 0 8141. 1. 2 Γηακέηξνπ 1/2 ins  

Σηκή ελφο ηεκ  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα έμη επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 46,70€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 35    ΑΣΖΔ 8042Ν.1.3  Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. 
Γηακέηξνπ 40 mm 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8 100% 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. θαηά ΔΛΟΣ 686/Β γηα ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε 
κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα 
θαη ειαζηηθά δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα 
θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο  

(1 m) 8042Ν.1.3 θαηά ΔΛΟΣ 686/6 δηακέηξνπ 40 mm  

Σηκή ελφο m 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γψδεθα επξψ θαη ζαξάληα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 12,48€ 

 

ΑΡΘΡΟ 36     ΑΣΖΔ 8042Ν.1.4Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. 
Γηακέηξνπ 50 mm 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8 100% 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξά P.V.C. θαηά ΔΛΟΣ 686/Β γηά ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε 
κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα 
θαη ειαζηηθά δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα 
θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο  

(1 m)8042Ν.1.4 θαηά ΔΛΟΣ 686/6 δηακέηξνπ 50 mm  

Σηκή ελφο m 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γψδεθα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 12,50€ 
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ΑΡΘΡΟ 37     ΑΣΖΔ 8042Ν.1.5      Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C. 
δηακέηξνπ 75 mm 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8 100% 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξά P.V.C. θαηά ΔΛΟΣ 686/6 γηα ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε 
κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα 
θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα 
θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο  

(1 m) 8042Ν.1.5 θαηά ΔΛΟΣ 686/6 δηακέηξνπ 75 mm  

Σηκή ελφο m  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαεπηά επξψ θαη εμήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 17,60€ 

 
ΑΡΘΡΟ 38     ΑΣΖΔ 8042Ν.2.1Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό P.V.C., πίεζεο 
4atmθαη δηακέηξνπ 100 mm 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8 100% 
 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. θαηά ΔΛΟΣ 686/6 γηα ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε 
κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα 
θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα 
θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο 
 (1 m) 8042Ν.2.1 θαηά ΔΛΟΣ 686/Β θαη δηακέηξνπ 100 mm  
 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη δχν επξψ θαη ζαξάληα ηέζζεξα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 22,44€ 

 
ΑΡΘΡΟ 39         ΑΣΖΔ 8042Ν.2.1               Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από ζθιεξό 
P.V.C., πίεζεο 6atmθαη δηακέηξνπ 100 mm 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8 100% 
 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξφ P.V.C. θαηά ΔΛΟΣ 686/6 γηα ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε 
κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα 
θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο.πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα 
θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο 
(1 m) 8042Ν.2.1 θαηά ΔΛΟΣ 686/Β θαη δηακέηξνπ 100 mm  
Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη ηέζζεξα επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 24,80€ 

 
ΑΡΘΡΟ 40            ΑΣΖΔ 8042Ν.1.8                   Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο από 
ζθιεξό P.V.C. Γηακέηξνπ 125mm 

 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8 100% 
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Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο απφ ζθιεξά P.V.C. θαηά ΔΛΟΣ 686/6 γηά ζχλδεζε κε ζπγθφιιεζε 
κε παξεκβνιή θαηάιιειεο θφιιαο ή κε ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα ζην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα 
θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα 
θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο  
(1 m) 8042Ν.1.8 θαηά ΔΛΟΣ 686/Β δηακέηξνπ 125 mm  
 
Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη έμη επξψ θαη ελελήληα πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 26,95€ 

 
ΑΡΘΡΟ 41ΑΣΖΔ 8038.22Υαιπβδνζσιήλαο καύξνο ρσξίο ξαθή δηακέηξνπ Φ 119/127mm 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 6 100% 
 
Υαιπβδνζσιήλαο καχξνο ρσξίο ξαθή ηνπνζεηεκέλνο πιήξσο ζε εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζεξκάλζεσο 
- θιηκαηηζκνχ. πκπεξηιακβάλνληαη φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο θαη ηα πιηθά ζηεξίμεσο 
ζπγθνιιήζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπγθνιιήζεσο θαη δνθηκέο πηέζεσο θαη 
ιεηηνπξγίαο  
(1 m) 8038.22 Γηακέηξνπ 119/ 127 mm  
 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ έμη επξψ θαη εβδνκήληα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 106,78€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 42ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΜΔΑ.001Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε θαηάιιειε γηα 
ΑΜΔΑ 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 14 100%  
 
Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε 'Δπξσπατθνχ' (θαζήκελνπ) ηχπνπ, θαηάιιειε γηα ΑΜΔΑ, 
πιήξεο κε ην δνρείν πιχζεσο θαη ηηο ρεηξνιαβέο , δειαδή ιεθάλε - δνρείν πιχζεσο θαη ρεηξνιαβέο θαη 
πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΜΔΑ.001 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε θαηάιιειε γηα ΑΜΔΑ 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πεληαθφζηα δέθα ελλέα επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 519,56€ 

 
ΑΡΘΡΟ 43      ΑΣΖΔ 8151.2        Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε Υακειήο πηέζεσο 
κε ην δνρείν πιύζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 114 100% 
 
Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε 'Δπξσπατθνχ (θαζήκελνπ) ηχπνπ, δειαδή ιεθάλε θαη πιηθά 
ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο 
ζηνκίσλ  
(1 ηεκ) 8151. 2 ρακειήο πηέζεσο κε ην δνρείν πιχζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ  
Σηκή ελφο ηεκ  
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ νγδφληα δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 182,50€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 44    ΑΣΖΔ 8179.2      Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθό κε θάιπκκα ρξώκαηνο ιεπθνύ 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 18 100% 
 
Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ κε θάιπκκα πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
πιήξνπο  ηνπνζεηήζεσο. 
(1 ηεκ) 8179. 2 ρξψκαηνο ιεπθνχ  
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα νθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 18,50€ 

 
ΑΡΘΡΟ 45     ΑΣΖΔ 8178.2.1              Υαξηνζήθε πιήξεο Πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 15 Υ 15 εθ 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 14 100% 
 
Υαξηνζήθε πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο  
(1 ηεκ) 8178. 2Υαξηνζήθε πιήξεο πνξζειάλεο 8178.2. 1 δηαζηάζεσλ 15 Υ 15 εθ 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γψδεθα επξψ θαη ηξηάληα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 12,38€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 46     ΑΣΖΔ 8160.2     Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 42 Υ 56 εθ 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 17 100% 
 
Νηπηήξαο πνξζειάλεο πιήξεο κε βαιβίδα ρξσκέ ( ζηξαγγηζηήξη) πψκα κε άιπζν, ζηθφλη ρξσκέ Φ 1 
1/4 ins ζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα κηθξνυιηθά 
(κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην θιπ) θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία  
(1 ηεκ) 8160. 2 Γηαζη. 42 Υ 56 εθ  
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ ζαξάληα επηά επξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 147,76€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 47 ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΜΔΑ.002Νηπηήξαο πνξζειάλεο θαηάιιεινο γηα ρξήζε ΑΜΔΑ  
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 17 100% 
Νηπηήξαο πνξζειάλεο θαηάιιεινο γηα ρξήζε ΑΜΔΑ , πιήξεο κε ηα ζηεξίγκαηα , βαιβίδα ρξσκέ 
(ζηαγγηζηήξα) πψκα κε άιπζν , ζηθφλη ρξσκέ Φ 1 1/4 ζε ζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ,θαη ινηπά 
γεληθά εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα κηθξνυιηθά (κνιπβδφθνιΛα, ηζηκέλην θιπ) θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΜΔΑ.002 Νηπηήξαο πνξζειάλεο θαηάιιεινο γηα ρξήζε ΑΜΔΑ 
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Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σεηξαθφζηα επξψ θαη νγδφληα έμη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 400,86€ 

 
ΑΡΘΡΟ 48     ΑΣΖΔ 8171.3  απνπλνζήθε πνξζειάλεο πιήξεο δηαζηάζεσλ 15 Υ 15 cm ρσξίο 
ρεηξνιαβή 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13 100% 
 
απνπλνζήθε πνξζειάλεο πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνχιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζεηήζεσο (1 ηεκ) 8171. 3 Γηαζηάζεσλ 15 Υ 15 cm 
(ηεκ.) 8171.3       απνπλνζήθε πνξζειάλεο πιήξεο δηαζηάζεσλ 15 Υ 15 cm ρσξίο ρεηξνιαβή 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα επξψ θαη ζαξάληα ελλέα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 10,49€ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 49 ΑΣΖΔ 8175.2 Άγθηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο, από πνξζειάλε δηπιό 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13 100% 
 
Άγθηζηξν ( (γάληδνο) αλαξηήζεσο, απφ πνξζειάλε εληνηρηζκέλν, κε ηα κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο θαη ηελ 
εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  
(1 ηεκ) 8175. 2 Γηπιφ  
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα επξψ θαη εβδνκήληα δχν ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 10,72€ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 50          ΑΣΖΔ 8168.1Ν                   Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13 100%  
 
Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ δειαδή θαζξέπηεο, δχν ή ηέζζαξεο θνριίεο κε θνκβία 
ρξσκέ, κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο  
(1 ηεκ) 8168.1 Ν Γηαζηάζεσλ 36 Υ 48 cm 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη πέληε επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 25,30€ 

 
ΑΡΘΡΟ 51       ΑΣΖΔ 8169.1.2          Δηαδέξα ληπηήξα πιήξεο Πνξζειάλεο κήθνπο 0,60 cm 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13 100%  
 
Δηαδέξα ληπηήξα πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνχιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο  
(1 ηεκ) 8169. 1 πνξζειάλεο 0 8169. 1. 2 κήθνπο 0,60 cm  
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Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα έμη επξψ θαη πελήληα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 16,58€ 

 
ΑΡΘΡΟ 52  ΑΣΖΔ 8165.1.1             Νεξνρύηεο ραιύβδηλνο, αλνμείδσηνο, πιάηνπο πεξίπνπ 50 
cm Μηαο ζθάθεο δηαζη. πεξίπνπ 35 Υ 40 Υ 13 cm κήθνπο 1,20 m 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 17 100% 
 
Νεξνρχηεο ραιχβδηλνο, αλνμείδσηνο, πιάηνπο πεξίπνπ 50 cm πιήξεο κε βαιβίδα (ζηξαγγηζηήξη), 
πψκα, ζσιήλα ππεξρεηιίζεσο θαη ζηεξίγκαηα, δειαδή λεξνρχηεο θαη ινηπφ γεληθά εμαξηήκαηα θαη 
πιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηφ ιεηηνπξγία  
(1 ηεκ) 8165. 1 κηαο ζθάθεο 8165. 1. 1 Γηαζηάζεσλ πεξίπνπ 35 Υ 40 Υ 13 cm, κήθνπο 1,20 m 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ πελήληα ηξία επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 153,40€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 53  ΑΣΖΔ 8046Ν.1Ν         ηθόλη δαπέδνπ από πνιππξνππιέλην κε εζράξα 
αλνμείδσηε Φ100 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8 100% 
 
ηθφλη δαπέδνπ απφ πνιππξνππιέλην κε 5 εμφδνπο, νη νπνίεο έρνπλ θαηάιιειε δηακφξθσζε γηα ηελ 
ζχλδεζε ησλ εηζεξρφκελσλ-εμεξρφκελσλ ζσιήλσλ κε εηδηθνχ ηχπνπ ζπλαξκνγή , κε εζράξα 
αλνμείδσηε δηακέηξνπ 100 mm , εληφο ηζρπξνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο (θνιπκπεηφ), πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλν  
(1 ηεκ) 8046Ν.1 Ν   
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα έμη επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 46,90€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 54  ΑΣΖΔ 8050Ν.1             Αθξνζηόκην ή ζσιελνζηόκην θαζαξηζκνύ από PVC 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 1 100% 
 
Αθξνζηφκην ή ζσιελνζηφκην θαζαξηζκνχ απφ PVC, επζχγξακκν ή γσληαθφ πιήξσο ηνπνζεηεκέλν 
ζηνλ ζσιήλα ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο .  
(1 ηεκ) 8050Ν.1 Γηακέηξνπ 100 mm 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη επξψ θαη ζαξάληα έμη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 20,46€ 
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ΑΡΘΡΟ 55  ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΠ.ΦΡΔ.003            Φξεάηην δηθηύσλ απνρέηεπζεο 30Υ40 εθ.  
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 10 100% 
 
Φξεάηην δηέιεπζεο ππφγεησλ δηθηχσλ, θαζαξψλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 30 εθ. Υ 40 εθ. θαη βάζνο έσο 
0,50 εθ. , δειαδή: Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο έσο εκηβξαρψδεο θαηά πνζνζηφ 90°/ν θαη βξαρψδεο 
θαηά πνζνζηφ 10°/ν , ηνπνζέηεζε ζηνλ ππζκέλα θαη ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα δνκηθνχ κνλνχ πιέγκαηνο 
εη Ηλ Σ196, δηάζηξσζε ηνπ ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 225 Kgr ηζηκέληνπ θαη πάρνπο 10 εθ.,θαηαζθεπή ησλ 
πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ απφ ζθπξφδεκα 225 Kgr , κε ηαπηφρξνλν εγθηβσηηζκφ ησλ απνιήμεσλ ησλ 
ππφγεησλ ζσιήλσλ εθ ΡλC,πνπ θαηαιήγνπλ ή αλαρσξνχλ απφ ην θξεάηην, πάρνπο 10 εθ., εμαγσγή θαη 
απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ησλ άρξεζησλ πιηθψλ .  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΠ.ΦΡΔ.003  
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλελήληα επξψ θαη πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 90,05€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 56  ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΠ.ΦΡΔ.004          Φξεάηην δηθηύσλ απνρέηεπζεο 40Υ50 εθ. 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 10 100% 
 
Φξεάηην δηέιεπζεο ππφγεησλ δηθηχσλ, θαζαξψλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 40 εθ. Υ 50 εθ. θαη βάζνο έσο 
0,70 εθ. , δειαδή: Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο έσο εκηβξαρψδεο θαηά πνζνζηφ 90°/ν θαη βξαρψδεο 
θαηά πνζνζηφ 10°/ν , ηνπνζέηεζε ζηνλ ππζκέλα θαη ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα δνκηθνχ κνλνχ πιέγκαηνο 
εη Ηλ Σ196, δηάζηξσζε ηνπ ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 225 Kgr ηζηκέληνπ θαη πάρνπο 10 εθ., θαηαζθεπή 
ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ απφ ζθπξφδεκα 225 Kgr , κε ηαπηφρξνλν εγθηβσηηζκφ ησλ απνιήμεσλ ησλ 
ππφγεησλ ζσιήλσλ εθ ΡλC, πνπ θαηαιήγνπλ ή αλαρσξνχλ απφ ην θξεάηην, πάρνπο 10 εθ., εμαγσγή 
θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ησλ άρξεζησλ πιηθψλ . 
(1 ηεκ) ΠΚΑΠ.ΦΡΔ.004  
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ ηξηάληα νθηψ επξψ θαη ζαξάληα έμη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 138,46€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 57  ΑΣΖΔ 8045Ν.01Ν     Μεραλνζίθσλαο πιαζηηθόο δηακέηξνπ έσο 160 mm.  
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 9 100% 
 
Μεραλνζίθσλαο πιαζηηθφο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο  
(1 ηεκ) 8045Ν.01Ν Γηακέηξνπ έσο 160 mm. 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα ηξία επξψ θαη πελήληα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 33,58€ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 58  ΑΣΖΔ 8072ΝΚαιύκκαηα θξεαηίσλ ρπηνζηδεξά 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 29 100% 
 
Καιχκκαηα θξεαηίσλ ρπηνζηδεξά , πιήξσο εγθαηεζηεκέλα κε ην αλάινγν παξέκβπζκα 
ζηεγαλνπνηήζεσο  
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(1 kg) 8072Ν  
Σηκή ελφο kg  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα επξψ θαη είθνζη πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 1,25€ 

 
ΑΡΘΡΟ 59  ΑΣΖΔ 8036.9                 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή δηακέηξνπ Φ 4 ins 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5 100% 
 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - ΜΔDΗUΜ βαξχο (πξάζηλε εηηθέπα), δειαδή 
ζηδεξνζσιήλαο θαη θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε 
κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξν0ιηθd (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο  
(1 m)8036. 9 Γηακέηξνπ 4 ins 
 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δβδνκήληα επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 70,90€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 60  ΑΣΖΔ 8036.7ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή δηακέηξνπ Φ 21/2 ins 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5 100% 
 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή ISO - ΜΔDΗUΜ βαξχο (πξάζηλε εηηθέηα), δειαδή 
ζηδεξνζσιήλαο θαη θάζε είδνπο εηδηθφ ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε 
κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνπιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο  
(1 m) 8036. 7 Γηακέηξνπ 21/2 ins  
 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 40,50€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 61  ΑΣΖΔ 8036.6                ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή δηακέηξνπ Φ 2 ins 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5 100%  
 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή 130 - ΜΔDΗUΜ βαξχο (πξάζηλε εηηθέηα), δειαδή 
ζηδεξνζσιήλαο θαη θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα (πιελ ξαθoξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο ζε απφζηαζε 
κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνπιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην θιπ) επί ηχπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο  
(1 m) 8036. 6 Γηακέηξνπ 2 ins  
 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα δχν επξψ θαη πελήληα δχν ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 32,52€ 
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ΑΡΘΡΟ 62   ΑΣΖΔ 8203Ν  Σξίθξνπλν κε δηαθόπηεο ζηηο παξνρέο κε ιήςε dn100 θαη 2 παξ dn 
65 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 20 100% 
 
Σξίθξνπλν κε δηαθφπηεο ζηηο παξνρέο , κε ιήςε dn 100 θαη 2 παξνρέο dn 65 πιήξσο ηνπνζεηεκέλν 
δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη εγθαηάζηαζε  
(1 ηεκ) 8203Ν 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ επηά επξψ θαη ελελήληα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 107,98€ 

 
ΑΡΘΡΟ 63   ΑΣΖΔ 8641Ν            Μαλόκεηξν κε θξνπλό πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 αtm  
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11 100% 
 
Μαλφκεηξν κε θξνπλφ πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 αtm κε θάζε κηθξν0ιηθδ θαη εξγαζία γηα 
εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
(1 ηεκ) 8641Ν 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη έλα επξψ θαη ηέζζεξα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 21,04€ 

 
ΑΡΘΡΟ 64   ΑΣΖΔ 8201.1.2              Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο γνκώζεσο 6 
kg 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 19 100% 
 
Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ ζηνλ 
ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηήξημε  
(1 ηεκ) 8201.1. 2 Γνκψζεσο 6 kg 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα πέληε επξψ θαη νγδφληα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 35,88€ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 65  ΑΣΖΔ 8202.2       Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θνξεηόο γνκώζεσο 6 
kg 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 19 100% 
 
Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θνξεηφο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ 
ζηνλ ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζηεξημε 
(1 ηεκ) 8202. 2 Γνκψζεσο 6 kg  
 
Σηκή ελφο ηεκ  
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμήληα νθηψ επξψ θαη εβδνκήληα ελλέα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 68,79€ 

 
ΑΡΘΡΟ 66   ΑΣΖΔ ΠΚ.ΠΤΡ.ΠΤΡ.001Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, νξνθήο γνκώζεσο 
12 Kgr 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 19 100% 
 
Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, νξνθήο απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο πιήξεο κε ην αληίζηνηρν 
ζηήξηγκα αλαξηήζεψο ηνπ ζηελ νξνθή πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 
ζηήξημε.  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΠΤΡ.ΠΤΡ.001 Γνκψζεσο 12 }kg  
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Ογδφληα νθηψ επξψ θαη νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 88,08€ 

 
ΑΡΘΡΟ 67   ΑΣΖΔ ΠΚ.ΠΤΡ.ΓΙ.001Πηλαθίδα ζήκαλζεο 21Υ21 cm 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 19 100% 
 
Πηλαθίδα ζήκαλζεο ( δηάζσζεο δηαθπγήο θαη ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ ) επί θχιινπ δηαθαλνχο PVC 
πάρνπο 0,75 mm δηαζηάζεσλ 21 Υ 21 νη , πιήξσο ηνπνζεηεκέλε, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 
ζηήξημε .  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΠΤΡ.ΓΗ.001 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έληεθα επξψ θαη πελήληα δχν ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 11,52€ 

 
ΑΡΘΡΟ 68   ΑΣΖΔ ΠΚ.ΠΤ.ΑΝΣ.002              Απηόκαην ηξηπιό ππξνζβεζηηθά ζπγθξόηεκα , 
Q=23 m3/h , Ζ=55 m 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 22 100% 
 
Απηφκαην ηξηπιά ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα απνηεινχκελν απφ : 1. Κιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο 200 /1 
2. Ζιεθηξνθίλεηε θπγνθεληξηθή κνλνβάζκηα αληιία νξηδφληηαο δηάηαμεο , κέγηζηεο παξνρήο 23 m3/h θαη 
κέγηζηνπ καλνκεηξηθνχ 55 m κε ζψκα απφ θαηά ρπηνζίδεξν , νξεηράιθηλε πηεξσηή , ραιχβδηλν άμνλα , 
ζηεγαλνπνίεζε κε ζαιακάζηξα θαη ειεθηξνθηλεηήξα αζχγρξνλν ζηεγαλφ βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα , 
ηζρχνοπεξίπνπ 15ΖΡ , ηάζεο ιεηηνπξγίαο 380/50Ζη , 2900 RPM . 3. Πεηξειαηνθίλεηε θπγνθεληξηθή 
κνλνβάζκηα αληιία νξηδφληηαο δηάηαμεο , κέγηζηεο παξνρήο 23 m3/h θαη κέγηζηνπ καλνκεηξηθνχ 55 m , 
κε ζψκα απφ θαηφ ρπηνζίδεξν , νξεηράιθηλε πηεξσηή , ραιχβδηλν άμνλα , ζηεγαλνπνίεζε κε 
ζαιακάζηξα θαη πεηξειαηνθηλεηήξα 4ρξφλν , δηθχιηλδξν , αεξφςπθην κε εθθίλεζε κε κίδα , κε θνξκφ 
απφ θξάκα αινπκηλίνπ , εθθεληξνθφξν άμνλα απφ ζθπξήιαην βειηησκέλν ράιπβα ζηεξηδφκελν ζε 
έδξαλα νιίζζεζεο , κε θχιηλδξν απφ ιεπηφθνθθν θαηφ ρπηνζίδεξν , θεθαιή θπιίλδξνπ απφ αινπκίλην 
θαη ηξνθνδνζίαο κε κεραληθή έγρπζε πεηξειαίνπ. 4. Ζιεθηξνθίλεηε θπγνθεληξηθή πνιπβάζκηα ( ηξείο 
βαζκίδεο ) αληιία νξηδφληηαο δηάηαμεο , βνεζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ( 30ΟΚΔΤ ) κέγηζηεο παξνρήο 0,45 
m3/h θαη κέγηζηνπ καλνκεηξηθνχ 65 m , κε ζψκα απφ θαηά ρπηνζίδεξν , νξεηράιθηλε πηεξσηή , 
αλνμείδσην άμνλα , ζηεγαλνπνίεζε κε ζαιακάζηξα θαη ειεθηξνθηλεηήξα αζχγρξνλν ζηεγαλφ 
βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα , ηζρχνο πεξίπνπ 2,5ΖΡ , ηφζεο ιεηηνπξγίαο 380λ/50Ζη , 1450 RPM . ια 
ηα αλσηέξσ Θα εδξάδνληαη πάλσ ζε εληαία βάζε πξνζπγθξνηεκέλε απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο .  
Σν ζπγθξφηεκα Θα παξαδνζεί πιήξεο δει. κε ηνλ απαηηνχκελν ειεθηξηθά πίλαθα θαη ηα ινηπά φξγαλα 
ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο , θαζψο θαη κε φια ηα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα , ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ 
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πιήξε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ( θξνπλνί, βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο , θίιηξα , 
καλφκεηξα , πηεδνζηάηεο) θαη ελ γέλεη φηη απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή , δειαδή 
πξνκήζεηα πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα χδαηνο θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε 
θάζε πιηθφ θαη κηθξνυιηθφ θαη εξγαζία γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ) ΠΚ.ΠΤ.ΑΝΣ.002 
 
Σηκή ελφο ηεκ 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έμη ρηιηάδεο νθηαθφζηα εβδνκήληα έμη επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 6.876,00€ 

 
ΑΡΘΡΟ 69   ΑΣΖΔ 8204.1Ππξνζβεζηηθή θσιηά  επίηνηρε ή ρσλεπηή  
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 20 100% 
 
Ππξνζβεζηηθή θσιεά επηηνηρε ή ρσλεπηή ελφο απινχ κε ραιχβδηλν ζσιήλα 20m θαη κε ή ρσξίο Θέζε 
θνξεηνχ ππξνζβεζηήξα , πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ κε ηελ εξγαζία 
ζπλαξκνινγήζεσο, βαθήο κε εξπζξφ ρξψκα , ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο .  
(1 ηεκ) 8204.1  
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πεληαθφζηα νθηψ επξψ θαη δέθα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 508,10€ 

 
ΑΡΘΡΟ 70   ΑΣΖΔ ΚΛ.ΠΟΛ.ΔΞ. 003 Κεληξηθό ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ MULTIZONE γηα 2 ρώξνπο 
ςπθηηθήο Ι Θεξκαληηθήο ηθαλόηεηαο 42,7 / 47,8 Kbtu/h 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37 100% 
 
Δμσηεξηθή κνλάδα ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο MULTIZONE γηα 2 ρψξνπο , ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ , 
θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία ζε δίθηπν ππφ ηάζε 380 V , ηχπνπ αληιίαο Θεξκφηεηαο , νλνκαζηηθήο 
ςπθηηθήο / ζεξκαληηθήο ηθαλφηεηαο 42,7/ 47,8 Kb1u/h πξνζπγθξνηεκέλε θαη ιεηηνπξγηθά ειεγκέλε ζην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο ιεηηνπξγνχζα κε ςπθηηθφ πγξά R410A . ια ηα κεραληθφ ειεθηξνληθφ θαη 
ειεθηξηθά κέξε ηεο κνλάδαο Θα βξίζθνληαη εληφο εληζρπκέλνπ πεξηβιήκαηνο θαηαζθεπαζκέλνπ απφ 
ραιπβδνειεζκαηα βακκέλα κε εηδηθή ζπλζεηηθή βαθή θνχξλνπ ψζηε λα παξέρνπλ πςειή 
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. Ζ πξφζβαζε πξνο ηα ειεθηξνληθφ θαη κεραληθά κέξε ηεο κνλφδνο Θα 
γίλεηαη κέζσ εηδηθψλ αθαηξνχκελσλ θαιπκκάησλ εμαζθαιίδνληαο ηε ζσζηή θαη εχθνιε ζπληήξεζε. Ζ 
κνλάδα Θα δηαζέηεη εξκεηηθνχ DC ηχπνπ ζπεηξνεηδή ζπκπηεζηή (scrνll) πςεινχ βαζκνχ απφδνζεο θαη 
ηερλνινγίαο θαηαζθεπήο , ν νπνίνο Θα είλαη πςειήο πίεζεο (Hίgh pressure DC sαν1Η compressors) 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιίπαλζε ηνπο αθφκε θαη ζηα πην δχζθνια ζεκεία (έδξαλν ζηελ 
θεθαιή ηνπ ζπκπηεζηή) θαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, απμάλνληαο έηζη ηε 
δηάξθεηα δσήο ηνπο . Ο ζπκπηεζηήο ηεο κνλάδαο ζα θαζνδεγείηαη κέζσ ζπζηήκαηνο Inverter ψζηε λα 
ξπζκίδνληαη ηα βήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ . Ο ζπκπηεζηήο inverter Θα ξπζκίδεη Ο ζπκπηεζηήο inverter ζα 
ξπζκίζεη ζπλερψο ηηο ζηξνθέο ηνπ κεηαβάιινληαο ηε ζπρλφηεηα θαη ηε ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ . Λφγσ ηεο 
ζπλερνχο κεηαβνιήο ζπρλφηεηαο θαη ηάζεο ηα ηπιίγκαηα ηνπ θηλεηήξα Θα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θαη νκαιή ιεηηνπξγία . Δπηπξφζζεηα , Θα ππάξρεη εηδηθφ έιαζκα 
ζπγθξάηεζεο ησλ ειαηεξίσλ ηνπ ζπκπηεζηή γηα απφιπηε αζθάιεηα ζε πςειέο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο 
. Ζ ζπρλφηεηα ζα κεηαβάιιεηαη απφ 30 έσο Η Η5ΖΕ ζε απεξηφξηζηα βήκαηα ιεηηνπξγίαο, 
εμαζθαιίδνληαο γξακκηθφ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή . Ο ζπκπηεζηήο ζα δηαζέηεη εηδηθή 
ειεθηξηθή αληίζηαζε γηα ηελ απνθπγή ζπκπχθλσζεο ηνπ ιαδηνχ ζε ρακειέο Θεξκνθξαζίεο. Ζ κνλάδα 
Θα δηαζέηεη αλεκηζηήξεο κεηαβαιιφκελσλ ζηξνθψλ πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ εμσηεξηθή 
ζηαηηθή πίεζε 60Ρ8 . Ζ κεηαβνιή ησλ ζηξνθψλ ζα είλαη ζπλερήο κέζσ Ο inverter θηλεηήξα 
αλεκηζηήξα. Ο έιεγρνο ησλ ζηξνθψλ Θα βαζίδεηαη ζηελ πίεζε θαηάζιηςεο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ , 
εμαζθαιίδνληαο ζσζηή αζθαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία αθφκε θαη θάησ απφ αθξαίεο Θεξκνθξαζίεο. 
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Ο αλεκηζηήξαο ζα θέξεη 2 πηεξχγηα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ (Μία 
polypropylene),ην νπνίν ειαρηζηνπνηεί ηνπο θξαδαζκνχο θαη ιφγσ ηεο εηδηθά επεμεξγαζκέλεο 
επηθάλεηαο ηνπ,απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηπξβψδνπο ξνήο κε απνηέιεζκα ηελ ηδηαίηεξα ρακειή ζηάζκε 
Θνξχβνπ. Ζ ζηάζκε Θνξχβνπ ησλ κνλάδσλ Θα θπκαίλεηαη απφ 47-58 01(Α) εμαξηψκελε απφ ηηο 
ζηξνθέο ηνπ ζπκπηεζηή θαη ηηο ζηξνθέο ηνπ αλεκηζηήξα . Ο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο ηεο κνλάδαο ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιθνζσιήλεο κε εζσηεξηθφ ζπείξσκα θαη θχιια αινπκηλίνπ κε ζρηζκέο , 
γηα αχμεζε ηεο επηθάλεηαο ελαιιαγήο θαη ηνπ ζπληειεζηή απφδνζεο . Ο ελαιιάθηεο Θα έρεη ππνζηεί 
αθχγξαλζε , έιεγρν δηαξξνήο θαη εηδηθή θαηεξγαζία γηα αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία, ζην εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο ηνπ . Οη κνλάδεο ελ γέλεη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεγάιν 
εχξνο ιεηηνπξγίαο θαη ηδηαίηεξα κηθξή πηψζε απφδνζεο ηεο κνλάδαο ζε αθξαίεο εμσηεξηθέο 
Θεξκνθξαζίεο, ηφζν ζε ιεηηνπξγία Θέξκαλζεο φζν θαη ζε ιεηηνπξγία ςχμεο .Ζ δηαδηθαζία απφςπμεο 
ζα βαζίδεηαη ζε εηδηθά πξφγξακκα ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηνπ, ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδνο 
θαη ηε δηαθνξά κεηαμχ εμσηεξηθήο Θεξκνθξαζίαο (πεξηβάιινλ) θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εμάηκηζεο ζηνλ 
ελαιιάθηε ηεο κνλάδαο .Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο απφςπμεο ν ζπκπηεζηήο Θα ιεηηνπξγεί ζην κέγηζην 
ησλ ζηξνθψλ ηνπ (115Hz), γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ δηαδηθαζίαο .Ζ ιεηηνπξγία Defrost δελ Θα 
δηαξθεί πνηέ πάλσ απφ 10 ιεπηά. Ζ κνλάδα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο απφδνζεο απφ 8-
100°/ν, ψζηε αθφκε θαη κηα κηθξή εζσηεξηθή κνλάδα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα ρσξίο 
ζπλερή ΟΝ-ΟΔΔ ηνπ ζπκπηεζηή γεγνλφο πνπ ζα πξνθαινχζε ηφζν ην πάγσκα ηνπ ζηνηρείνπ, φζν θαη 
ηε γξήγνξε θζνξά ηνπ ζπκπηεζηή . Ζ κνλάδα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε πιήζνο αζθαιηζηηθψλ 
δηαηάμεσλ φπσο δηαθφπηε πςειήο πίεζεο , Θεξκηθά πξνζηαζίαο ζπκπηεζηή , Θεξκηθφ πξνζηαζίαο 
αλεκηζηήξα , πξνζηαζία έλαληη ππεξεληάζεσο γηα ην Inverter, ηεθηέο αζθάιεηεο , ρξνληθφ 
θαζπζηέξεζεο 3min έλαληη ζπρλψλ εθθηλήζεσλ θιπ . Δπίζεο λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο 
βιαβψλ θαη ζχζηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο .Οη ηδηφηεηεο 
θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο Θα είλαη αληίζηνηρα ησλ HITACHI ΚΑΒ-SHRNE 
.  
Ζ κνλάδα Θα ζπλνδεχεηαη απφ 1 εζσηεξηθέο κνλάδεο  FAN Coil Units) , θαηάιιειεο γηα λα 
ζπλδπάδνληαη κε ηελεμσηεξηθή κνλάδα , ειεθηξνθίλεηεο , θαηάιιειεο γηα ιεηηνπξγία ζε δίθηπν ππφ 
ηάζε 220λ , πξνζπγθξνηεκέλεο θαη ιεηηνπξγηθφ ειεγκέλεο ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο , έηνηκεο 
γηα ζχλδεζε κε ηα δίθηπα ςπθηηθνχ κέζνπ , ζπκππθλσκάησλ θαη παξνρήο ηζρχνο . Οη κνλάδεο Θα 
είλαη επίηνηρνπ ηχπνπ θαη Θα δηαζέηνπλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο , θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιθνζσιήλεο 
κε εζσηεξηθφ ζπείξσκα θχιια αινπκηλίνπ κε ζρηζκέο , γηα αχμεζε ηεο επηθάλεηαο ελαιιαγήο θαη ηνπ 
ζπληειεζηή απφδνζεο . Ο ελαιιάθηεο ζα έρεη ππνζηεί αθχγξαλζε , έιεγρν δηαξξνήο θαη εηδηθή 
επεμεξγαζία γηα αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ . Ο αλεκηζηήξαο ησλ 
εζσηεξηθψλ κνλάδσλ ζα είλαη πνιιαπιψλ πηεξπγίσλ θπγνθεληξηθνχ ηχπνπ , ζηαηηθά θαη δπλακηθφ 
δπγνζηαζκηζκέλνο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηδηαίηεξα ρακειή ζηάζκε Θνξχβνπ θαη απνπζία 
αλεπηζχκεησλ ηαιαληψζεσλ θαη θξαδαζκψλ. Οη κνλάδεο ζα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ειεθηξνληθή 
εθηνλσηηθή βαιβίδα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ . Ο έιεγρνο ηεο βαιβίδαο ζα γίλεηαη 
κέζσ microcomputer πνπ ιακβάλεη ππ' φςε ηνπ ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρψξνπ (set ξνint) , ηε 
ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο αέξα ζην ρψξν θαη ηε ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο αέξα απφ ην ρψξν . Οη 
ηδηφηεηεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ ζα είλαη αληίζηνηρα ησλ HITACHI 
RPK-2.5FSN .  
Γειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε,ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα , ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε 
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηφζνλ ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο φζν θαη ησλ 2 εζσηεξηθψλ κνλάδσλ.  
(1 ηεκ) ΚΛ.ΠΟΛ.ΔΞΩΣ.003 ςπθηηθήο / Θεξκαληηθήο ηθαλφηεηαο 42,70/47,80 Kbtu/h  
Σηκή ελφο ηεκ 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξηο  ρηιηάδεο πέλεηα πέληεεπξψ θαη νγδφληα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4.055,88€ 

 
ΑΡΘΡΟ 71   ΑΣΖΔ ΚΛ.ΠΟΛ.ΔΞΩΣ.002Κεληξηθό ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ MULTIZONE γηα 4 
ρώξνπο ςπθηηθήο / ζεξκαληηθήο ηθαλόηεηαο 85,3 / 95,6 Κbtu/h 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37 100°/ν  
Δμσηεξηθή κνλάδα ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο MULTIZONE γηα 4 ρψξνπο , ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ , 
θαηάιιειν γθη ιεηηνπξγία ζε δίθηπν ππφ ηάζε 380 V , ηχπνπ αληιίαο Θεξκφηεηαο , νλνκαζηηθήο 
ςπθηηθήο / ζεξκαληηθήο ηθαλφηεηαο 85,3 / 95,6 Kbtu/h πξνζπγθξνηεκέλε θαη ιεηηνπξγηθά ειεγκέλε ζην 
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εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηεο ιεηηνπξγνχζα κε ςπθηηθά πγξφ R410A . ια ηα κεραληθά ειεθηξνληθά θαη 
ειεθηξηθά κέξε ηεο κνλάδαο ζα βξίζθνληαη εληφο εληζρπκέλνπ πεξηβιήκαηνο θαηαζθεπαζκέλνπ απφ 
ραιπβδνειάζκαηα βακκέλα κε εηδηθή ζπλζεηηθή βαθή θνχξλνπ ψζηε λα παξέρνπλ πςειή 
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. Ζ πξφζβαζε πξνο ηα ειεθηξνληθά θαη κεραληθά κέξε ηεο κνλάδαο ζα 
γίλεηαη κέζσ εηδηθψλ αθαηξνχκελσλ θαιπκκάησλ εμαζθαιίδνληαο ηε ζσζηή θαη εχθνιε ζπληήξεζε. Ζ 
κνλάδα ζα δηαζέηεη εξκεηηθνχ DC ηχπνπ ζπεηξνεηδείο ζπκπηεζηέο (scroll) πςεινχ βαζκνχ απφδνζεο 
θαη ηερλνινγίαο θαηαζθεπήο , νη νπνίνη Θα είλαη πςειήο πίεζεο (High pressure DC scroll compressors) 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιίπαλζε ηνπο αθφκε θαη ζηα πην δχζθνια ζεκεία (έδξαλν ζηελ 
θεθαιή ηνπ ζπκπηεζηή) θαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, απμάλνληαο έηζη ηε 
δηάξθεηα δσήο ηνπο . Σνπιάρηζηνλ ν έλαο απφ ηνπο ζπκπηεζηέο ηεο κνλάδαο Θα θαζνδεγείηαη κέζσ 
ζπζηήκαηνο Inverter ψζηε λα ξπζκίδνληαη ηα βήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ , ελψ νη ππφινηπνη Θα 
ιεηηνπξγνχλ κε ΟΝ - ΟΔΔ CONTROL . 0 ζπκπηεζηήο Inverter ζα ξπζκίδεη ζπλερψο ηηο ζηξνθέο ηνπ 
κεηαβάιινληαο ηε ζπρλφηεηα θαη ηε ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ . Λφγσ ηεο ζπλερνχο κεηαβνιήο ζπρλφηεηαο 
θαη ηάζεο ηα ηπιίγκαηα ηνπ θηλεηήξα Θα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
αζθαιήο θαη νκαιή ιεηηνπξγία . Δπηπξφζζεηα , ζα ππάξρεη εηδηθφ έιαζκα ζπγθξάηεζεο ησλ 
ειαηεξίσλ ηνπ ζπκπηεζηή γηα απφιπηε αζθάιεηα ζε πςειέο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο . Ζ ζπρλφηεηα Θα 
κεηαβάιιεηαη απφ 30 έσο 11 5Ζ ζε απεξηφξηζηα βήκαηα ιεηηνπξγίαο, εμαζθαιίδνληαο γξακκηθφ έιεγρν 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή . Οη ζπκπηεζηέο Θα δηαζέηνπλ εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε γηα ηελ 
απνθπγή ζπκπχθλσζεο ηνπ ιαδηνχ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Ζ κνλάδα Θα δηαζέηεη 
αλεκηζηήξεοκεηαβαιιφκελσλ ζηξνθψλ πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ εμσηεξηθή ζηαηηθή πίεζε 
60Ρ8. Ζ κεηαβνιή ησλ ζηξνθψλ Θα είλαη ζπλερήο κέζσ ΟΟ inverter θηλεηήξα αλεκηζηήξα. Ο έιεγρνο 
ησλ ζηξνθψλ Θα βαζίδεηαη ζηελ πίεζε θαηάζιηςεο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ , εμαζθαιίδνληαο ζσζηή 
αζθαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία αθφκε θαη θάησ απφ αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο . Ο αλεκηζηήξαο ζα 
θέξεη 2 πηεξχγηα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ (Μίδα polypropylene),ην νπνίν 
ειαρηζηνπνηεί ηνπο θξαδαζκνχο θαη ιφγσ ηεο εηδηθά επεμεξγαζκέλεο επηθάλεηαο ηνπ,απνηξέπεη ηε 
δεκηνπξγία ηπξβψδνπο ξνήο κε απνηέιεζκα ηελ ηδηαίηεξα ρακειή ζηάζκε Θνξχβνπ. Ζ ζηάζκε 
Θνξχβνπ ησλ κνλάδσλ Θα θπκαίλεηαη απφ 47-58 Db(Α) γηα κεγέζε απφ 5-10 ΖΗ' θαη 57-63 Db(Α) γηα 
κεγέζε απφ 16-30 ΖΡ εμαξηψκελε απφ ηηο ζηξνθέο ηνπ ζπκπηεζηή Inverter , ηε ιεηηνπξγία ησλ 
ζπκπηεζηψλ ΟΝ – ΟΡΡθαη ηηο ζηξνθέο ηνπ αλεκηζηήξα . Ο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο ηεο κνλάδαο ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφραιθνζσιήλεο κε εζσηεξηθφ ζπείξσκα θαη θχιια αινπκηλίνπ κε ζρηζκέο , 
γηα αχμεζε ηεο επηθάλεηαο ελαιιαγήο θαη ηνπ ζπληειεζηή απφδνζεο . Ο ελαιιάθηεο Θα έρεη ππνζηεί 
αθχγξαλζε , έιεγρν δηαξξνήο θαη εηδηθή θαηεξγαζία γηα αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία, ζην εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο ηνπ . Οη κνλάδεο ελ γέλεη Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεγάιν 
εχξνο ιεηηνπξγίαο θαη ηδηαίηεξα κηθξή πηψζε απφδνζεο ηεο κνλάδαο ζε αθξαίεο εμσηεξηθέο 
ζεξκνθξαζίεο, ηφζν ζε ιεηηνπξγία Θέξκαλζεο άζν θαη ζε ιεηηνπξγία ςχμεο .Ζ δηαδηθαζία απφςπμεο 
ζα βαζίδεηαη ζε εηδηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηνπ, ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 
θαη ηε δηαθνξά κεηαμχ εμσηεξηθήο Θεξκνθξαζίαο (πεξηβάιινλ) θαη ηεο Θεξκνθξαζίαο εμάηκηζεο ζηνλ 
ελαιιάθηε ηεο κνλάδαο . Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο απφςπμεο ν ζπκπηεζηήο inverter Θα ιεηηνπξγεί ζην 
κέγηζην ησλ ζηξνθψλ ηνπ (115Ζz), γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ δηαδηθαζίαο .Ζ ιεηηνπξγία Defrost 
δελ ζα δηαξθεί πνηέ πάλσ απφ 10 ιεπηφ. Ζ κνλάδα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο απφδνζεο 
απφ Θ-100%, ψζηε αθφκε θαη κηα κηθξή εζσηεξηθή κνλάδα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα ρσξίο 
ζπλερή ΟΝ-ΟΡΔ ηνπ ζπκπηεζηή γεγνλφο πνπ ζα πξνθαινχζε ηφζν ην πάγσκα ηνπ ζηνηρείνπ, φζν θαη 
ηε γξήγνξε θζνξά ηνπ ζπκπηεζηή . Ζ κνλάδα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε πιήζνο αζθαιηζηηθψλ 
δηαηάμεσλ φπσο δηαθφπηε πςειήο πίεζεο , Θεξκηθφ πξνζηαζίαο ζπκπηεζηή , ζεξκηθά πξνζηαζίαο 
αλεκηζηήξα , πξνζηαζία έλαληη ππεξεληάζεσο γηα ην Inverter, ηεθηέο αζθάιεηεο , ρξνληθφ 
θαζπζηέξεζεο 3min έλαληη ζπρλψλ εθθηλήζεσλ θιπ . Δπίζεο λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο 
βιαβψλ θαη ζχζηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο .Οη ηδηφηεηεο 
θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο Θα είλαη αληίζηνηρα ησλ ΖΗΣΑCΖΗ RAS-
10ΖRΝΜ .Ζ κνλάδα Θα ζπλνδεχεηαη απφ 4 εζσηεξηθέο κνλάδεο ( FanCνiΗ Units) , θαηάιιειεο γηα λα 
ζπλδπάδνληαη κε ηελ εμσηεξηθή κνλάδα , ειεθηξνθίλεηεο , θαηάιιειεο γηα ιεηηνπξγία ζε δίθηπν ππφ 
ηφζε 220'!, πξνζπγθξνηεκέλεο θαη ιεηηνπξγηθά ειεγκέλεο ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο , έηνηκεο γηα 
ζχλδεζε κε ηα δίθηπα ςπθηηθνχ κέζνπ , ζπκππθλσκάησλ θαη παξνρήο ηζρχνο . Οη κνλάδεο ζα είλαη 
ηχπνπ θαζέηαο νξνθήο4 θαηεπζχλζεσλ θαη Θα δηαζέηνπλ ελαιιάθηε Θεξκφηεηαο , θαηαζθεπαζκέλν 
απφ ραιθνζσιήλεο κε εζσηεξηθφ ζπείξσκα θχιια αινπκηλίνπ κε ζρηζκέο , γηα αχμεζε ηεο επηθάλεηαο 
ελαιιαγήο θαη ηνπ ζπληειεζηή απφδνζεο . Ο ελαιιάθηεο ζα έρεη ππνζηεί αθχγξαλζε , έιεγρν 
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δηαξξνήο θαη εηδηθή επεμεξγαζία γηα αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ . 0 
αλεκηζηήξαο ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ Θα είλαη πνιιαπιψλ πηεξπγίσλ θπγνθεληξηθνχ ηχπνπ , ζηαηηθά 
θαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλνο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηδηαίηεξα ρακειή ζηάζκε Θνξχβνπ θαη απνπζία 
αλεπηζχκεησλ ηαιαληψζεσλ θαη θξαδαζκψλ. Οη κνλάδεο Θα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ειεθηξνληθή 
εθηνλσηηθή βαιβίδα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ . Ο έιεγρνο ηεο βαιβίδαο Θα γίλεηαη 
κέζσ microcomputer πνπ ιακβάλεη ππ' φςε ηνπ ηελ επηζπκεηή Θεξκνθξαζία ρψξνπ ( set point) , ηε 
ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο αέξα ζην ρψξν θαη ηε Θεξκνθξαζία επηζηξνθήο αέξα απφ ην ρψξν . Οη 
ηδηφηεηεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ ζα είλαη αληίζηνηρα ησλ HITACHI 
RCI-2.5 FSN . Γειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε,ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα , ξχζκηζε θαη 
παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηφζνλ ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο φζν θαη ησλ 4 εζσηεξηθψλ 
κνλάδσλ.  
(1 ηεκ) ΚΛ.ΠΟΛ.ΔΞΩΣ.002 ςπθηηθήο / Θεξκαληηθήο ηθαλφηεηαο 85,30 / 95,60 Κbtu/h  
 
Σηκή ελφο ηεκ 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηψ ρηιηάδεο εμαθφζηα ζαξάληα έμηεπξψ 
 (Αξηζκεηηθψο): 8.646,00€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 72   ΑΣΖΔ ΚΛ.ΩΛ.000             Υαιθνζσιήλαο ςπθηηθώλ δηακέηξνπ 1/4 " 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 7 100% 
 
Υαιθνζσιήλαο ςπθηηθψλ δηακέηξνπ 1/4 "πάρνπο ηνηρψκαηνο 0,76 mm ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά 
ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, 
δειαδή ραιθνζσιήλαο θαη εμαξηήκαηα , επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο  
(1 m) ΚΛ. ΩΛ.000  
 
Σηκή ελφο m 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξίαεπξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 3,35€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 73   ΑΣΖΔ ΚΛ.ΩΛ.001                Υαιθνζσιήλαο ςπθηηθώλ δηακέηξνπ 3/8" 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 7 100% 
 
Υαιθνζσιήλαο ςπθηηθψλ δηακέηξνπ 3/8 " πάρνπο ηνηρψκαηνο 0,76 mm ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά 
ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, 
δειαδή ραιθνζσιήλαο θαη εμαξηήκαηα, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο  
(1 m)ΚΛ. ΩΛ.001  
 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη νγδφληα ελλέα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,89€ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 74    ΑΣΖΔ ΚΛ.ΩΛ.003                       Υαιθνζσιήλαο ςπθηηθώλ δηακέηξνπ 5/8 " 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 7 100% 
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Υαιθνζσιήλαο ςπθηηθψλ δηακέηξνπ 5/8 "πάρνπο ηνηρψκαηνο 1,02 mm ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθφ 
ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηεξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη ζπγθνιιήζεσο, 
δειαδή ραιθνζσιήλαο θαη εμαξηήκαηα , επί ηχπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο  
(1 m) ΚΑ. ΩΛ. 003 
 
Σηκή ελφο m 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηψ επξψ θαη δέθα πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 8,15€ 

 
ΑΡΘΡΟ 75   ΑΣΖΔ ΠΚ.ΚΛ.ΜΟΝ.001         Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ κε Θεξκνκνλσηηθό 
θνρύιη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 15 mm θαη πάρνπο 13 mm. 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: 1ΜΜ 40 100% 
 
Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ κε κνλσηηθφ θνρχιη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 15 mm θαη πάρνπο 13 
mm,ππθλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 90 Καη/m3 , απφ εχθακπην ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ,θπςεινείδνχο δνκήο , 
κε ζπληειεζηή παξεκπφδηζεο δηείζδπζεο πδξαηκψλ κ>7000 θαηά DΗΝ 52615 , κε Θεξκνθξαζηαθή 
πεξηνρή ιεηηνπξγίαο απφ -75oC έσο 105 °C , κε ζπληειεζηή Θεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι<0.036 W/mνΚ 
ζηνπο 0 °C θαηά ΟΗΝ 52615, ερνκνλσηηθή ηθαλφηεηα θαηά DΗΝ 4109 , νπδέηεξε νζκή , ππξαζθάιεηα 
Β1 θαηά 01Ν 4102 , θαη πηζηνπνίεζε Η30 9001 , ΔΝ 29001 , ζε κνξθή ζσιήλσλ . Πξηλ ηελ εθαξκνγή 
ηεο κφλσζεο ζα γίλεηαη πξνζεθηηθή απνιίπαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο ζσιήλαο,ελψ φιεο νη ζσιήλεο Θα 
έρνπλ ππνζηεί επηηπρψο δνθηκαζία πίεζεο .Σα θνρχιηα Θα έρνπλ άξηζηε εθαξκνγή, ηδηαίηεξα ζηνλ 
δηακήθε αξκφ ( εθ' φζνλ απηφο πθίζηαηαη ),ν νπνίνο Θα έρεη ζπγθνιιεζεί κε εηδηθή θφιια ηεο 
ππφδεημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ηνπο εγθάξζηνπο αξκνχο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απηνθφιιεηε ηαηλία 
απφ πιηθφ θαηάιιειεο ζχζηαζεο ηεο ππφδεημε ο ηνπ θαηαζθεπαζηή . Ζ κφλσζε ησλ εμαξηεκάησλ ζα 
γίλεη κε θνκκάηηα ησλ θνρπιηψλ , θνκκέλα θαηάιιεια θαη εθαξκνδφκελα θαηά ζηεγαλφ θαη θαιαίζζεην 
ηξφπν ζηα εμαξηήκαηα , κε θφιια θαη απηνθφιιεηε ηαηλία ,φπσο αλσηέξσ . ηα ηέξκαηα ησλ 
κνλψζεσλ, πξηλ απφ ακφλσηα ηκήκαηα ή εμαξηήκαηα,ζα ηνπνζεηεζνχλ δαθηχιηνη θαη ινπξίδεο 
αινπκηλίνπ , πιάηνπο 10 - 15 mm θαη πάρνπο 0.60 mm , κε θαηάιιεινπο ζθηθηήξεο απφ πιηθφ πνπ δελ 
δηαβξψλεηαη Ήηνη πξνκήζεηα , πξνζθφκηζε επί ηφπνπ , κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά 
ζηεξέσζεο ηεο κφλσζεο θαζψο θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο .  
(1 m) ΠΚ.ΚΛ.ΜΟΝ.001 Γηακέηξνπ ζσιήλσλ 15 mm θαη πάρνπο θνρπιηνχ 13 mm 
 Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έμη επξψ θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 6,45€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 76   ΑΣΖΔ ΠΚ.ΚΛ.ΜΟΝ.002             Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ κε Θεξκνκνλσηηθό 
θνρύιη εζσηεξηθήο 18 mm θαη πάρνπο 13 mm. 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 40 100% 
Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ κε κνλσηηθφ θνρχιη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 18 mm θαη πάρνπο 13 mm,  
ππθλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 90 KgNm3 , απφ εχθακπην ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ ,θπςεινεηδνχο δνκήο , κε 
ζπληειεζηή παξεκπφδηζεο δηείζδπζεο πδξαηκψλ κ>7000 θαηά DIN 52615 , κε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 
ιεηηνπξγίαο απφ -75°C έσο 105 °C , κε ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι<0.036 W/mνΚ ζηνπο 0 °C 
θαηά DIN 52615, ερνκνλσηηθή ηθαλφηεηα θαηά DIN 4109 , νπδέηεξε νζκή , ππξαζθάιεηα Β1 θαηά 01Ν 
4102 , θαη πηζηνπνίεζε Η30 9001 , ΔΝ 29001 , ζε κνξθή ζσιήλσλ . Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο κφλσζεο 
ζα γίλεηαη πξνζεθηηθή απνιίπαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο ζσιήλαο, ελψ φιεο νη ζσιήλεο Θα έρνπλ 
ππνζηεί επηηπρψο δνθηκαζία πίεζεο .Σα θνρχιηα Θα έρνπλ άξηζηε εθαξκνγή, ηδηαίηεξα ζηνλ δηακήθε 
αξκφ ( εθ' φζνλ απηφο πθίζηαηαη ),ν νπνίνο ζα έρεη ζπγθνιιεζεί( κε εηδηθή θφιια ηεο ππφδεημεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. ηνπο εγθάξζηνπο αξκνχο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απηνθφιιεηε ηαηλία απφ πιηθφ 
θαηάιιειεο ζχζηαζεο ηεο ππφδεημε ο ηνπ θαηαζθεπαζηή . Ζ κφλσζε ησλ εμαξηεκάησλ ζα γίλεη κε 
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θνκκάηηα ησλ θνρπιηψλ , θνκκέλα θαηάιιεια θαη εθαξκνδφκελα θαηά ζηεγαλφ θαη θαιαίζζεην ηξφπν 
ζηα εμαξηήκαηα , κε θφιια θαη απηνθφιιεηε ηαηλία ,φπσο αλσηέξσ . ηα ηέξκαηα ησλ κνλψζεσλ, πξηλ 
απφ ακφλσηα ηκήκαηα ή εμαξηήκαηα,  ζα ηνπνζεηεζνχλ δαθηχιηνη θαη ινπξίδεο αινπκηλίνπ , πιάηνπο 
10- 15 mm θαη πάρνπο 0.60 mm , κε θαηάιιεινπο ζθηθηήξεο απφ πιηθφ πνπ δελ δηαβξψλεηαη .Ζηνη 
πξνκήζεηα , πξνζθφκηζε επί ηφπνπ , κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά ζηεξέσζεο ηεο κφλσζεο 
θαζψο θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο .  
(1 m) ΠΚ.ΚΛ.ΜΟΝ.002 Γηακέηξνπ ζσιήλσλ 18 mm θαη πάρνπο θνρπιηνχ 13 mm 
 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηά επξψ θαη ηέζζεξα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 7,04€ 

 
ΑΡΘΡΟ 77   ΑΣΖΔ ΠΚ.ΙΡ.Υ.0002Γηάηξεηε ζράξα θαισδίσλ από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
δηαζηάζεσλ 200mm*50 mm*0,80mm   
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
 
Γηάηξεηε ζράξα θαισδίσλ , θαηαζθεπαζκέλε απφ ιακαξίλα D.KP. θαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ κε ηα 
ηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο - δηάηξεζεο, κε ειάρηζην πάρνο ειάζκαηνο 0,80 mm , δηαζηάζεσλ 200 
mm Υ 50mm , θαηαζθεπαζκέλε απφ ηεκάρηα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ θαηάιιειε γηα νξαηή 
εγθαηάζηαζε ή εγθαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ςεπδνξνθήο , δειαδή ζράξα κε φια ηα απαξαίηεηα 
εμαξηήκαηα (γσληέο , ζηαπξνχο , ηαθ , ζπζηνιέο, θιπ) γηα ηελ ζπλερή θαηαζθεπή ηεο φδεπζεο θαζψο 
θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά αλάξηεζεο απφ νξνθή ή ηνίρν ή ηα πιηθά ζηήξημεο επί ηνπ ζθειεηνχ 
ςεπδνξνθήο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κηθξνπιηθψλ πνπ Θα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε 
εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ηεο πιήξνπο εξγαζίαο .  
(1 m) ΠΚ.ΗΡ.Υ.0002  
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα επηά επξψ θαη νγδφληα ηέζζεξα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 17,84€ 

 
ΑΡΘΡΟ 78   ΑΣΖΔ ΠΚ.ΙΡ.Υ.0001Γηάηξεηε ζράξα θαισδίσλ από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
δηαζηάζεσλ 100=110 mm*0,80mm 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
 
Γηάηξεηε ζράξα θαισδίσλ , θαηαζθεπαζκέλε απφ ιακαξίλα D.K.P. θαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ κεηά 
ηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο - δηάηξεζεο, κε ειάρηζην πάρνο ειάζκαηνο 0,80 mm , δηαζηάζεσλ 100 
mm Υ 50mm , θαηαζθεπαζκέλε απφ ηεκάρηα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ θαηάιιειε γηφ νξαηή 
εγθαηάζηαζε ή εγθαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ςεπδνξνθήο , δειαδή ζράξα κε φια ηα απαξαίηεηα 
εμαξηήκαηα (γσληέο , ζηαπξνχο , ηαθ , ζπζηνιέο, θιπ) γηα ηελ ζπλερή θαηαζθεπή ηεο φδεπζεο θαζψο 
θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά αλάξηεζεο απφ νξνθή ή ηνίρν ή ηα πιηθά ζηήξημεο επί ηνπ ζθειεηνχ 
ςεπδνξνθήο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κηθξνπιηθψλ πνπ Θα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε 
εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ηεο πιήξνπο εξγαζίαο . 
(1 m) ΠΚ. ΗΡ. Υ . 0001 
 
Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα επηά επξψ θαη νγδφληα ηέζζεξα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 15,10€ 

 
ΑΡΘΡΟ 79  ΑΣΖΔ ΠΚ.ΙΡ.Υ.0002Γηάηξεηε ζράξα θαισδίσλ από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
δηαζηάζεσλ 200mm*50 mm*0,80mm 
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Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
 
Γηάηξεηε ζράξα θαισδίσλ , θαηαζθεπαζκέλε απφ ιακαξίλα D.K.P. θαη γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ κε  ηελ 
δηαδηθαζία δηακφξθσζεο - δηάηξεζεο, κε ειάρηζην πάρνο ειάζκαηνο 0,80 mm , δηαζηάζεσλ 200 mm 
Υ 50mm , θαηαζθεπαζκέλε απφ ηεκάρηα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ θαηάιιειε γηα νξαηή 
εγθαηάζηαζε ή εγθαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ςεπδνξνθήο , δειαδή ζράξα κε φια ηα απαξαίηεηα 
εμαξηήκαηα (γσληέο , ζηαπξνχο , ηαθ , ζπζηνιέο, θιπ) γηα ηελ ζπλερή θαηαζθεπή ηεο φδεπζεο θαζψο 
θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά αλάξηεζεο απφ νξνθή ή ηνίρν ή ηα πιηθά ζηήξημεο επί ηνπ ζθειεηνχ 
ςεπδνξνθήο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κηθξνπιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηφ ηελ πιήξε 
εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ηεο πιήξνπο εξγαζίαο.  
(1 m) ΠΚ.ΗΡ.Υ.0002  
Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα ελλέα επξψ θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 19,94€ 

 
ΑΡΘΡΟ 80ΑΣΖΔ ΠΚ.ΙΡ.Υ.0005Αδηάηξεηε ζράξα θαισδίσλ κε θαπάθη από γαιβαληζκέλε 
ιακαξίλα δηαζηάζεσλ 100mm"50mm"0,80mm 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
 
Αδηάηξεηε ζράξα θαισδίσλ κε θαπάθη, θαηαζθεπαζκέλε απφ ιακαξίλα D.K.P. θαη γαιβαληζκέλε 
ελζεξκψ κεηά ηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο - δηάηξεζεο, κε ειάρηζην πάρνο ειάζκαηνο 0,80 mm , 
δηαζηάζεσλ 100 mm Υ 50mm , θαηαζθεπαζκέλε απφ ηεκάρηα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ θαηάιιειε 
γηφ νξαηή εγθαηάζηαζε ή εγθαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ςεπδνξνθήο , δειαδή ζράξα κε φια ηα 
απαξαίηεηα εμαξηήκαηα (γσληέο , ζηαπξνχο , ηαθ , ζπζηνιέο, θιπ) γηα ηελ ζπλερή θαηαζθεπή ηεο 
φδεπζεο θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά αλάξηεζεο απφ νξνθή ή ηνίρν ή ηα πιηθά ζηήξημεο επί ηνπ 
ζθειεηνχ ςεπδνξνθήο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κηθξνπιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ 
πιήξε εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ηεο πιήξνπο εξγαζίαο .  
(1 m) ΠΚ.ΗΡ.Υ.0005  
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη επξψ θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 20,45€ 

 
ΑΡΘΡΟ 81ΑΣΖΔ 8732.1.2σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο 13,5mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
 
σιήλαο ειεθηξηθψλ, γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα 
απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηαζία ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
(1 m)8732. 1 επζχο 8732. 1. 2 Γηακέηξνπ Φ 13,5mm 
 Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία επξψ θαη έληεθα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 3,11€ 

 
ΑΡΘΡΟ 82ΑΣΖΔ 8732.1.3σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο 16mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθφ πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ. 
 (1 m) 8732. 1 επζχο Γηακέηξνπ Φ 16mm 
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Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 3,90€ 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 83ΑΣΖΔ 8732.1.4σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο 23mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
 
 σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα 
απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
(1 m)8732. 1 επζχο 8732. 1. 4 Γηακέηξνπ Φ 23mm 
Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη πελήληα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,58€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 84     ΑΣΖΔ ΠΚ.ΙΡ.ΩΛ.305σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο ίζηνο 
δηακέηξνπ 36 mm 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο. Ίζηνο δηακέηξνπ 36 mm δειαδή 
ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη 
ζηεξεψζεσο θιπ.  
(1 m) ΠΚ.ΗΡ.ΩΛ.305 
 
 Σηκή ελφο m 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,80€ 

 
ΑΡΘΡΟ 85     ΑΣΖΔ 8732.2.2             σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο ζπηξάι 
13,6mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
 σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα 
απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
(1 m) 8732. 2 ζπηξάι 8732. 2. 2 Γηακέηξνπ Φ 13,5mm 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γχν επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 2,90€ 

 
ΑΡΘΡΟ 86     ΑΣΖΔ 8732.2.3             σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο ζπηξάι 16mm 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100%  
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
(1 m)8732. 2 ζπηξάι 8732. 2. 3 Γηακέηξνπ Φ 16mm 
 
Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

    ΑΡ. ΜΔΛ.: 9/2020   ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ»0      dζει. 44 

 (Αξηζκεηηθψο): 3,50€ 
 

ΑΡΘΡΟ 87     ΑΣΖΔ 8732.2.4       σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο ζπηξάι 23mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά  ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
(1 m) 8732. 2 ζπηξάι 8732. 2. 4 Γηακέηξνπ Φ 23mm 
 Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 3,70€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 88     ΑΣΖΔ ΠΚ.ΙΡ.ΩΛ.205            σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο ζπηξάι 
δηακέηξνπ 36 mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο ζπηξάι δηακέηξνπ 36 mm , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή 
ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη 
ζηεξεψζεσο θιπ.  
(1 m) ΠΚ.ΗΡ.ΩΛ.205  
Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη δέθα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,10€ 

 
ΑΡΘΡΟ 89     ΑΣΖΔ 8751.1.2                     Αγσγόο ηύπνπ ΝΤΑ Μνλόθισλνο δηαηνκήο 
Σξηπνιηθό Γηαηνκήο 1,5mm² 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46 100% 
 
Αγσγφο ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο δειαδή 
πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ ( δηαθιαδσηήξεο Η βίδεο , ζχξκα ζπλδέζεσο , 
κνλσηηθά πάζεο θχζεσο θιπ ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο , ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 
κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία .  
(1 m) 8751. 1 κνλφθισλνο β751. 1. 2 Γηαηνκήο: 1,5 mm² 
 
Σηκή ελφο m 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα επξψ θαη δέθα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 1,10€ 

 
ΑΡΘΡΟ 90     ΑΣΖΔ 8751.1.3              Αγσγόο ηύπνπ ΝΤΑ Μνλόθισλνο δηαηνκήο Σξηπνιηθό 
Γηαηνκήο 2,5mm² 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46 100% 
 
Αγσγφο ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο δειαδή 
πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ ( δηαθιαδσηήξεο , βίδεο Η ζχξκα ζπλδέζεσο , 
κνλσηηθφ πάζεο θχζεσο θιπ ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο , ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 
κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία .  
(1m) 8751. 1 κνλφθισλνο 8751. 1. 3 Γηαηνκήο: 2,5 mm² 
 
Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα  επξψ θαη είθνζη νθηψ  ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 1,28€ 
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ΑΡΘΡΟ 91     ΑΣΖΔ 8751.1.6Αγσγόο ηύπνπ ΝΤΑ Μνλόθισλνο δηαηνκήο Σξηπνιηθό Γηαηνκήο 
10 mm² 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46 100% 
 
 Αγσγφο ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο δειαδή 
πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ ( δηαθιαδσηήξεο , βίδεο , ζχξκα ζπλδέζεσο , 
κνλσηηθά πάζεο θχζεσο θιπ ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο , ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 
κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία .  
(1 m) 8751. 1 κνλφθισλνο 8751. 1. 6 Γηαηνκήο: 10 mm² 
 
Σηκή ελφο m 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γχν επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 2,50€ 

 
ΑΡΘΡΟ 92     ΑΣΖΔ 8766.3.1Καιώδην ηύπνπ ΝΤΜ Σξηπνιηθν Γηαηνκήο 3 Υ 1,5mm² 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46 100% 
 
Καιψδην ηχπνπ ΝΤΜ ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηά ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ 
θαη κηθξνπιηθψλ (θφιιαξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, 
κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ 
θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιαθψλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, 
δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  
(1 m) 8766. 3.1  ηξηπνιηθφ 8766. 3. 1 Γηαηνκήο: 3 Υ 1,5 mm² 
 
Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη ελελήληα ιεπηά  
 (Αξηζκεηηθψο): 4,90€ 

 
ΑΡΘΡΟ 93     ΑΣΖΔ 8766.4.1 Καιώδην ηύπνπ ΝΤΜ Σεηξαπνιηθό Γηαηνκήο 4 Υ 1,5mm² 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46 100% 
 
Καιψδην ηχπνπ ΝΤΜ ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ 
θαη κηθξνπιηθψλ (θφιιαξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, 
κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.) επί ηφπνπ 
θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιαθψλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, 
δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 
(1 m) 8766. 4 ηεηξαπνιηθφ 8766.4. 1 Γηαηνκήο: 4 Υ 1,5 mm 
 
Σηκή ελφο m 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πέληε επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 5,40€ 

 
ΑΡΘΡΟ 94     ΑΣΖΔ 8766.3.2   Καιώδην ηύπνπ ΝΤΜ Σξηπνιηθν Γηαηνκήο 3 Υ 2,5mm² 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46 100% 
 
Καιψδην ηχπνπ ΝΤΜ ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ 
θαη κηθξνπιηθψλ (θφιιαξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, 
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κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.) επί ηφπνπ 
θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, 
δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  
(1 m) 8766. 3 ηξηπνιηθφ 8766. 3. 2 Γηαηνκήο: 3 Υ 2,5 mm² 
 
Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,80€ 

 
ΑΡΘΡΟ 95             ΑΣΖΔ 8766.3.3              Καιώδην ηύπνπ ΝΤΜ Σξηπνιηθό Γηαηνκήο 3 Υ 4mm² 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46 100% 
 
Καιψδην ηχπνπ ΝΤΜ ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ 
θαη κηθξνπιηθψλ (θφιιαξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα,  ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, 
κνλσηηθφ πφζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθφ ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ 
θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιαθψλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, 
δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  
(1 m) 8766. 3 ηξηπνιηθφ 8766. 3. 3 Γηαηνκήο: 3 Υ 4 mm² 
 
 Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έμη επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 6,40€ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 96     ΑΣΖΔ 8766.5.3                   Καιώδην ηύπνπ ΝΤΜ Πεληαπνιηθό Γηαηνκήο 5 Υ 4mm² 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46 100%  
 
Καιψδην ηχπνπ ΝΤΜ ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ 
θαη κηθξνπιηθψλ (θφιιαξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, 
κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ. )επί ηφπνπ 
θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιαθψλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, 
δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  
(1 m) 8766. 5 πεληαπνιηθφ 8766. 5. 3 Γηαηνκήο: 5 Υ 4 mm² 
 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηψ επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 8,80€ 

 
ΑΡΘΡΟ 97     ΑΣΖΔ 8774.6.4Καιώδην ηύπνπ ΝΤΤ νξαηά ή εληνηρηζκέλν Πεληαπνιηθό 
Γηαηνκήο 5 Υ 6mm² 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46 100% 
 
Καιψδην ηχπνπ ΝΤΤ νξαηά ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ 
(θφιιαξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο 
θχζεσο, φπσο θαη εηδηθφ ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
δηαλνίμεσο απιαθψλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο 
θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο. 
(1 m)8774.6 πεληαπνιηθφ 8766. 5. 4 Γηαηνκήο: 5 Υ 6 mm² 
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Σηκή ελφο m  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 10,90€ 

 
ΑΡΘΡΟ 98     ΑΣΖΔ 8774.5.8                     Καιώδην ηύπνπ ΝΤΤ νξαηό ή εληνηρηζκέλν 
Σεηξαπνιηθό Γηαηνκήο 4 Υ 36mm² 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46 100% 
 
Καιψδην ηχπνπ ΝΤΤ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ 
(θφιιαξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο 
θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.) επί ηχπνπ θαη εξγαζία 
δηαλνίμεσο απιαθψλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο 
θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο.  
(1 m) 8774.5 ηεηξαπνιηθφ 8774.5. 8 Γηαηνκήο: 4 Υ 35 mm² 
 
Σηκή ελφο m 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη νθηψ  επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 28,00€ 

 
ΑΡΘΡΟ 99     ΑΣΖΔ 8757.2.4              Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο Πνιύθισλνο δηαηνκήο 36mm² 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο , δειαδή αγσγφο θαη κηθξνπιηθά (ζηεξίγκαηα ή κνλσηήξεο, ηάθνη, βίδεο, 
γχςνο θιπ) επί ηχπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο κε ζηεξίγκαηα ή κε κνλσηήξεο.  
(1 m) 8757. 2 Πνιχθισλνο 8757. 2. 4 Γηαηνκήο: 35 mm² 
 
 Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έμη επξψ 
 (Αξηζκεηηθψο): 6,00€ 

 
ΑΡΘΡΟ 100     ΑΣΖΔ 8735.2.1            Κπηίν δηαθιαδώζεσο πιαζηηθά Φ70 mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
 
Κπηίν δηαθιαδψζεσο , νξαηφ ή εληνηρηζκέλν , δειαδή ζσιήλαο , θπηίν θαη κηθξνπιηθά (γχςνο, πίζζα 
κνλσηηθή , θαλλάβη , κίλην , μχιηλα ηαθάθηα , βίδεο , καζηνί δηαζηνιέο , ζπζηνιέο , θφληξα παμηκάδηα , 
ηάπεο ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο .  
(1 ηεκ) 8735.2 Πιαζηηθφ 8735. 2.1 Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 70 mm 
 
 Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά  
 (Αξηζκεηηθψο): 3,50€ 

 
ΑΡΘΡΟ 101     ΑΣΖΔ 8786.1.2Κπηίν δηαθιαδώζεσο θαισδίσλ ηύπνπ ΝΤΤ ή ΝΤΜ Γηακέηξνπ 
70 mm γηά αγσγνύο δηαηνκήο έσο4mm 3 εμόδσλ   
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100%  
 
Κπηίν δηαθιαδψζεσο θαισδίσλ ηχπνπ ΝΤΤ ή ΝΤΜ απφ βαθειίηε ή πιαζηηθά πιηθά, κε ελζσκαησκέλν 
δηαθιαδσηήξα έσο 5 επαθψλ θαη κε ηνπο ζηππηνζιiηπεο γηα θαιψδηα έσο 5 Υ 4 mm2, δειαδή θπηίν 
πιήξεο θαη κηθξνυιηθά (γχςνο, ηαθάθηα, βίδεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπλδέζεσο  
(1 ηεκ) 8786. 1 Γηακέηξνπ 70 mm γηα αγσγνχο δηαηνκήο έσο 4 mm2 8786.1. 2 3 εμφδσλ  
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Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έμη επξψ θαη εμήληα ιεπηά  
 (Αξηζκεηηθψο): 6,60€ 

 
ΑΡΘΡΟ 102     ΑΣΖΔ ΠΚ.ΙΡ.ΓΙΑΚ.004Κπηίν νξγάλσλ δηαθνπήο 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 49 100% 
 
Κπηίν νξγάλσλ δηαθνπήο (δηαθφπηνπ, ξεπκαηνδφηε, επαθήο ζεκάλζεσο θιπ) νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, 
δειαδή θπηίν θαη κηθξνπιηθά (γχςνο, κνλσηηθή πίζζα θιπ) επί ηχπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο.  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΗΡ.ΓΗΑΚ.004 
 
 Σηκή ελφο ηεκ 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία επξψ θαη νγδφληα ιεπηά  
 (Αξηζκεηηθψο): 3,80€ 

 
ΑΡΘΡΟ 103     ΑΣΖΔ 8801.1.1Γηαθόπηεο ρσλεπηόο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α ηάζεσο 260 V 
Δληάζεσο 10Α απιόο κνλνπνιηθόο 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 49 100% 
 
Γηαθφπηεο ρσλεπηφο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α ηάζεσο 250 V κε ην θπηίν δειαδή πξνκήζεηα 
πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε 
(1 ηεκ) 8801. 1 Δληάζεσο 10 Α 8801. 1. 1 απιφο κνλνπνιηθφο  
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία επξψ θαη ελελήληα ιεπηά  
 (Αξηζκεηηθψο): 3,90€ 

 
ΑΡΘΡΟ 104     ΑΣΖΔ 8801.1.4Γηαθόπηεο ρσλεπηόο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α ηάζεσο 250 V 
Δληάζεσο 10Α θνκηηαηέξ ή αιιέ ξεηνύξ 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 49 100°/ν 
 
Γηαθφπηεο ρσλεπηφο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α ηάζεσο 250 V κε ην θπηίν δειαδή πξνκήζεηα 
πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε  
(1 ηεκ) 8801. 1 Δληάζεσο 10 Α 8801. 1. 4 θνκηηαηέξ ή αιιέ ξεηνχξ  
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πέληε επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά  
 (Αξηζκεηηθψο): 5,40€ 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 105     ΑΣΖΔ ΠΚ.ΙΡ.ΓΙΑΚ.001Ρεπκαηνδόηεο ΟΤΚΟ ζηεγαλόο έληαζεο 16Α  
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 49 100%  
 
Ρεπκαηνδφηεο ζηεγαλφο ζνχθν έληαζεο 16Α ,πιήξεο , δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε , κηθξνυιηθά , 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία .  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΗΡ.ΓΗΑΚ.001  
 
Σηκή ελφο ηεκ  
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα επηά επξψ 
 (Αξηζκεηηθψο): 17,00€ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 106     ΑΣΖΔ 8826.3.2   Ρεπκαηνδόηεο ΟΤΚΟ ρσλεπηόο έληαζεο 16Α 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 49 100%  
 
Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο ζνχθν έληαζεο 16Α ,πιήξεο , δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε , κηθξνυιηθά , 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία .  
(1 ηεκ)ΑΣΖΔ 8826.3.2 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 8,50€ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 107     ΑΣΖΔ ΠΚ.ΙΡ.LEDΦΩΣ.0002Ν  Φσηηζηηθό ζώκα  LED, ζηεγαλνύ ηύπνπ, 
αλεξηεκέλεο ηνπνζέηεζεο κε δπν ιάκπεο LED  ησλ 36W 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 59 100% 
 
Φσηηζηηθφ ζψκα LED, αλεξηεκέλεο ηνπνζέηεζεο κε δπν ΛάκπαLEDTubeT8 14,5W 1600lmG13 230V 
4000K θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά σο ζψκαηα ελδ. ηχπνπ PHILIPS ΣΒS 630 2 ρ Σ13 - 35W/830 , κεηά 
ησλ νξγάλσλ αθήο θαη βειηηψζεσο ηνπ ζπληειεζηνχ ηζρχνο, ησλ ιπρληψλ θαη ιπρληνιαβψλ θιπ 
απνηεινχκελν απφ κεηαιιηθή βάζε βακκέλε κε ρξψκα θσηηάο θαη πξνζηαηεπηηθφ πιαζηηθφ θάιπκκα 
πξνζηαζίαο ΗΡ66, ήηνη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζε γξακκέο ξεχκαηνο κε ηα 
κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
(1 ηεκ)ΠΚ.ΗΠ.ΦΩΣ.LED 0002Ν 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμήληα νθηψ επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 68,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 108     ΑΣΖΔ ΠΚ.ΙΡ.LEDΦΩΣ.0026Ν        Φσηηζηηθό ζώκα θαηηόληνο θσηηζκνύ ελδ. 

ηύπνπ ELECMAN-FLAT 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 59 100% 
 
Φσηηζηηθφ ζψκα θαηηφληνο θσηηζκνχ , θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε ςεπδνξνθή , ζηξνγγπιφ 
δηακέηξνπ 205 mmκε θέιπθνο απφ ραιπβδφθπιιν θαη εμσηεξηθά δαθηπιίδη απφ ρπηά αινπκίλην, κε 
ελζσκαησκέλεπιαθέηα led θαη πιαζηηθφ θάιπκκα, κε LEDTubeT8 14,5W 1600lmG13 230V 4000K, 
ελδ. ηχπνπ PHILIPS ΔΒΖ 020 , πιήξεο κε ηνλ κεραληζκφ έλαπζεο , ήηνη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζε γξακκέο ξεχκαηνο κε ηα κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε 
θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ) ΠΚ.ΗΡ.LEDΦΩΣ.0026Ν 
 
 Σηκή ελφο ηεκ  

 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμήληα επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 60,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 109     ΑΣΖΔ ΖΛ.ΦΩΣ.ΑΡΜ.LED.0001Ν    Φσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ αξκαηνύξαο LED 
επίηνηρν ή νξνθήο , ζηεγαλό , κειακπηήξεο1X18W 4000K 230VIP20 θαηηόληνο θσηηζκνύ 
ELECMAN-FLAT. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 59 100% 
 
Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ αξκαηνχξαο επίηνηρν ή νξνθήο , ζηεγαλφ , κε πιαθέηα led1X18W 4000K 
230VIP20 θαηηφληνο θσηηζκνχ ELECMAN-FLAT. , ήηνη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη 
ζχλδεζε ζε γξακκέο ξεχκαηνο κε ηα κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή 
ιεηηνπξγία.  
(1 ηεκ) ΖΛ.ΦΩΣ.ΑΡΜ.LED0001Ν 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα νθηψ επξψ θαη έληεθα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 48,11€ 

 
ΑΡΘΡΟ 110       ΑΣΖΔΠΚ.ΙΡ.LEDΦΩΣ.0021ΝΦσηηζηηθόLED απιίθα 1X60WE27 IP44 Λεπθό 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 59 100% 
 
Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ εληνηρηδφκελεο απιίθαο ηνπνζεηεκέλεο ζηα ξίρηηα ησλ βαζκίδσλ θιηκάθσλ κε 
ιακπηήξα 1X60WE27 IP44 Λεπθφ, ελδ. ήηνη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζε 
γξακκέο ξεχκαηνο κε ηα κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
(1ηεκ.)ΠΚ.ΗΡ.LEDΦΩΣ.0021Ν 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα πέληε επξψ 
 (Αξηζκεηηθψο): 45,00€ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 111       ΑΣΖΔ ΠΚ.LED.ΙΡ.ΦΩΣ.0026ΝΦσηηζηηθό απιίθα LED 1X3W 3000K 230V 
ιεπθνο επίηνηρν ελδ. Σύπνπ 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 59 100% 
 
Φσηηζηηθά ζψκα ηχπνπ απιίθαο θαηάιιειν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε ζε εζσηεξηθά ρψξν κε ιακπηήξα 
QT1X3W 3000K, ελδ. ηχπνπ, ήηνη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζε γξακκέο 
ξεχκαηνο κε ηα κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΗΡ.LEDΦΩΣ.0026Ν 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλελήληα πέληε επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 95,00€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 112       ΑΣΖΔΠΚ.ΙΡ.ΦΩΣ.0025NΦσηηζηηθόαπιίθαLED 1X3W 3000K 
230VΜαύξνAPPTHELIGHT 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 59 100% 
 
Φσηηζηηθφ απιίθα LED 1X3W 3000K 230V Μαχξν APPTHELIGHT, ήηνη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζε γξακκέο ξεχκαηνο κε ηα κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε 
θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
 
(1 ηεκ) ΠΚ.ΗΡ.LEDΦΩΣ.0025N 
Σηκή ελφο ηεκ  
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γηαθφζηα πελήληα ηξία επξψ θαη νγδφληα ηέζζεξα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 253,84€ 

 
ΑΡΘΡΟ 113       ΑΣΖΔ ΠΚ.ΙΡ.LEDΦΩΣ.0018ΝΦσηηζηηθό ρσλεπηό LED 1X3W 230VIP65 Γθξη 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 59 100%  
 
Φσηηζηηθφ ρσλεπηφ ζπνη LED 3W εμσηεξηθήο δηαθφζκεζεο ρψξνπ, ρξψκαηνο γθξη, γηα λα θσηίζεη 
ζπκπιεξσκαηηθά ηηο εηζφδνποθαη ηελ ππισηή ο. Με IP65, γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία 
θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ξχπνπο, ήηνη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζε 
γξακκέο ξεχκαηνο κε ηα κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ)ΠΚ.ΗΡ.ΦΩΣ.0018Ν 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ είθνζη ηξία επξψ θαη πελήληα ηέζζεξα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 123,54€ 

 
ΑΡΘΡΟ 114       ΑΣΖΔΠΚ.ΙΡ.ΦΩΣ.0017ΝΣεηξάγσλν spot δαπέδνπζηεγαλνύηύπνπελδ. 
ηύπνπελδ.ηύπνπ XAL - FILO 135 SQUARE 135 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 59 100%  
 
Σεηξάγσλν sξνt δαπέδνπ , ζηεγαλνχ ηχπνπ , θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν , κε 
ιακπηήξα ΟΡ -C6 C51-1Υ 35W ελδ. Σχπνπ ελδ.ηχπνπ XAL - FILO 135 SQUARE 135, ήηνη πξνκήζεηα, 
πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζε γξακκέο ξεχκαηνο κε ηα κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα 
παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ) ΠΚ.ΗΡ.ΦΩΣ.0017Ν 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γηαθφζηα πελήληα ελλέα επξψ θαη ελελήληα έμη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 259,96€ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 115       ΑΣΖΔ ΠΚ.ΙΡ.LEDΦΩΣ.0022ΝΑπηόλνκν θσηηζηηθό ζώκα αζθαιείαο 
εζσηεξηθνύ ρώξνπ 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 59 100% 
 
Απηφλνκν Φσηηζηηθφ αζθαιείαο LED 2,7W 1,5hIP42 OLYMPIAELECTRONICS-GR-8/LEDS-NEW , 
ήηνη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζε γξακκέο ξεχκαηνο κε ηα κηθξνπιηθά θαη 
ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΗΡ.LEDΦΩΣ.0022Ν 
 
Σηκή ελφο ηεκ 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμήληα  επξψ θαη δέθα πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 60,15€ 

 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 116       ΑΣΖΔ 8256.5.2ΝΖιηαθόο ζεξκνζίθσλαο GigaXS 125 lt κε ζπιιεθηηθή 
επηθάλεηα 2.1 η.κ. Καηάιιεινο γηα 2-3 άηνκα 
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Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 24 100% 
 
Ζιηαθφο ζεξκνζίθσλαο GigaXS 125 lt κε ζπιιεθηηθή επηθάλεηα 2.1 η.κ., πιιέθηεο: 1Σχπνο πιιέθηε: 
Τπεξεπηιεθηηθφ, χλδεζε Trien ,Καηάιιεινο γηα 2-3 άηνκα κε φια ηα αλαγθαία φξγαλα απηφκαηεο 
ιεηηνπξγίαο θαη ξπζκίζεσο φπσο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο , 
δειαδή ζεξκνζίθσλαο κε ηα φξγαλα ηνπ θαη ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπλδέζεσο . 
Πεξηιακβάλνληαη νη ραιθνζσιήλεο θαη ηα ξαθφξ ζπλδέζεσο επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία ηνπνζεηήζεσο 
θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 
(1 ηεκ) 8256.5.2ΝΥσξεηηθφηεηαο125 It 8256.5.2 Ηζρχνο 3500 W 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Υίιηα ηεηξαθφζηα πελήληα  επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 1450,00€ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 117       ΑΣΖΔ ΔΞ.ΑΝ.ΑΓ.003 Φπγνθεληξηθόο εμαεξηζηήξαο αεξαγσγνύ , δηακέηξνπ 
εμαγσγήο 100 mm , παξνρήο 160 m3/h - 2600 rpm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 39 100% 
 
Δμαεξηζηήξεο αεξαγσγνχ ( ΗNlineflowductfans) , κνλνθαζηθφο  κε ειεθηξνθηλεηήξα θαηάιιειν γηα 
ιεηηνπξγία ππφ ηάζε 220 V / 50 ΖΕ , κε πξνζηαζία ΗΡ 44, θιάζε Β θαη ελζσκαησκέλν ζεξκηθφ 
πξνζηαζίαο .Ο θηλεηήξαο ζα είλαη δχν ηαρπηήησλ θαη Θα έρεη επηπιένλ ηελ δπλαηφηεηα ξννζηαηηθήο 
ξχζκηζεο . Ο εμαεξηζηήξαο ζα έρεη ζπκπαγή ζρεδηαζκφ , θηεξσηή κηθηήο ξνήο θαη Θα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο απφ εληζρπκέλν PVC. Θα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα άκεζε ζχλδεζε ζε αεξαγσγφ . 
Δλδ. Σχπνο ζεηξά ΜΗΥVΔΝΣ-ΣΟ εηαηξίαο 8&Ρ. Δμαεξηζηήξαο πιήξεο , δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 
ηνπνζέηεζε θαη ειεθηξηθή ζχλδεζε γηα παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία .  
(1 ηεκ) ΔΞ.ΑΝ.ΑΓ.003 Γηάκεηξνο εμαγσγήο 100 mm , παξνρή 160m3/h - 2500 rpm 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ δέθα επξψ θαη δέθα ηξία ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 110,13€ 

 
ΑΡΘΡΟ 118       ΑΣΖΔ ΠΚ.ΖΑ.1001 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη 
κνξθνζίδεξν κε πόξηα πξνζηαζίαο ΙΡ 40 εληνηρηδόκελνο δηαζηάζεσλ 82Υ55 cm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52 100% 
 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν , κε πφξηα , πξνζηαζίαο ΗΡ 40 , 
εληνηρηδφκελεο ή εκηεληνηρηδφκελεο κνξθήο , ρσξίο ηα φξγαλά ηνπ (δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο 
ιπρλίεο θιπ) αιιά κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, 
αθξνδέθηεο, θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπ κηθξνυιηθά θαζψο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ 
κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθά ρξψκα, ζηφθν πηζηνι1νπ θαη δχν ζηξψκαηα εςεκέλνπ 
βεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε 
νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελα ζηδεξά ειάζκαηα, 
ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηα ηε δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία .  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΖΛ.1001 Γηαζηάζεσλ 82Υ55 cm 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πεληαθφζηα ηξηάληα επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 530,20€ 
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ΑΡΘΡΟ 119       ΑΣΖΔ ΠΚ.ΖΑ.1003Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη 
κνξθνζίδεξν κε πόξηα πξνζηαζίαο ΙΡ 55 επίηνηρνο δηαζηάζεσλ 82Υ75 cm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52 100% 
 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν , κε πφξηα , πξνζηαζίαο ΗΡ 55 , 
επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο , ρσξίο ηα φξγαλά ηνπ (δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ) άιιν κε 
ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, αθξνδέθηεο, 
θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπ κηθξνυιηθά θαζψο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ 
κεξψλ απηνχ κε βαζηθά ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα εςεκέλνπ βεξληθνρξψκαηνο, 
δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, 
εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελα ζηδεξά ειάζκαηα, ζπλδέζεσο ησλ 
εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηα ηε δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία .  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΖΛ.1003 Γηαζηάζεσλ 82Υ75 cm 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πεληαθφζηα ελελήληα επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 590,20€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 120      ΑΣΖΔ ΖΛ.ΤΛ.ΠΙΝ.1004              Απηόκαηνο ηξηπνιηθόο δηαθόπηεο αέξα 
ξεύκαηνο βξαρπθύθισζεο 36 ΚΑ νλνκ. εληάζεσο ξύζκηζεο 125 Α 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 55 100%  
 
Απηφκαηνο ηξηπνιηθφο δηαθφπηεο αέξα ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο 36 ΚΑ νλνκ. εληάζεσο ξχζκηζεο 160 
Α κε ρξνληθή θαη Θεξκηθή ξχζκηζε θαηάιιεινο γηα εγθαηάζηαζε ζε κεηαιιηθφ πίλαθα , πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλνο , δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε δηαθφπηνπ κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο , ζπλδέζεσο θαη ξπζκίζεσο .  
(1 ηεκ) ΖΛ.ΤΛ.ΠΗΝ.1004 Μέγηζηεο εληάζεσο 125 Α  
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γηαθφζηα εμήληα επξψ θαη εβδνκήληα δχν ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 260,72€ 

 
ΑΡΘΡΟ 121      ΑΣΖΔ 8880.3.5Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο 
ηξηπνιηθόο εληάζεσο 100 Α 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 55 100% 
 
Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
(1 ηεκ) 8880. 3 απιφο ηξηπνιηθφο 8880.3. 5 Δληάζεσο 100 Α  
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 30,50€ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 122      ΑΣΖΔ 8880.3.2Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο 
ηξηπνιηθν εληάζεσο 40 Α 
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Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 55 100% 
 
Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφηηηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
(1 ηεκ) 8880. 3 απιφο ηξηπoιηθφο 8880. 3. 2 Δληάζεσο 40 Α 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα νθηψ επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 18,40€ 

 
ΑΡΘΡΟ 123      ΑΣΖΔ 8880.2.1Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο 
δηπνιηθόο εληάζεσο 25 Α 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 55 100%  
 
Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθδπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
(1 ηεκ) 8880. 2 απιφο δηπνιηθφο 8880.2. 1 Δληάζεσο 25 Α 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα ηέζζεξα επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 14,20€ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 124      ΑΣΖΔ 8880.1.1Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο 
κνλνπνιηθόο εληάζεσο 25 Α 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 55 100% 
 
Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ 
ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία  
(1 ηεκ) 8880. 1 απιφο κνλνπνιηθφο 8880.1. 1 Δληάζεσο 25 Α 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 10,30€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 125      ΑΣΖΔ ΖΛ.ΤΛ.ΠΙΝ.0905Αζθάιεηα ζπληεθηηθή ηύπνπ ΔΕ-SIEMENS 80 Α  
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 54 100% 
 
Αζθάιεηα ζπληεθηηθή ηχπνπ ΔΕ-SIEMENS πιήξεο απφ πνξζειάλε κε ηελ βάζε, κήηξα, πψκα θαη 
ζπληεθηηθφ βξαδείαο ή ηαρείαο ηήμεσο θαη πξνθπιαθηηθά δαθηχιην επίζεο απφ πνξζειάλε κε 
αθξνδέθηεο ζπλδέζεσο απφ κπξνζηά, θαηάιιειε γηά ρσλεπηή εγθαηάζηαζε ζε πίλαθα ηχπνπ εξκαξίνπ 
ή κέζα ζε ζηεγαλφ θηβψηην, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε  
(1 ηεκ) ΖΛ.ΤΛ.ΠΗΝ.0905 Δληάζεσο 80 Α  
 
Σηκή ελφο ηεκ 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γψδεθα επξψ θαη εμήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 12,60€ 
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ΑΡΘΡΟ 126      ΑΣΖΔ ΖΛ.ΤΛ.ΠΙΝ.0902Αζθάιεηα ζπληεθηηθή ηύπνπ ΔΕ-SIEMENS 35 Α  
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 54 100% 
 
Αζθάιεηα ζπληεθηηθή ηχπνπ ΔΕ-31ΔΜΔΝS πιήξεο απφ πνξζειάλε κε ηελ βάζε, κήηξα, πψκα θαη 
ζπληεθηηθφ βξαδείαο ή ηαρείαο ηήμεσο θαη πξνθπιαθηηθφ δαθηχιην επίζεο απφ πνξζειάλε κε 
αθξνδέθηεο ζπλδέζεσο απφ κπξνζηά, θαηάιιειε γηα ρσλεπηή εγθαηάζηαζε ζε πίλαθα ηχπνπ εξκαξίνπ 
ή κέζα ζε ζηεγαλφ θηβψηην, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε  
(1 ηεκ) ΖΛ.ΤΛ.ΠΗΝ.0902 Δληάζεσο 35 Α 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 8,50€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 127      ΑΣΖΔ 8910.1.2Αζθάιεηα ζπληεθηηθή ηύπνπ ΔΕ-3SIEMNS εληάζεσο 25 Α θαη 
ζπεηξώκαηνο Δ 27 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 54 100% 
 
Αζθάιεηα ζπληεθηηθή ηχπνπ ΔΕ-3ΗΔΜΔΝΔ πιήξεο απφ πνξζειάλε κε ηελ βάζε, κήηξα, πψκα θαη 
ζπληηθηηθφ βξαδείαο ή ηαρείαο ηήμεσο θαη πξνθπιαθηηθά δαθηχιην επίζεο απφ πνξζειάλε κε 
αθξνδέθηεο ζπλδέζεσο απφ κπξνζηά, θαηάιιειε γηά ρσλεπηή εγθαηάζηαζε ζε πίλαθα ηχπνπ εξκαξίνπ 
ή κέζα ζε ζηεγαλφ θηβψηην, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε  
(1 ηεκ) 8910. 1. 2 Δληάζεσο έσο 25 Α θαη ζπεηξψκαηνο Δ 27  
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 8,50€ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 128      ΑΣΖΔ 8915.1.2 Μηθξναπηόκαηνο γηα αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ 
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο εληάζεσο 10 Α 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 55 100% 

 
Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηφ 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθά πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηα θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθφ πιηθφ θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα  
(1 ηεκ) 8915. 1 κνλνπνιηθφο 8915. 1. 2 Δληάζεσο 10 Α 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηψ επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 8,00€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 129      ΑΣΖΔ 8915.1.3Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ 
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο εληάζεσο 16 Α 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 55 100% 
Μηθξναπηφκαηνο γηα αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηφ 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηα αγσγνχο εζσηεξηθήο 
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ζπλδεζκνινγίαο, γηα θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα  
(1 ηεκ) 8915. 1 κνλνπνιηθφο 8915. 1. 3 Δληάζεσο 16 Α 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλλέα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 9,50€ 

 
ΑΡΘΡΟ 130      ΑΣΖΔ 8915.1.4Μηθξναπηόκαηνο γηα αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ 
κνλνπνιηθόο εληάζεσο 20 Α 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 55 100% 
 
Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο γηα 
ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθά πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηα αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηα θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα 
θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνχιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα  
(1 ηεκ) 8915. 1 κνλνπνιηθφο 8915. 1. 4 Δληάζεσο 20 Α  
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλλέα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 9,50€ 

 
ΑΡΘΡΟ 131      ΑΣΖΔ ΖΛ.ΤΛ.ΠΙΝ.0701Γηαθόπηεο δηαξξνήο ηεηξαπνιηθόο έληαζεο 40 Α 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 50 100% 
 
Γηαθφπηεο ( ξειαί ) δηαξξνήο θαηάιιεινο γηd ηνπνζέηεζε ζε ξάγα, ελεξγνπνηνχκελνο κε ξεχκα 
δηαθπγήο ίζν κε 30 ηει θαη κε ρξφλν δηαθνπήο κηθξφηεξν ησλ 30 ρηιηνζηψλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 
ηεηξαπνιηθφο εληάζεσο 40 Α. δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ηνπ πιηθνχ , θαη εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηνλ πίλαθα θαη παξάδνζεο ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ.) ΖΛ.ΤΛ.ΠΗΝ.0701 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ έλα επξψ θαη εμήληα ηέζζεξα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 101,64€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 132      ΑΣΖΔ ΖΛ.ΤΛ.ΠΙΝ.0601Δλδεηθηηθή ιπρλία ηξηπιή ηάζεσο κέρξη 500 V 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52 100% 
 
Σξηπιή ελδεηθηηθή ιπρλία ηάζεσο κέρξη 500 V πιήξεο εγθαηεζηεκέλε ζε πίλαθα δηαλνκήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ηχπνπ επίηνηρνπ ή επηδαπέδηνπ εξκαξίνπ (πεδίνπ) κε ηα πιηθά θαη κηθξνχιηθά 
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία  
(1 ηεκ) ΖΛ.ΤΛ.ΠΗΝ.0601 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη έλα επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 21,80€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 133      ΑΣΖΔ 60.10.40.07      Φσηηζηηθά ζώκαηα νδνθσηηζκνύ ρσξίο βξαρίνλα 
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Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 103 100,00% 
 
Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ ρσξίο βξαρίνλα κε θσηεηλέοπήγεο ηερλνινγίαο δηφδσλ 
θσηνεθπνκπήο (LED) Ηζρχνο 110-150 W, ρσξίο βξαρίνλα. 
(1ηεκ.)ΑΣΖΔ 60.10.40.07 
 
Σηκή ελφο ηεκ 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηαθφζηα νγδφληα δχν επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 882,00€ 

 
ΑΡΘΡΟ 134      ΑΣΖΔ 60.10.40.01Ιζηνί νδνθσηηζκνύ από FRP (νπιηζκέλν κε ίλεο ζύλζεην 
πνιπκεξέο)3,00m 
Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 103 100,00% 
 
Ηζηνί νδνθσηηζκνχ απφ FRP (νπιηζκέλν κε ίλεο ζχλζεην πνιπκεξέο)3,00m 
(1ηεκ.)ΑΣΖΔ 60.10.01.01 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμαθφζηα δχν επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 602,00€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 135      ΑΣΖΔ Ν\8840Έιεγρνο ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο θαη θαηάζεζε ζηελ 
ειεθηξηθή επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Τ.Γ.Δ., Έθζεζεο Παξάδνζεο θαη 
Πξσηόθνιισλ Διέγρνπ  
Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 52 100,00% 
 
Ο ππεχζπλνο εγθαηαζηάηεο αθνχ ειέγμεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο ηελ 
ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ζα θαηαζέζεη ζηελ ειεθηξηθή επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο α) 
Σν πεξηερφκελν ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο Δγθαηαζηάηε (Τ.Γ.Δ.) πνπ ππνβάιιεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 1ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4483/1965, ζηελ ειεθηξηθή επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο είλαη ζχκθσλν κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ηεο Τ.Γ.Δ. ηνπ ΦΔΚ 844/Β΄/16−05−2011 β) Σα 
πεξηερφκελα ηεο Έθζεζεο Παξάδνζεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ ή ησλ 
Πξσηνθφιισλ Διέγρνπ ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, πνπ παξαδίδνληαη καδί κε ηελ Τ.Γ.Δ. ζηελ 
ειεθηξηθή επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είλαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζπλεκκέλα 
ππνδείγκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ ΦΔΚ 844/Β΄/16−05−2011 γ) ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 
ζρεδίνπ, ζρεδηαζκέλν θαηά CENELEC, πνπ ζπλνδεχεη ηελ Τ.Γ.Δ. πεξηιακβάλνληαη: − Ζ ζέζε ησλ 
ζηαζεξψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη θηλεηήξσλ − Ζ δηαδξνκή ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, εθφζνλ έρνπλ 
δηαηνκή ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 1,5 mm2 − Ζ ζέζε ησλ δηαθνπηψλ, ξπζκηζηψλ, θνκβίσλ, αληρλεπηψλ, 
ζεξκνζηαηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θαη πηλάθσλ, ζε ζρέζε κε ην αθίλεην θαη − Γηαζηαζηνινγεκέλν 
κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ πίλαθα ή ησλ πηλάθσλ φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη δηαηνκέο ησλ 
θαισδηψζεσλ ησλ γξακκψλ θαη ηα κεγέζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ (αζθάιεηεο, δηαθφπηεο, ΓΓΡ 
θ.ιπ.). 
(1 Σεκ.) ΑΣΖΔ Ν\8840 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πεληαθφζηα επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 500,00€ 

 
ΑΡΘΡΟ 136      ΑΣΖΔ N\00897.1.1.1Δξγαζία απνμήισζεο,ησλ πθηζηακέλσλ ειεθηξνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ακθηζεαηξηθνύ ρώξνπ 
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Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 59 100,00%  
 
Δξγαζία απνμήισζεο ησλ πθηζηακέλσλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο 
θηεληαηξηθήο ζρνιήο ηελ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη θαη ε φιε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο θαη 
δηαρείξηζεο ησλ απνμεισκέλσλ απφ πηζηνπνηεκέλν θνξέα. Ζ φιε εξγαζία απνμήισζεο ζα γίλεη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ιήςε φισλ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 
ΑΣΖΔ Ν\8840 Καη΄απνθνπή  
 
Σηκή Καη΄απνθνπή  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πεληαθφζηα επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 500,00€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 137      ΑΣΖΔ 8732.1.3               σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο επζύο 
16mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
(1 m) 8732. 1 επζχο 8732. 1. 3 Γηακέηξνπ Φ 16mm 
 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γχν επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 2,00€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 138      ΑΣΖΔ 8732.2.3           σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο ζπηξάι 16mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα 
πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  
(1 m) 8732. 2 ζπηξάι 8732. 2. 3 Γηακέηξνπ Φ 16mm 
 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 3,50€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 139      ΑΣΖΔ 8735.2.1                               Κπηίν δηαθιαδώζεσο πιαζηηθά Φ70 mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41 100% 
 
Κπηίν δηαθιαδψζεσο , νξαηφ ή εληνηρηζκέλν , δειαδή ζσιήλαο , θπηίν θαη κηθξνπιηθά (γχςνο, πίζζα 
κνλσηηθή , θαλλάβη , κίλην , μχιηλα ηαθάθηα , βίδεο , καζηνί δηαζηνιέο , ζπζηνιέο , θφληξα παμηκάδηα , 
ηάπξεο ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο .  
(1 ηεκ) 8735.2 Πιαζηηθά 8735. 2.1 Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 70 mm 
 
Σηκή ελφο ηεκ 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 3,50€ 
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ΑΡΘΡΟ 140      ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΣΙΒΙ.0001Καιώδην νκναμνληθό 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 47 100% 
 
Καιψδην νκναμνληθφ κεηαθνξάο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο , αληίζηαζεο 75 Ω , κε εμσηεξηθή κφλσζε απφ 
Θεξκνπιαζηηθφ πιηθά δηακέηξνπ 6.2 mm, ελδ. ηχπνπ LCD 95 Kathreίn , ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ 
θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο 
εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία .  
(1 m) ( ΠΚ.ΑΡ.ΣΗΒΗ.0001 ) 
 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,30€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 141      ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΚΑΛ.0002              Καιώδην ηύπνπ UTP 100 ΟΖΜ ηεζζάξσλ (4) 
ζπλεζηξακκέλσλ δεπγώλ θαηεγνξίαο 6Δ 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 48 100% 
 
Καιψδην ηχπνπ UTP (UNSHIELDEDTWISTEDPAIR) 100 ΟΖΜ ηεζζάξσλ (4) ζπλεζηξακκέλσλ δεπγψλ 
θαηεγνξίαο 5Δ πνπ πεξηβάιινληαη απφ καλδχα απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ. Κάζε αγσγφο ηνπ θαισδίνπ 
είλαη δηακέηξνπ 24AWG (0,51mm) κε κφλσζε απφ θπςεινεηδέο πνιπαηζπιέλην.Σα θαιψδηα Θα είλαη 
CATEGORY 5Δ, δειαδή θαηάιιεια γηα ηαρχηεηεο κεηαθνξάο κέρξη 100 Mbps, ζχκθσλα κε ην 
BULLETIN ΔΗΑΠΗΑ ΣΒ3-36. δειαδή πξνκήζεηα θαισδίνπ, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ επί 
ηχπνπ θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  
(1 m) ΠΚ.ΑΡ.ΚΑΛ.0002 
 
Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 3,90€ 

 
ΑΡΘΡΟ 142      ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΚΑΛ.0005Καιώδην ηύπνπ LIYCY 4 ρ1,00 mm2 ζσξαθηζκέλν (κε 
κπιεληάδ) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46 100% 
 
Καιψδην ηχπνπ LIYCY 4 ρ1,00 mm ζσξαθηζκέλν (κε κπιεληάδ) νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή 
πξνκήζεηα,πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα,ηαθάθηα, 
πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία 
εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε 
ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα 
εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία . 
(1m) ΠΚ.ΑΡ. ΚΑΛ.0005 Γηαηνκήο: 4 ρ1,00 mm 
 
Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έμη επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 6,00€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 143             ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΣΙΒΙ.0008                 Κεξαηνδόηεο ηεξκαηηθόο 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 49 100% 
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Κεξαηνδφηεο ηεξκαηηθφο , ελδ. ηχπνπ LEGRANDMOSAIC , πιήξεο κε ηα αληίζηνηρα θαιχκκαηα ηνπ, 
ζχκθσλα θαη κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο , δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε ,κηθξνυιηθά ,εγθαηάζηαζε 
θαη ζχλδεζε, παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία θαη πηζηνπνίεζε κε εηδηθφ φξγαλν απφ εμεηδηθεπκέλνπο 
ηερληθνχο .  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΡ.ΣΗΒΗ.0008  
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα δχν επξψ θαη έμη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 42,06€ 

 
ΑΡΘΡΟ 144        ΑΣΖΔ ΙΠΠ.ΑΡ.ΣΖΛ.001        Σειεθσληθόο θαηαλεκεηήο κε 2 νξηνισξίδεο 10 
ζεηξώλ κε 2 αθξνδέθηεο ζε θάζε ζεηξά 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52 100% 
 
Σειεθσληθφο θαηαλεκεηήο κε νξηνισξίδεο θαη ζεηξέο ζε θάζε νξηνισξίδα κε δχν ή ηξεηο αθξνδέθηεο, 
απνηεινχκελνο απφ κεηαιιηθφ εξκάξηα κε πφξηα απφ θχιιν γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm θαηάιιεινο γηα νξαηή ή ρσλεπηή εγθαηάζηαζε, ζηεγαλφηεηαο Ρ 30 ή Ρ 43 θαηά 
DIN 40050, κε ηηο νπέο δηειεχζεσο ησλ ηειεθσληθψλ αγσγψλ ή θαισδίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο 
ηνπο, ηελ πηλαθίδα ραξαθηεξηζκνχ ηνπ θαηαλεκεηή θαη ηελ θαξηέια αλαγξαθήο ησλ θπθισκάησλ, 
ρξσκαηηζκέλνο κε ηξεηο ζηξψζεηο βαθήο (δχν ζηξψζεηο αληηνμεηδσηηθήο βαθήο θαη κία ζηξψζε 
ρξψκαηνο απνρξψζεσο ηεο εγθξίζεσο ηεο επηβιέςεσο) δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 
εγθαηάζηαζε, δηεπζέηεζε θαη αλάπηπμε ησλ ηειεθσληθψλ αγσγψλ θαη θαισδίσλ κέζα ζηνλ 
θαηαλεκεηή, θνριίσζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ άθξσλ ζηηο νξηνισξίδεο, έιεγρν θαη δνθηκέο κε ηα πιηθφ 
θαη κηθξνχιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα ηελ παξάδνζε ηνπ θαηαλεκεηή ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
ιεηηνπξγία.Ξερσξηζηέο νξηνισξίδεο γηα απεπζείαο ζχλδεζε κε ηνλ ΟΣΔ ζα  πξνβιεθζνχλ θαη 
εθεδξηθέο νξηνισξίδεο γηα κειινληηθή επέθηαζε ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ.  
(1 ηεκ) ΑΣΖΔ ΗΠΠ.ΑΡ.ΣΖΛ.001 Σειεθσληθφο θαηαλεκεηήο κε 2 νξηνισξίδεο 10 ζεηξψλ κε 2 αθξνδέθηεο 
ζε θάζε ζεηξά 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλελήληα επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 90,40€ 

 
ΑΡΘΡΟ 145            ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΣΖΛ.0001                  Πξίδα ηειεθσληθή επίηνηρε κνλή Ρ3-45 
UTP (cat 5 Δ 86mm ρ 86mm) 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 49 100% 
 
Πξίδα ηειεθσληθή επίηνηρε κνλή Ρ3-45 UTPCat 5 Δ 86mm ρ 86mm , ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΗΔΟΡΑΝΟ 
MOSAIC, ρσλεπηή κε ην θπηίν δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε , κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, 
παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία θαη πηζηνπνίεζε κε εηδηθφ φξγαλν απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο θαζψο θαη 
αξίζκεζε.  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΡ.ΣΖΛ.0001 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα ηξία επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 43,20€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 146          ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΚΟΝ. 0001                         Κνλζόια ήρνπ 8-ChannelAnalog 
Κσδηθφοαλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52 100% 
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Κνλζφιαήρνπ 8-Channel Analog Mixer with USB Audio Interface 8x4 USB 2.0 audio interface (24bit / 
96 kHz) for multi track recording on Mac and PC SD 
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΡ.ΚΟΝ. 0001 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σεηξαθφζηα πελήληα επξψ 
 (Αξηζκεηηθψο): 450,00€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 147             ΑΣΖΔΠΚ.ΑΡ.ΚΟΝ. 0002               Δπαγγεικαηηθό κηθξόθσλν Behringer 
XM-8500 
Κσδηθφοαλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52 100% 
 
Γπλακηθφ θαξδηνεηδέο κηθξφθσλν. Απφθξηζε ζπρλφηεηαο 50Hz-15KHz θαη επαηζζεζία -70dB. Σχπνο: 
Γπλακηθφ  Πνιηθφ δηάγξακκα: Καξδηνεηδέο Απφθξηζε ζπρλνηήησλ: 50Hz~15KHz Δπαηζζεζία: -70dB 
Αληίζηαζε: 150Ω±30% 
 (1 ηεκ) ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΚΟΝ. 0002 
 
 Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα επξψ 
 (Αξηζκεηηθψο): 40,00€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 148             ΑΣΖΔΠΚ.ΑΡ.ΚΟΝ. 0003               Ζρείν επαγγεικαηηθό 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52 100% 
 
Ζρείν επαγγεικαηηθφ, Λεηηνπξγία Παζεηηθφ ,Ηζρχο (RMS)-,BassDriver6,5 ",Bluetoothρη, Πιήζνο 
Εεχγνο, Γηαζηάζεηο & Βάξνο¨: 
Όςνο35,6 cm 
Πιάηνο23 cm 
Βάζνο21,3 cm 
Βάξνο3,8 kg 
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΡ.ΚΟΝ. 0003 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πελήληα επξψ 
 (Αξηζκεηηθψο): 50,00€ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 149            ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΠΤΡ.0010                 Κεληξηθόο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο 
ζπκβαηηθόο 4 δσλώλ 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62 100%  
 
Κεληξηθφο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο ζπκβαηηθφο 4 δσλψλ κε δχν εμφδνπο γηα θαξνζεηξήλεο , relayaΗarm, 
πξνγξακκαηηδφκελε έμνδν γηα ηειεθσλεηή θαη relay γηα θάζε δψλε . Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζα δηαζέηεη 
κπαηαξία Α-986 ( 12V 17 Ah) . Ο πίλαθαο ζα δηαζέηεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ , φπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ελ γέλεη χιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Θα είλαη ζχκθσλεο κε ην 
Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ54 . Δλδεηθηηθφο ηχπνο ΟLΤΜΡΗΑ ELECTRONICS 6S-634. Ο πίλαθαο Θα 
παξαδνζεί πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο κεηά ησλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο εξγαζίαο 
γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία κεηά ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ .  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΡ.ΠΤΡ.0010  
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Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σεηξαθφζηα ελελήληα επξψ 
 (Αξηζκεηηθψο): 490,00€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 150       ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΠΤΡ.0003                    Αληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθόο 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62 100% 
 
Αληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθφο ζπκβαηηθφο κεηά βάζεσο θαηάιιεινο γηα εγθαηάζηαζε ζηελ 
νξνθή,ξπζκηδφκελνο απεπζείαο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο κεηά ησλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο εξγαζίαο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθήιεηηνπξγία.  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΡ.ΠΤΡ.0003  
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ εμήληα ελλέα επξψ θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 169,45€ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 151    ΑΣΖΔΠΚ.ΑΡ.ΠΤΡ.0004                 Αληρλεπηήο ξνήο ( flowswitch) 4" 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62 100% 
 
Αληρλεπηήο ξνήο (110* switch) 4 " ζπκβαηηθφο κεηά βάζεσο θαηάιιεινο γηα εγθαηάζηαζε ζηελ 
νξνθή,ξπζκηδφκελνο απεπζείαο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο κεηά ησλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο εξγαζίαο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΡ.ΠΤΡ.0004 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ εμήληα νθηψ επξψ θαη είθνζη πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 168,25€ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 152     ΑΣΖΔΠΚ.ΑΡ.ΠΤΡ.0005               Κνκβίν (κπνπηόλ) αλαγγειίαο ππξθαγηάο 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62 100% 
Κνκβίν (κπνπηφλ )αλαγγειίαο ππξθαγηάο ζπκβαηηθφ θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε επίηνηρα,ξπζκηδφκελν 
απεπζείαο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο κεηά ησλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο 
εξγαζίαο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΡ.ΠΤΡ.0005  
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ πελήληα νθηψ επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 158,90€ 

 
ΑΡΘΡΟ 153     ΑΣΖΔΠΚ.ΑΡ.ΠΤΡ.0006      εηξήλα ζπλαγεξκνύ , εζσηεξηθή, κε 
ελζσκαησκέλν θιάο, 24Ο 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 60 100% 
 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

    ΑΡ. ΜΔΛ.: 9/2020   ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ»0      dζει. 63 

εηξήλα ζπλαγεξκνχ , εζσηεξηθή,κε ελζσκαησκέλν θιάο, 24VDC θαη κηθξνπιηθά επί ηφπνπ θαη 
εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ γηα παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΡ. ΠΤΡ.0006 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ εβδνκήληα επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 170,20€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 154     ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ACC.P. 0012           Αζύξκαην Access Point Οξνθήο 300Mbps 
Λεπθό 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 44 100% 
 
Αζχξκαην AccessPoint Οξνθήο 300Mbps Λεπθφ θαη κηθξνπιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο 
θαη δνθηκψλ γηα παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΡ.ACC.P. 0012                       
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ ζαξάληα νθηψ επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 148,00€ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 155        ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ. Proj.P. 0013        Βηληενπξνβνιέαο LEDBenQMX535 Projector 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 44 100% 
 
Αζχξκαην AccessPoint Οξνθήο 300Mbps Λεπθφ θαη κηθξνπιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο 
θαη δνθηκψλ γηα παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.  
(1 ηεκ) ΠΚ.ΑΡ. Proj.P. 0013 
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμαθφζηα νγδφληα επξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 680,76€ 

 
ΑΡΘΡΟ 156    ΑΣΖΔ ΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ.0010                  Σαηλία δηαζηάζεσλ 30 ρ 3,5 mmSt/tZn 
(500gr/mm2) Κσδ. 0110.020 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
Σαηλία δηαζηάζεσλ 30 ρ 3,5 mmSt/tZn (500gr/mm2) Κσδ. 0110.020 ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ επί ηφπνπ 
θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο.  
(1m) ΠΚ.ΓΔΗ.ΑΛ.0010  
 
Σηκή ελφο m  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηά επξψ θαη νγδφληα έλα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 7,81€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 157      ΑΣΖΔ ΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ.0009                  Αξπαγή ηαρπζύλδεζκνο νπιηζκνύ St/tZn 
Κσδ. 0330.010 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
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Αξπαγή ηαρπζχλδεζκνο νπιηζκνχ SU1& Κσδ. 0330.010 ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο.  
(1m) ΠΚ.ΓΔΗ.ΑΛ.0009  
 
Σηκή ελφο ηεκ  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έμη επξψ θαη είθνζη δχν ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 6,22€ 

 
ΑΡΘΡΟ 158     ΑΣΖΔΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ.0003                       ΑγσγόοΦ10 mm 30 St/tZn. Κσδ.0150.020  
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
Αγσγφο Φ10 mm 30 St/tΕπ .Κσδ. 0150.020 ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο. 
(1m) ΠΚ.ΓΔ Η.ΑΛ. 0003 
 
Σηκή ελφο m  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έμη επξψ θαη ελελήληα πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 6,95€ 

 
ΑΡΘΡΟ 159      ΑΣΖΔ ΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ.0006                    Ρπζκηδόκελν πεξηιαίκην γείσζεο (1"-4") 
Κσδ. 0890.020 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
Ρπζκηδφκελν πεξηιαίκην γείσζεο (1"-4") Κσδ. 0890.020 ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο.  
(1m) ΠΚ. ΓΔΗ.ΑΛ.0006 
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα επξψ θαη ελελήληα πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 10,95€ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 160       ΑΣΖΔ ΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ.0007                      Αλακνλή ζεκείν άκεζεο γείσζεο Μ12 4Α 
Κσδ. 0220.030 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100%  
 
Αλακνλή ζεκείν άκεζεο γείσζεο Μ12 4Α Κσδ. 0220.030 ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ επί ηχπνπ θαη 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο.  
(1m) ΠΚ.ΓΔΗ.ΑΛ.0007  
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη νθηψ επξψ θαη ελελήληα επηά ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 28,97€ 

 
ΑΡΘΡΟ 161        ΑΣΖΔ ΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ.0002                  θηθηήξαο δηαζηαπξώζεσο αγσγνύ 
Φ10/ηαηλίαο 30 St/tZn 3 πι.Κσδ. 500020 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
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θηθηήξαο δηαζηαπξψζεσο αγσγνχ Φ10/ηαηλίαο 30 St/tZn 3 πι. Κσδ. 0500.020 ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤ=Ζ 
επί ηχπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο.  
(1m) ΠΚ. ΓΔΗ.ΑΛ.0002  
 
Σηκή ελφο ηεκ  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηά επξψ θαη ελελήληα πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 7,95€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 162     ΑΣΖΔΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ.0013            Πνιύθισλνο αγσγόο1δ mm2 Cu (0,143Kgrlm) 
Κσδ. 0170.020 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
Πνιχθισλνο αγσγφο16 mm2 Cu (0,143Kgr/m) Κσδ. 0170.020 ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ επί ηφπνπ θαη 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο.  
(1m) Π Κ. ΓΔΗ.ΑΛ 00 13  
 
Σηκή ελφο Kgr  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη έλα επξψ θαη εβδνκήληα δχν ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 21,72€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 163        ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΑΛΔΞ. 0010              ηήξηγκα upat Φ8-10 St/tZn ELEMKO 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
Βχζκαηα Ø8mm θαηάιιεια γηα εθαξκνγή ζε ηζηκέλην, πέηξα, ηνχβιν. Σνπνζεηνχληαη εχθνια θαη 
γξήγνξα παξέρνληαο αζθαιή αγθχξσζε θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ ρξήζε. Παξνπζηάδνπλ πςειή 
αληίζηαζε ζηελ νμείδσζε, ηε δηάβξσζε, ηελ πγξαζία θαη είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθά ζηε γήξαλζε, επί 
ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.)ΠΚ.ΑΡ.ΑΛΔΞ..001 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηψ επξψ θαη εμήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 8,60€ 

 
ΑΡΘΡΟ 164      ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΑΛΔΞ. 002                     AΓΩΓO KPAM.AΛOYMINIOY 
Φ8MMAIMGSIELEMKO 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
AΓΩΓO KPAM.AΛOYMINIOY Φ8 MMAIMGSIELEMKO, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο 
θαη ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.)ΠΚ.ΑΡ.ΑΛΔΞ..001 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα νθηψ επξψ θαη εμήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 18,60€ 

 
ΑΡΘΡΟ 165      ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΑΛΔΞ. 006                        ηήξηγκα ζθέπεο αγσγνύ Φ8-10 St/tZn 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
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ηήξηγκα ζθέπεο αγσγνχ Φ8-10 St/tZn, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΑΛΔΞ.0006 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα ηξία επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 13,20€ 

 
ΑΡΘΡΟ 166          ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΑΛΔΞ. 008                  Ρνδέια ζηεγαλνπνίεζεο PVC 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 10 100% 
 
Ρνδέια ζηεγαλνπνίεζεο PVC, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΠΚ.ΑΡ.ΑΛΔΞ..0008 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έμη επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 6,20€ 

 
ΑΡΘΡΟ 167       ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΑΛΔΞ. 0007                        Δπίηνηρν ζηήξηγκα Φ8-10 Cu 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
Δπίηνηρν ζηήξηγκα Φ8-10 Cu, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.)ΠΚ.ΑΡ.ΑΛΔΞ..0007 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γψδεθα επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 12,30€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 168    ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΑΛΔΞ. 0009                   ηήξηγκα δώκαηνο θπβόιηζνπ 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
ηήξηγκα δψκαηνο θπβφιηζνπ, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΠΚ.ΑΡ.ΑΛΔΞ..0009 
Σηκή ελφο ηεκ. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα έμη επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 16,20€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 169   ΑΣΖΔ 1110.1ΟΙΚ                   Κπβόιηζνο γηα ζηήξηγκα 13,5X11,5X8,5 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
Κπβφιηζνο γηα ζηήξηγκα 13,5X11,5X8,5, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη 
ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΑΣΖΔ 1110.1ΟΗΚ 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλλέα επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 9,20€ 
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ΑΡΘΡΟ 170      ΑΣΖΔ ΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ. 0002             θηγθηήξαο γείσζεο Αγσγνύ 8-10mm Υάιπβα 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100°/ν  
θηγθηήξαο γείσζεο Αγσγνχ 8-10mm Υάιπβα, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη 
ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΑΣΖΔ ΠΚ.ΓΔΗ.ΑΛ. 0002 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γψδεθα επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 12,30€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 171      ΑΣΖΔΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ. 0001                  Λπόκελνο δηκεηαιιηθόοYN∆EMO 
ST/TZN/C 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
Λπφκελνο δηκεηαιιηθφο YN∆EMO ST/TZN/C, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη 
ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΑΣΖΔ ΠΚ.ΓΔΗ.ΑΛ. 0001 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα έμηεπξψ θαη εμήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 16,60€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 172               ΑΣΖΔΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ. 0003                             Μεηαιιηθή Πηλαθίδα Γείσζεο 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
θηγθηήξαο γείσζεο Αγσγνχ 8-10mm Υάιπβα, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη 
ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.)ΑΣΖΔ ΠΚ.ΓΔΗ.ΑΛ. 0003 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα ηέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 14,50€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 173    ΑΣΖΔΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ. 0014           Ράβδνο γείσζεο ηξνγγπιόο Φ14 1500mm 
Υάιπβαο 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
Ράβδνο γείσζεο ηξνγγπιφο Φ14 1500mm Υάιπβαο, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο 
θαη ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΑΣΖΔ ΠΚ.ΓΔΗ.ΑΛ. 0014 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα πέληε επξψ θαη δέθα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 45,18€ 
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ΑΡΘΡΟ 174     ΑΣΖΔΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ. 0009                   ύλδεζκνο επηκήθπλζεο ειεθηξόδηνπ 5/8'' 
νξεηράιθηλνο 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
χλδεζκνο επηκήθπλζεο ειεθηξφδηνπ 5/8'' νξεηράιθηλνο, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο 
θαη ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΑΣΖΔ ΠΚ.ΓΔΗ.ΑΛ. 0009 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη δχν επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 22,20€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 175      ΑΣΖΔΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ. 0004                  θηγθηήξαο γεηώζεσο ειεθηξόδηνπ 5/8'' 
νξεηράιθηλνο 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
θηγθηήξαο γεηψζεσο ειεθηξφδηνπ 5/8'' νξεηράιθηλνο, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο 
θαη ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΑΣΖΔ ΠΚ.ΓΔΗ.ΑΛ. 0004 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη δχν επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 22,30€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 176          ΑΣΖΔ 9280.1     Δπηθξνπζηήξαο γείσζεο ειεθηξόδηνπ 5/8'' St 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
Δπηθξνπζηήξαο γείσζεο ειεθηξφδηνπ 5/8'' St, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη 
ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΑΣΖΔ 9280.1 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη έλα επξψ θαη εμήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 21,60€ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 177    ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΦΡ.ΓΔΙ.0001    Φξεάηην- θαπάθη Γείσζεο Φ25CM/50KN 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 10 100% 
 
Φξεάηην- θαπάθη Γείσζεο Φ25CM/50KN, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη 
ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΦΡ.ΓΔΗ.0001 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμήληα πέληε επξψ θαη εβδνκήληα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 65,78€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 178    ΑΣΖΔ ΠΚ.ΓΔΙ.ΑΛ. 0011        Αθίδα Φ10X300 θηρη. Παξάιιειν Αινπκίλην 
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Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 44 100% 
 
Αθίδα Φ10X300 θηρη. Παξάιιειν Αινπκίλην, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη 
ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΑΣΖΔ ΠΚ.ΑΡ.ΑΛ.ΓΔΗ.0011 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη ηέζζεξα επξψ θαη πελήληα νθηψ ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 24,58€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 179                 ΑΣΖΔ 813.2.4               Αγσγόο γπκλόο CU Υαιθόο 50mm2 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
Αγσγφο γπκλφο CU Υαιθφο 50mm2, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΑΣΖΔ 813.2.4 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δβδνκήληα έλα επξψ θαη ελελήληα ελλέα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 71,99€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 180                ΑΣΖΔ 9280.2                          Αληηθεξαπληθό Σ1+T2 4P 50KA 320VAC 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 
 
Αληηθεξαπληθφ Σ1+T2 4P 50KA 320VAC, επί ηφπνπ θαηεξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη 
ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΑΣΖΔ 9280.2 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμαθφζηα δέθα έμη επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 616,30€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 181                 ΑΣΖΔ 9280.3                 AΠAΓΩΓO DATA ANTIK.ΠPOT. 68-03-410 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 10 100% 
 
AΠAΓΩΓO DATAANTIK.ΠPOT. 68-03-410, επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη 
ζπλδέζεσο.  
(1ηεκ.) ΑΣΖΔ 9280.3 
 
Σηκή ελφο ηεκ. 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γηαθφζηα ελελήληα έλα επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 291,30€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 182    ΤΓΡ 12.10 Υ  ύζηεκα απνρέηεπζεο απνξξνθεηηθνύ βόζξνπ 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.1 
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Γηα ηελ θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο απνξξνθεηηθνχ βφζξνπ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ 
Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Σ.Κ. Καβαζίισλ ην νπνίν ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλν, ζχκθσλα κε ηνπο 
θνηλνχο ηξφπνπο απνρέηεπζεο θαη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ηνπνζεηεκέλν θαη 
ζηεξεσκέλν ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε ηνπ, ζπλδεδεκέλν κε ηνπο αγσγνχο εηζξνήο, έηνηκν γηα 
ιεηηνπξγία ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:   

 ε δαπάλε ηεο πιήξνπο εξγαζίαο γηα εθζθαθή ηνπ ζθάκκαηνο επηθαλείαο 4,00Υ4,00κπεξίπνπ 
θαη βάζνπο 3,00κ ζε θάζε είδνπο έδαθνο.   

 Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε 2 ζηειψλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θπιηλδξηθψλ 
ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο Φ1100 κε θαπάθηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.  

 Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζθχξσλ γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ ηνπ ζθάκκαηνο 
ηνπ απνξξνθεηηθνχ βφζξνπ.   

 Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε 2 κεηαιιηθψλ θξεαηίσλ επίζθεςεο βαξέσο ηχπνπ 
50Υ50εθ.  

 Ζ εξγαζία ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο θαη πεξηιακβάλεη ηα 
εκεξνκίζζηα, κεραλήκαηα θαη θάζε είδνπο πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο.  
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Υίιηα εμαθφζηα επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 1600,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 183     ΤΓΡ 12.13 Υ   ύλδεζε απνρέηεπζεο ηνπαιεηώλ κε ζσιήλεο PVC 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6620.1 
 
 
Καηαζθεπή ηεο ζχλδεζεο απνρέηεπζεο ηνπαιεηψλ κε ην ζχζηεκα απνξξνθεηηθψλ βφζξσλ κε ζσιήλεο 
PVC Φ100 Ή Φ120 ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν έηνηκν γηα ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο. ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:   

 Ζ δαπάλε ηεο πιήξνπο εξγαζίαο γηα εθζθαθή ηνπ ζθάκκαηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ζσιήλσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο.   

 Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ.  

 Ζ δηάζηξσζε θαη επαλαπιήξσζε ηνπ ζθάκκαηνο κε άκκν θαη θαηάιιεια πξντφληα 
εθζθαθψλ.   

 Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε 2 κεηαιιηθψλ θξεαηίσλ επίζθεςεο βαξέσο ηχπνπ 
50Υ50εθ.  

Ζ εξγαζία ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο θαη πεξηιακβάλεη ηα εκεξνκίζζηα, 
κεραλήκαηα θαη θάζε είδνπο πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε ιεηηνπξγία ηεο 
ζχλδεζεο απνρέηεπζεο. 
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πεληαθφζηα επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 500,00 € 

 
 
 
ΟΜΑΓΑ Γ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ, ΔΠΗΣΡΧΔΗ 
 
ΑΡΘΡΟ 184       ΟΗΚ 79.02   Δπάιεηςε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο 

αζθαιηηθό γαιάθησκα 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7902  

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε αζθαιηηθφ ειαζηνκεξέο γαιάθησκα, εθηεινχκελε επί 
νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ, ήηνη αζθαιηηθφ πιηθφ επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο θαη επαιείςεσο ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γχν επξψ θαη είθνζη ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 2,20 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 185       ΟΗΚ 79.11.03Δπηζηξώζεηο κε ειαζηνκεξή κεκβξάλε αζθαιηηθήο βάζεσο 

κε επίζηξσζε πξνζηαζίαο από θύιιν αινπκηλίνπ, πάρνπο 0,08 mm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7912  

Δπίζηξσζε κε ειαζηνκεξή κεκβξάλε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-01-01 
"ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγψλ κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο".Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ 
πάζεο θχζεσο πιηθψλ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο, ε επάιεηςε κε ζεξκή 
νμεηδσκέλε αζθαιηφθνιια, ε αιιεινθάιπςε ησλ γεηηνληθψλ ισξίδσλ ηεο ζηξψζεο θαηά 15 cm θαη ε 
ζεξκνθφιιεζε ζηηο απνιήμεηο (άθξα), ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ζσιελψζεσλ, θαζψο θαη ζηηο αθκέο, 
γσλίεο θαη ζπλαξκνγέο, θαη απνιήμεηο.   

Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γψδεθα επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 12,40 € 

 
 

ΑΡΘΡΟ 186     ΟΗΚ 72.55Δπηζηέγαζε κε θύιια από ηηηαληνύρν ςεπδάξγπξν 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7244 

Δπηζηέγαζε κε εηδηθά θχιια απφ ηηηαληνχρν ςεπδάξγπξν πάρνπο 0,7 mm θαη βάξνπο 5 kg/m2, 
ρξψκαηνο ζέκη καη θφθθηλν, ζε ππάξρνληα μχιηλν ή κεηαιιηθφ ζθειεηφ, ζχκθσλα κε ηηο 
θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο κειέηεο. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο 
θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο, ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θχιισλ ζηνλ ζθειεηφ κε 
αλνμείδσηνπο ζπλδεηήξεο (clips) ειάρηζηεο αληνρήο 500 N θαη νη ζπλδέζεηο ησλ θχιισλ κεηαμχ ηνπο κε 
ρξήζε ρεκηθψλ ζπγθνιιεηηθψλ ζπκβαηψλ πξνο ην πιηθφ ή κεραληθψλ κεζφδσλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμήληα έλα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 61,50 € 

 
 

ΑΡΘΡΟ 187     ΟΗΚ 77.15          Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηώλ ηνίρσλ γηα 
ρξσκαηηζκνύο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7735  

 

Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". Απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ 
επηρξίζκαηνο, αθαίξεζε ησλ αλσκαιηψλ, θαζαξηζκφο, ιείαλζε κε γπαιφραξην, αζηάξσκα κε 
θαηάιιειν πιηθφ βάζεσο αθξπιηθήο ξεηίλεο, δηαιχηνπ, ή αθξπιηθνχ κηθξνκνξηαθνχ πιηθνχ βάζεσο 
λεξνχ, κε αληνρή ζηα αιθάιηα. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 1,70 € 

 
ΑΡΘΡΟ 188     ΟΗΚ 77.102Βαθή εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ, ζθπξνδέκαηνο ή 

γπςνζαλίδσλ κε νηθνινγηθό αθξπιηθό ρξώκα βάζεσο λεξνύ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744  

Βαθή εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο, επηρξηζκάησλ ή γπςνζαλίδσλ κε νηθνινγηθφ αθξπιηθφ 
ρξψκα βάζεσο, πηζηνπνηεκέλν απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θνξέα απνλνκήο νηθνινγηθνχ ζήκαηνο 
(πιηθά επί ηφπνπ, πξνεηνηκαζία επηθαλείαο, ηθξηψκαηα, εμνπιηζκφο θαη εξγαζία). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 13,50€ 

 
ΑΡΘΡΟ 189     ΟΗΚ 77.80.02 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ  Δμσηεξηθώλ 

επηθαλεηώλ κε ρξήζε κε ςπρξα νηθνινγηθά  ρξώκαηα, πδαηηθήο δηαζπνξάο 
αθξπιηθήο 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". Πξνεηνηκαζία ησλ 
επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί 
ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα επξψ θαη δέθα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 10,10€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 190     ΟΗΚ 77.55 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα 
αιθπδηθώλ ή  αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7755  

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 
"Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ".Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε 
ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν 
ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία,  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έμη  επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 6,70€ 

 
ΑΡΘΡΟ 191     ΟΗΚ 79.36 ηεγαλνπνίεζε αζπλερεηώλ ζθπξνδέηεζεο ζε ππάξρνπζα 

θαηαζθεπήιήξσζε νξηδνληίσλ θαη θαηαθνξύθσλ αξκώλ δηαζηνιήο κε 
ειαζηνκεξέο πνιπζνπιθηδηθό πιηθό 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7936 
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Πιήξσζε νξηδνληίσλ θαη θαηαθφξπθσλ αξκψλ δηαζηνιήο, πιάηνπο έσο 25 mm θαη ειάρηζηνπ βάζνπο 
5 έσο 8 mm, νπνπνησλδήπνηε δνκηθψλ ζηνηρείσλ, κε ειαζηνκεξέο πνιπζνπιθηδηθφ πιηθφ δχν 
ζπζηαηηθψλ θαη ειαζηηθφ θνξδφλη θιεηζηψλ θπςειψλ ζε βάζνο ίζν κε ην 0,70 έσο 0,80 ηνπ πιάηνπο 
ηνπ αξκνχ θαη φρη ιηγψηεξν απφ 7mm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 08-05-02-05 "θξάγηζε αξκψλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε ειαζηνκεξή πιηθά". 

ηελ πεξίπησζε αξκνχ πιάηνπο κεγαιπηέξνπ ησλ 25 mm, ε παξνχζα ηηκή κνλάδνο πξνζαξκφδεηαη 
αλαινγηθά. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αξκνχ 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαέμη επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 16,80€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 192     ΟΗΚ 73.26.01Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο15x15 cm, κε 
ρξήζε θνληακάησλ, ιεπθά ή έγρξσκα 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7326.1  

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο", ηνπνζεηνχκελα κεηά ηελ 
απφμεζε ησλ επηρξηζκάησλ, ζε ππφζηξσκα ηζηκεληναζβεζηνθνληάκαηνο ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 
0,04 m3 αζβέζηνπ ή θνιιεηά κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, κε αξκνχο ην πνιχ 1 mm, κε 
πιήξσζε ησλ θελψλ κε ιεπηφξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg θαη αξκνιφγεκα κε ιεπθφ ηζηκέλην, 
κε ή ρσξίο ρξσζηηθέο ή αξκφζηνθν.  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πιαθίδηα, ε ηζηκεληνθνλία ή ε θφιια επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη 
θζνξέο ησλ πιηθψλ, ε ηνπνζέηεζε, ε αξκνιφγεζε, ν ηειηθφο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο θαζψο θαη ε 
δηάλνημε νπψλ ζηα πιαθίδηα γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, ηνπνζέηεζε δηαθνπηψλ, 
ξεπκαηνδνηψλ θιπ,  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 33,50€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 193     ΟΗΚ 73.33.01 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 4, 
δηαζηάζεσλ 20x20 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7331  

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, 
πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4", δηαζηάζεσλ 20x20 cm, 
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 
"Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο".  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 έσο 2 
mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg 
ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν 
επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.  

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο 
θχζεσο επί ηφπνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα έλα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 31,50€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 194     ΟΗΚ 73.33.03 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 4, 
δηαζηάζεσλ 40x40 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7331  

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, 
πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4", δηαζηάζεσλ 40x40 cm, 
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 
"Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο".  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 έσο 2 
mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg 
ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν 
επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.  

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο 
θχζεσο επί ηφπνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα έμη επξψ 
 (Αξηζκεηηθψο): 36,00€ 

 
ΑΡΘΡΟ 195     ΟΗΚ 75.31.04     Πνδηέο παξαζύξσλ από ζθιεξό/εμαηξεηηθά ζθιεξό 

κάξκαξν πάρνπο 3 cm 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7534  

Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν πιάηνπο έσο 35 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-
00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο".Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ 
ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά 
θνληάκαηα ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, κφξθσζεο εγθνπήο (πνηακνχ) θάησ απφ ην 
εμέρνλ άθξν, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ. Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra) 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλελήληα πέληε επξψ 
 (Αξηζκεηηθψο): 95,00€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 196     ΟΗΚ 75.36.01     Μπαιθνλνπνδηέο κήθνπο έσο 2,00 m από κάξκαξν πάρνπο 

3 cm 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7536 

 

Μπαιθνλνπνδηέο κήθνπο έσο 2,00 m απφ κάξκαξν πιάηνπο έσο 30 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο".Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 
ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα 
ή γεληθά θνληάκαηα ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, 
αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ. Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο 
Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra). 
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Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα ηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 33,50€ 

 
ΑΡΘΡΟ 197     ΟΗΚ 73.35                   Πεξηζώξηα (ζνβαηεπηά) από θεξακηθά πιαθίδηα 

 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7326.1  

Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη  δηαζηάζεσλ, κνλφρξσκα ή 
έρξσκα, κε αξκνχο πιάηνπο 2 mm, ζηεξενχκελα κε  ηζηκεληνθνλία ή θφιια πιαθηδίσλ. Πιήξσο 
πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο θχζεσο 
επί ηφπνπ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,50€ 

 
  

 
ΑΡΘΡΟ 198     ΟΗΚ 73.36.02          Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζηκεληνθνλία πάρνπο 2,5 cm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7336 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε δχν ζηξψζεηο 
ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε θαη ηξίηε ζηξψζε κε παηεηφ 
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηνθφθθε άκκν.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,50€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 199     ΝΟΓΟ-Α Β-52.1       Δπηζηξώζεηο ισξίδαο όδεπζεο ηπθιώλ κε πιάθεο 
ηζηκέληνπ   

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 2922 
 
Δπίζηξσζε ισξίδαο φδεπζεο ηπθιψλ κε έγρξσκεο πιάθεο απφ ηζηκέλην, νκνηνγελνχο κάδαο 
(ρξψκαηνο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε), δηαζηάζεσλ 40x40cm, ρξψκαηνο θαη 
ηχπνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηά ηε δεκνπξάηεζε, επί ππνζηξψκαηνο 
πάρνπο 2,5 έσο 3,0 εθ, εθ αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηνο απνηεινχκελν απφ έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε 
κέξε θαζαξήο άκκνπ θαη 180ργξ ηζηκέληνπ αλά κ3, κε αξκνχο ην πνιχ 1mm κεηά πιεξψζεσο ησλ 
θελψλ δηά ιεπηφξξεπζηνπ ηζηκεληoθνληάκαηνο ησλ 650Kg ηζηκέληνπ. Ήηνη πιηθά θαη κηθξνυιηθά ελ 
γέλεη επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ αξκψλ 
δηαζηνιήο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαηά ηε δεκνπξάηεζε θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο.  

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ηζηκεληέλησλ 
πιαθψλ, ησλ πιηθψλ ζηεξέσζεο, αξκνιφγεζεο θιπ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, ε δαπάλε 
ηνπνζέηεζεο ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, ε δαπάλε αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηνο έδξαζεο πάρνπο 2,5 έσο 
3,0 εθ. απνηεινχκελν απφ έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε κέξε θαζαξήο άκκνπ θαη 180 ργξ ηζηκέληνπ αλά 
κ3, ε δαπάλε αξκνιφγεζεο κε ηζηκεληνκαξκαξνθνλία απφ ιεπθφ εγρψξην ηζηκέλην αλαινγίαο 650 ργξ 
ηζηκέληνπ αλά κ3 καξκαξνθνλίαο, ε δαπάλε θαζαξηζκνχ ησλ αξκψλ θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη 
εξγαζίαο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξνπο πιαθνζηξψζεσο    

( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη έμη επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 26,00€ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 200      ΟΓΟΒ-81 Πιαθνζηξώζεηο κε πιάθεο από ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ 40x40 

cm 
 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεοΟΓΟ-2922 

 
Πιαθνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θαη θνηλνρξήζησλ ππαηζξίσλ ρψξσλ κε πιάθεο έγρξσκεο, 
επίπεδεο ή ξαβδσηέο, απφ ζθπξφδεκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1339, δηαζηάζεσλ 40x40 cm. 

Καηαζθεπή πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ αληηνιηζζεξέο 
πιάθεο απφ ζθπξφδεκα, έγρξσκεο, ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ 40x40 cm, πάρνπο 3 cm.  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη απφζεζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ πιαθψλ ζπζθεπαζκέλσλ ζε 
παιέηεο,  

 ε παξαζθεπή θαη δηάζηξσζε ηνπ θνληάκαηνο έδξαζεο, (εξγαζία θαη πιηθά),  

 ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ θαηά ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε δηάηαμε 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνπήο ηεκαρίσλ, γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο πξνβιεπνκέλεο 
επηθάλεηαο, κε ρξήζε εηδηθψλ θνπηηθψλ εξγαιείσλ),  

 ε αξκνιφγεζε, κε αξηάλη ηεο θαηάιιειεο απφρξσζεο (πιηθά θαη εξγαζία),  

 ν πιήξεο θαζνξηζκφο ηεο δηαζηξσζείζαο επηθαλείαο θαη ε πεξηζπιινγή θαη απνθνκηδή πξνο 
νξηζηηθή απφζεζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο, 
ζξαπζκάησλ πιαθψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θιπ.  

πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε ηνπνζέηεζε αλαθιαζηηθψλ ηαηληψλ πξνζηαζίαο ζηελ πεξίκεηξν ηεο 
πιαθφζηξσζεο κέρξη ηελ ζθιήξπλζε ηνπ θνληάκαηνο έδξαζεο.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο απνπεξαησκέλεο, θαηά ηα σο άλσ, πιαθφζηξσζεο.  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαεπηά επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά  
 (Αξηζκεηηθψο): 17,30€ 

 
ΑΡΘΡΟ 201      ΟΙΚ 74.30.13.Ν  Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο 

καξκάξνπ, Δπηζηξώζεηο κε πιάθεο καξκάξνπ ζθιεξνύ έσο εμαηξεηηθά 
ζθιεξνύ, πάρνπο 3 cm, ζε αλαινγία έσο 5 ηεκάρηα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7461 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ, νξζνγσληζκέλεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά 
ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα  ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία 
θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ  

Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο ή Καβάιαο, ιεπθφ, 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra) 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): εθαηφλ πέληε επξψ 
 
 

(Αξηζκεηηθψο): 105.00€ 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 202     ΟΙΚ 74.23 Αδξνπνίεζε επηθαλεηώλ από κάξκαξν 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7416 

 

Δπεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ καξκάξνπ κε κεραληθά κέζα ή εξγαιεία θαη ειεθηξνεξγιεία ρεηξφο, 
γηα ηελ απφθηεζε αδξήο επηθάλεηαο (π.ρ. ζθαπηηζάξηζκα) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο (m2) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): πέληε επξψ θαη εμήληα ιεπηά 
 
 

(Αξηζκεηηθψο): 5.60€ 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 203     ΟΙΚ 75.11.01.Ν    Πεξηζώξηα (ζνβαηεπηά) από κάξκαξν, ζνβαηεπηά από 
καιαθό κάξκαξν πάρνπο 2 cm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7511 

Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ καξκάξνπ πιάηνπο έσο 10 cm , ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-
07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο".Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ 
ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά 
θνληάκαηα  ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ. Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο ή 
Καβάιαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra) 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): ελλέα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 9.50€ 

 
ΑΡΘΡΟ 204    ΟΙΚ 74.90.04 Σαηλίεο επηζηξώζεσλ από κάξκαξν ζθιεξό έσο εμαηξεηηθά 

ζθιεξό, πάρνπο 3 cm. 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7494  

Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, πάρνπο 3 cm θαη πιάηνπο 
έσο 10 cm. Τιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαηέζζεξα επξψ θαη εμήληα ιεπηά  
 (Αξηζκεηηθψο): 14,60 € 

 
 
ΟΜΑΓΑ Δ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 
 
ΑΡΘΡΟ 205    ΟΙΚ 53.43 Ν Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πάησκα ηύπνπ laminate    
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Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5343  

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πάησκα ηχπνπ laminate,ζχκθσλα κε ηε κειεηε, αλεμάξηεηα απφ δηαζηάζεηο 
θαη ζρέδην ηνπνζέηεζεο, πάρνπο 8 έσο10 mm κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο αξκνχο δηαζηνιήο  

α) πεξηκεηξηθά ζηνπο ηνίρνπο, 

β) γχξσ απφ θάζε ζηαζεξφ ζεκείν φπσο ζσιήλεο, θάζεο απφ πφξηεο θαη 

γ) ζε ελψζεηο κε άιια ζηαζεξά δάπεδα θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη,ζε απφιπηα επίπεδε θαη νξηδφληηα 
επηθάλεηα ρσξίο πγξαζία (παξακέλνπζα ή κε) κηθξνυιηθά, εξγαζία, θαη πιήξε θαηαζθεπή ηεο 
επηθάλεηαο.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)    

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα ηξία επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά  
 (Αξηζκεηηθψο): 43,30€ 

 
ΑΡΘΡΟ 206    ΟΙΚ 73.75 Ν Πεξηζώξηα (ζνβαηεπηά) παηώκαηνο laminate    
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7396 

Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) παηψκαηνο laminate, πάρνπο 5,0 mm, κνλνπαγνχο πθήο (ρσξίο πνιιαπιέο 
ζηξψζεηο) νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη ρξσκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Πεξηιακβάλεηαη ε 
ηνπνζέηεζε ησλ πεξηζσξίσλ κε εηδηθέο θφιιεο, νη εηδηθέο ισξίδεο ηειεησκάησλ αξκψλ, ε ζηίιβσζε θαη 
ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο. Yιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη  εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζηεξέσζεο, 
επζπγξάκκηζεο.  

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)    

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πέληε επξψ θαη δέθα ιεπηά  
 (Αξηζκεηηθψο): 5,10€ 

 
ΑΡΘΡΟ 207     ΟΙΚ 54.46.01   Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο κε θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο 

έσο 13 cm 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5446.1 

Καηαζθεπή πξεζζαξηζηήο ζχξαο απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-08-01-00 "Ξχιηλα θνπθψκαηα", κε πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 2x5,5 cm θαη ζηηο δχν φςεηο κε θχιια 
πξεζζαξηζηά κε θφληξα - πιαθέ, πιήξε ή κε θεγγίηε, ζπλνιηθνχ πάρνπο 5 cm απνηεινχκελα απφ 
πιαίζην 4x7 cm κε ελίζρπζε ζην χςνο ηεο θιεηδαξηάο κε μχιν δηαζηάζεσλ 4x5x40 cm, κε ζθειεηφ 
ζηαπξσηφ απφ μχια "κηζνραξαθηά" 4x5 cm αλά 15 cm ην πνιχ ή απφ πήρεηο ζηαπξσηέο 
"κηζνραξαθηέο"  θαζαξήο δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 36x8 mm κε θελφ 50x50 mm, πεξηζψξηα 5x2,5 cm ζε 
θάζε πιεπξά θαη θφληξα πιαθέ ησλ 5 mm θαη γεληθά μπιεία, ζηδεξηθά αλαξηήζεσο, ζηεξεψζεσο θαη 
ιεηηνπξγίαο (εθηφο απφ ρσλεπηή θιεδαξηά θαη ρεηξνιαβέο) θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία γηα θαηαζθεπή, 
ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ρσλεπηήο θιεηδαξηάο θαη 
ρεηξνιαβψλ,  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ δέθα νθηψ επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 118,00€ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 208   ΟΙΚ 54.46.02 Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο κε θάζζα κπαηηθή, πιάηνπο έσο 
23 cm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5446.2 
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Καηαζθεπή πξεζζαξηζηήο ζχξαο απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-08-01-00 "Ξχιηλα θνπθψκαηα", κε πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 2x5,5 cm θαη ζηηο δχν φςεηο κε θχιια 
πξεζζαξηζηά κε θφληξα - πιαθέ, πιήξε ή κε θεγγίηε, ζπλνιηθνχ πάρνπο 5 cm απνηεινχκελα απφ 
πιαίζην 4x7 cm κε ελίζρπζε ζην χςνο ηεο θιεηδαξηάο κε μχιν δηαζηάζεσλ 4x5x40 cm, κε ζθειεηφ 
ζηαπξσηφ απφ μχια "κηζνραξαθηά" 4x5 cm αλά 15 cm ην πνιχ ή απφ πήρεηο ζηαπξσηέο 
"κηζνραξαθηέο"  θαζαξήο δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 36x8 mm κε θελφ 50x50 mm, πεξηζψξηα 5x2,5 cm ζε 
θάζε πιεπξά θαη θφληξα πιαθέ ησλ 5 mm θαη γεληθά μπιεία, ζηδεξηθά αλαξηήζεσο, ζηεξεψζεσο θαη 
ιεηηνπξγίαο (εθηφο απφ ρσλεπηή θιεδαξηά θαη ρεηξνιαβέο) θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία γηα θαηαζθεπή, 
ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ρσλεπηήο θιεηδαξηάο θαη 
ρεηξνιαβψλ,  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ είθνζη ηξία επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 123,00 € 

 
 
ΑΡΘΡΟ 209     ΟΙΚ 56.25 Δξκάξηα κεγάινπ ύςνπο, κή ηππνπνηεκέλα 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5613.1 

Δξκάξηα κεγάινπ χςνπο, κή ηππνπνηεκέλα, κε βάζνο 60 cm, κε "θνπηηά" απφ λνβνπάλ ζπλνιηθνχ 
πάρνπο 18 mm, ακθίπιεπξα επελδπκέλα κε κειακίλε ή θνξκάηθα, πάρνπο 1 mm, κε ηειείσκα ζε φια 
ηα νξαηά ζφθνξα απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm, κε ελψζεηο ησλ επηθαλεηψλ κε αλνμείδσηεο μπιφβηδεο, 
θφιια θαη  θαηάιιειεο εληνξκίεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-09-01-00 "Δληνηρηζκέλα ή 
ζηαζεξά έπηπια ", κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Γηακφξθσζε ρεηιέσλ ησλ απαηηνπκέλσλ νπψλ κε θξεδάξηζκα 

 Καηαζθεπή πιάηεο ηνπ θνπηηνχ πξνο ηνλ ηνίρν απφ ραξηνθνξκάτθα ή θνξκάτθα πάρνπο 8 mm 

 Οξηδφληηα (ξάθηα) θαη θαηαθφξπθα ζηαζεξά ρσξίζκαηα (άλ πξνβιέπνληαη) απφ κνξηνζαλίδεο 
επελδπκέλεο θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο κε κειακίλε (1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 ή 20 mm 
αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπο, κε πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm ζηα εκθαλή ζφθνξα 
κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο.  

 Σα θχιια (κνλά ή δηπιά) απφ λνβνπάλ κε κειακίλε νηνπδήπνηε ρξψκαηνο, εζσηεξηθά θαη 
εμσηεξηθά (min πάρνο 1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, κε πεξηζψξηα απφ ηαηλία PVC 
πάρνπο 3 mm κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο.  

 Σνπνζέηεζε ρεηξνιαβψλ (πφκνια) θχιισλ θαη θξπθψλ κεηαιιηθψλ κεληεζέδσλ βαξέσο 
ηχπνπ δηπιήο πεξηζηξνθήο, αλνμεηδψησλ θαη ξπζκηδνκέλσλ.  

 ηήξημε ηεο θαηαζθεπήο ζε ξπζκηδφκελα πνδαξηθά κε απφιεμε απφ πιαζηηθφ πξνθίι γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ πγξαζία  

 Κνπκπσηή κπάδα χςνπο 125 mm απφ λνβνπάλ κε επέλδπζε κειακίλεο πάρνπο 1,0 mm.  

Δάλ πξνβιέπνληαη ζπξηάξηα ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο φςεο  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ πελήληα πέληε επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 155,00 € 

  
ΑΡΘΡΟ 210    ΟΙΚ 52.81.01      Δπελδύζεηο δαπέδσλ κε θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 

20 mm 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5281 

Δπελδχζεηο ζηεγψλ θαη δαπέδσλ κε θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 20 mm, επί ππάξρνπζαο 
ππνδνκήο, κε ρξήζε γαιβαληζκέλσλ ήισλ δηακέηξνπ 3/6 mm (θνξκφο/θεθαιή) ειάρηζηνπ κήθνπο 
θνξκνχ 60 mm θαη ειάρηζηνπ βάζνπο εηζρσξήζεσο 30 mm, ζε θάλλαβν 150x150 mm θαη πχθλσζε 
ζηά άθξα 100x100 mm. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα ελλέα επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 39,00 € 

  
ΑΡΘΡΟ 211     ΟΙΚ 62.60.05 Θύξεο ππξαζθαιείαο, κνλόθπιιεο, αλνηγόκελεο, κε θεγγίηε 

από ππξίκαρν νπιηζκέλν θξύζηαιιν, θιάζεο ππξαληίζηαζεο 60 min 
 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236 

 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κνλφθπιιεο κεηαιιηθήο αλνηγφκελεο ζχξαο ππξαζθαιείαο, ζπλνδεπφκελεο 
απφ πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο ππξαληίζηαζεο απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα, απνηεινχκελεο απφ θάζζα 
απφ ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα DKP ειαρίζηνπ πάρνπο 2,0 mm κε δηάηαμε θαπλνζηεγαλφηεηαο (π.ρ. 
απφ ζεξκνδηνγθνχκελεο ηαηλίεο), ζπξφθπιιν ηχπνπ sandwich, κε εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ιακαξίλα 
ςπρξήο εμειέζεσο DKP ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm θαη εζσηεξηθή πιήξσζε απφ νξπθηνβάκβαθα 
ππθλφηεηνο ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m3 κε ζπλδεηηθφ πιηθφ απνηεινχκελν απφ νξπθηέο θφιιεο (φρη 
θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε κεληεζζέδεο βαξέσο ηχπνπ κε αμνληθά ξνπικάλ (BD), θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο 
ππξαζθαιείαο εμ νινθιήξνπ απφ ραιχβδηλα εμαξηήκαηα κε ηδηαίηεξν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο, 
κεραληζκφ επαλαθνξάο (ζνχζηα) ππξαζθαιείαο θαη κπάξα παληθνχ. Ζ θάζζα θαη ηα ζπξφθπιια ζα 
είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζην εξγνζηάζην, ζε επφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.  

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξνθχιινπ επί ηφπνπ, ε πάθησζε ηεο θάζζαο 
ζηελ ηνηρνπνηία θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ (αξηάλη) θαη ε 
ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζχξαο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηαθφζηα ηξηάληα πέληε επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 335,00 € 

 

ΑΡΘΡΟ 212    ΟΙΚ 62.61.05 Θύξεο ππξαζθαιείαο, δίθπιιεο, αλνηγόκελεο, κε θεγγίηε από 
ππξίκαρν νπιηζκέλν θξύζηαιιν, θιάζεο ππξαληίζηαζεο 60 min 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δίθπιιεο αλνηγφκελεο κεηαιιηθήο ζχξαο ππξαζθαιείαο, ζπλνδεπφκελεο 
απφ πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο ππξαληίζηαζεο απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα, απνηεινχκελεο απφ θάζζα 
απφ ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα DKP ειαρίζηνπ πάρνπο 2,0 mm κε δηάηαμε θαπλνζηεγαλφηεηαο (π.ρ. 
απφ ζεξκνδηνγθνχκελεο ηαηλίεο), ζπξφθπιιν ηχπνπ sandwich, κε εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ιακαξίλα 
ςπρξήο εμειέζεσο DKP ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm θαη εζσηεξηθή πιήξσζε απφ νξπθηνβάκβαθα 
ππθλφηεηνο ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m3 κε ζπλδεηηθφ πιηθφ απνηεινχκελν απφ νξπθηέο θφιιεο (φρη 
θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε κεληεζζέδεο βαξέσο ηχπνπ κε αμνληθά ξνπικάλ (BD), θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο 
ππξαζθαιείαο εμ νινθιήξνπ απφ ραιχβδηλα εμαξηήκαηα κε ηδηαίηεξν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο, 
κεραληζκφ επαλαθνξάο (ζνχζηα) ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ πξνηεξαηφηεηαο θιεηζίκαηνο θχιισλ, 
ζχξηεο ραιχβδηλνπο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ελφο ζπξνθχιινπ θαη κπάξα παληθνχ. Ζ θάζζα θαη ηα 
ζπξφθπιια ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζην εξγνζηάζην, ζε επφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο 
Τπεξεζίαο.  

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξνθχιινπ επί ηφπνπ, ε πάθησζε ηεο θάζζαο 
ζηελ ηνηρνπνηία θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ (αξηάλη) θαη ε 
ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζχξαο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σεηξαθφζηα  είθνζη επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 

 
420,00 € 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 213   ΟΙΚ 65.17.01 Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα. Ταινζηάζηα κνλόθπιια, 
αλνηγόκελα πεξί θαηαθόπθν ή νξηδόληην άμνλα 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6519 

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα (πνπ δελ απνηεινχλ ζεηξά παινζηαζίσλ ζπλζέηνπ θνπθψκαηνο), 
νπνηαζδήπνηε αλαινγίαο δηαζηάζεσλ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ, κε ζθειεηφ θάζζαο (πιαηζίνπ), ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γηαθφζηα  επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 200,00 € 

 
 

ΑΡΘΡΟ 214   ΟΙΚ 65.17.04 Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα. Ταινζηάζηα δίθπιια, κε 
ή ρσξίο ζηαζεξό θεγγίηε, αλνηγόκέλα πεξί θαηαθόξπθν ή νξηδόληην άμνλα   

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6522 

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα (πνπ δελ απνηεινχλ ζεηξά παινζηαζίσλ ζπλζέηνπ θνπθψκαηνο), 
νπνηαζδήπνηε αλαινγίαο δηαζηάζεσλ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ, κε ζθειεηφ θάζζαο (πιαηζίνπ), ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ".  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ ελελήληα επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 190,00 € 

  
 

ΑΡΘΡΟ 215   ΟΙΚ 76.27.01 Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί  παινπίλαθεο 
ζπλνιηθνύ πάρνπο 18 mm, (θξύζηαιιν 5 mm, θελό 8 mm, θξύζηαιιν 5 mm) 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7609.2 

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή πνιιαπινί 
(LAMINATED), oπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, βαζκνχ θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη βαζκνχ 
θσηναλάθιαζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-07-02 "Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν 
θελφ". πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ζηιηθφλε  Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, 
κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πελήληα επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 50,30€ 

 

ΑΡΘΡΟ 216    ΟΙΚ 65.25 Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνύ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6530 
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Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα ιεπηνχ βξφρνπ γηα ηελ παξεκπφδηζε εηζφδνπ 
εληφκσλ, ηνπνζεηνχκελεο ζε ζθειεηφ απφ δηαηνκέο αινπκηλίνπ. Πιαίζην κε εθαξκνζκέλε ηελ ζίηα, 
ζθειεηφο (νδεγνί, θνπηί ξνιινχ θιπ),  κηθξνυιηθά θαη εξγαζία δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθάλεηαο. 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα πέληε επξψ 
 (Αξηζκεηηθψο): 45,00€ 

  

ΑΡΘΡΟ 217      ΟΙΚ 62.36 Πξνπεηάζκαηα (ξνιιά) ζηδεξά απιαθσηά γηα ζύξεο θαη 
παξάζπξα 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236  
 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ απιαθσηψλ πξνπεηαζκάησλ (ξνιιψλ) ζπξψλ  θαη παξαζχξσλ 
νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, κε άμνλα απφ ζηδεξνζσιήλα Φ 1", έδξαλα απφ ζηδεξνγσληέο 35/35/4 
mm, θνπηηά ζηδεξά κε έλζθαηξνπο ηξηβείο (ξνπιεκάλ), ειαηήξηα, πεξηειηζζφκελν θχιιν απφ ιακαξίλα 
πνπ πεξηβάιιεη ηελ εκηπεξηθέξεηα ησλ θπηίσλ ησλ ειαηεξίσλ, κε θάζα ζην θάησ κέξνο απφ ιακαξίλα 
καχξε 100x3 mm θαη δηαηνκή Σ 35/35/4 mm, κε νδεγνχο δηαηνκήο Π 30/30/2 mm κε αληηηξηβηθή ηαηλία.  

 

πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο πιηθά, νη θιεηδαξηέο αζθαιείαο (δχν αθξαίεο ή κία κεζαία) θαη 
ν ρξσκαηηζκφο κε δχν ζηξψζεηο αληηζθσξηαθήο βαθήο ςεπδαξγχξνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο 
θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο. 

Σηκή αλά (m2) επηθάλεηαο [πιάηνο κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ νδεγψλ θαη χςνο απφ ην δάπεδν κέρξη 
ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο] 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δβδνκήληα νθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 78,50€ 

  

ΑΡΘΡΟ 218      ΟΙΚ 65.02.01.01  Ταιόζπξεο αλνηγόκελεο,  κνλόθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε 
από ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6502 

Ταιφζπξεο απφ αινπκίλην, αλνηγφκελεο κε κεληεζέδεο, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ,ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ εμήληα πέληε επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 165,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 219   ΟΙΚ 61.32 Ν  Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ζηήξημεο μύιηλνπ δαπέδνπ ζθελήο 
  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6102 

Καηαζθεπή κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ γηα ηε ζηήξημε μχιηλνπ δαπέδνπ ζθελήο απφ ζεξκνγαιβαληζκέλν 
ράιπβα, νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, δηαηάμεσο θαη κεγέζνπο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ηνπ δαπέδνπ 
εξγαζίαο, πνπ ζηεξεψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα θέξνπζα ππνδνκή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν.  
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Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γχν επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 2,90€ 

  

ΑΡΘΡΟ 220    ΟΙΚ 64.29 Αλνμείδσηνο ρεηξνιηζζήξαο Φ50/2 mm 
  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6428 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ρεηξνιηζζήξα απφ ζηξνγγπιή αλνμείδσηε δηαηνκή Φ50x2 mm, πνηφηεηαο 
AISI 304, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζηεξέσζε κε θαηάιιειν πείξν (αξζεληθφ-ζειπθφ) ή κε ήισζε ή 
ειεθηξνζπγθφιιεζε Argon κε ειεθηξφδηα αλνμεηδψησλ ραιχβσλ. πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, πιήξεο εξγαζία θνπήο, θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) ηνπνζεηεκέλνπ πιήξνπο ρεηξνιηζζήξνο 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 20,00€ 

 

  

ΑΡΘΡΟ 221   ΟΙΚ 64.01.01 ηδεξά θηγθιηδώκαηα από επζύγξακκεο ξάβδνπο ζπλήζσλ 
δηαηνκώλ 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6401  

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηψλ, θιηκάθσλ, πεξηθξάμεσλ θιπ., απφ 
ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ 
ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ 
θηγθιηδσκάησλ. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,50€ 

 

ΑΡΘΡΟ 222    ΟΙΚ 62.21 Θύξεο ζηδεξέο απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6221  

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ ζπξψλ, απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο νπνηαζδήπνηε 
δηαηνκήο, θαξθσηψλ, κε ή ρσξίο εληνξκίεο, κε φια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο, αλάξηεζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο, κε θνηλή θιεηδαξηά θαη νξεηράιθηλεο ρεηξνιαβέο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-
08-02-00 "ηδεξά θνπθψκαηα".  

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πέληε επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 5,00€ 

   
 
ΑΡΘΡΟ 223      ΟΙΚ- Α 061.5 Ν          Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ 
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Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζχκθσλα κε 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)    
 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ ηξηάληα πέληε επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 135,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 224    ΟΙΚ 78.20 Ν          Ζιεθηξνθίλεην ζύζηεκα ζθίαζεο κε ξπζκηδόκελεο νξηδόληηεο 

πεξζίδεο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7813  
 
χζηεκα ειηνπξνζηαζίαο (ζθίαζεο) ζηεγάζηξνπ εηζφδνπ, κε ξπζκηδφκελεο νξηδφληηεο πεξζίδεο 
αινπκηλίνπ, κε ειεθηξνθίλεην κεραληζκφ (πιηθά θαη εξγαζία). 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

α)  Ζ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ απφ αινπκίλην κε νδεγνχο γηα 
ηελ θίλεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειηνπξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή..  

β) Ζ ηνπνζέηεζε πεξζίδσλ ειηνπξνζηαζίαο απφ πξνθίι αινπκηλίνπ κε 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ειιεηςνεηδνχο δηαηνκήο, πάρνπο 0,6 mm, κε ελζσκαησκέλν 
ειαζηηθφ παξέκβπζκα ζην έλα άθξν γηα ηελ ζπζθφηηζε θαη ηελ ερεηηθή θαη ζεξκηθή 
κφλσζε.  

γ)  Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξνθίλεηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο  

δ)  Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ ιεηηνπξγίαο (θνξδφλη 
ή αιπζίδα αλχςσζεο, θιηπ θνξδνληνχ, θ.ιπ  

 
Πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη 
ξχζκηζεο.  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ ηξηάληα πέληε επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 135,00 € 

 
 
 
ΟΜΑΓΑ Σ:ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 225      ΠΡ Γ1 Γεληθή κόξθσζε επηθάλεηαο εδάθνπο γηα ηελ θύηεπζε θπηώλ 
ή εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1140 

Απνθνκηδή πιενλαδφλησλ ρσκάησλ, θαζάξηζκα, ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή θάζε άρξεζηνπ πιηθνχ 
(πέηξεο, ππνιείκκαηα ξηδψλ, θιαδηά θιπ), αλακφριεπζε ηεο επηθάλεηαο κε νπνηνδήπνηε κέζν, γεληθή 
ηζνπέδσζε ησλ ρψξσλ θαη γεληθή κφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ ηεο επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο γηα ηελ 
θχηεπζε θπηψλ ή εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα.  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ 
θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηφλ πέληε επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 105,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 226   ΠΡ Γ2 Δλζσκάησζε βειηησηηθώλ εδάθνπο 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1620 

Δλζσκάησζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ βειηησηηθψλ ζην ππάξρνλ έδαθνο (φπσο ηχξθε, νξγαλνρνπκηθά, 
πεξιίηεο θιπ), ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 10 cm, κε νπνηνδήπνηε κέζν, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-01.  

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ 
θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Ζ πξνκήζεηα ησλ 
βειηησηηθψλ εδάθνπο πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν εδάθνπο επεμεξγαζκέλνπ κε βειηησηηθά (m3) 

 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πέληε επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 5,00€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 227     ΠΡ Γ3   Αλάκημε θεπεπηηθνύ ρώκαηνο θαη άκκνπ πνηακνύ  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1620 

Δξγαζία αλάκημεο θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη άκκνπ πνηακνχ ή ρεηκάξξνπ ζε ρψξν έμσ απφ ηελ 
θνλίζηξα θαη θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ παξαγνκέλνπ κίγκαηνο ζηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-03. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 
ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Ζ 
πξνκήζεηα ηνπ θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη ηεο άκκνπ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 1,00€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 228    ΠΡ Γ4    Γηάζηξσζε πιηθώλ  ζηελ επηθάλεηα ηεο θνλίζηξαο 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1620 

Ηζνπαρήο δηάζηξσζε ζηελ επηθάλεηα ηεο θνλίζηξαο θεπεπηηθνχ ρψκαηνο ή άκκνπ ή κίγκαηνο 
θεπεπηηθνχ ρψκαηνο - άκκνπ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί θαη απνηεζεί ζε ζσξνχο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο 
θνλίζηξαο, ζηελ αξρή κελ κε ηζνπεδσηήξα θαη ζηελ ηειηθή θάζε, φπνπ ρξεηαζηεί,  ρεηξνλαθηηθά κε 
ρξήζε θαηαιιήισλ εξγαιείσλ (ηζνπγθξάλεο), ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-
05-02-03.  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 
ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γχν επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
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 (Αξηζκεηηθψο): 2,50€ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 229   ΠΡ Γ1.5 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο 
ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, 
πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 
δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα πέληε επξψ  
 (Αξηζκεηηθψο): 45,00€ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 230  ΠΡ Γ2.2    Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ2 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο 
ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, 
πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 
δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,30€ 

 

ΑΡΘΡΟ 231     ΠΡ Γ6.2 Πνώδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβώδε θιπ θπηά θαηεγ. 
Π2 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5220 

Πξνκήζεηα πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ θαη εηεζίσλ, δηεηψλ, βνιβσδψλ θιπ θπηψλ κε ηηο δαπάλεο 
ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ 
θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 
δηαηήξεζε ησλ πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα 
κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-07-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα επξψ θαη εμήληα πέληε ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 1,65 € 

 
 
 
 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

    ΑΡ. ΜΔΛ.: 9/2020   ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ»0      dζει. 87 

ΑΡΘΡΟ 232     ΠΡ Δ9.4  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 2,00 - 4,00 lt 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5210 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 2,00 - 4,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ 
θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 
πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ 
ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε, πέηξεο, ζαθνχιεο (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα επξψ θαη δέθα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 1,10 € 

 

ΑΡΘΡΟ 233    ΠΡ Δ9.7  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 23 - 40 lt 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5210 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 23 - 40 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ 
ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ 
ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ 
κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ 
ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξαεπξψ 
 (Αξηζκεηηθψο): 4,00€ 
 

ΑΡΘΡΟ 234     ΠΡ Γ7         Πξνκήζεηα θεπεπηηθνύ ρώκαηνο 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-1710 

Πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-05-
00.  Σν θεπεπηηθφ ρψκα ζα είλαη γφληκν, επηθαλεηαθφ, εχζξππην, ακκναξγηιψδνπο ζχζηαζεο, κε 
αλαινγία ζε άκκν ηνπιάρηζηνλ 55 % θαη θαηά ην δπλαηφλ απαιιαγκέλν απφ ζβψινπο, αγξηφρνξηα, 
ππνιείκκαηα ξηδψλ, ιίζνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 5 cm θαη άιια μέλα ή ηνμηθά πιηθά βιαβεξά γηα ηελ 
αλάπηπμε θπηψλ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηά 
 (Αξηζκεηηθψο): 8,50 € 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ-  

ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΗΑ 

 

 

Τασ. Δ/νζη: Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 30 

Τασ. Κώδικαρ:  27300 

Τηλ.: 2623360732 

Fax: 2623035897 

 

ΦΟΡΔΑ: 

 

ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 

 

                     ΔΡΓΟ:  

 

 

 «ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. 

ΚΑΒΑΗΛΩΝ» 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

 

ΑΡ. ΣΔΤΥ. ΓΖΜ. :  

CPV               :    

 

379.900,00€ κε ΦΠΑ (24%) 

9/2020 

45212300-9    

 
                
 
 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
  (θαηά ην ζύζηεκα κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπηωζεο θαηά νκάδεο ηηκώλ 

πεξίπηωζε α, ηεο παξ. 2 ηνπ άξ.95 ηνπ Ν. 4412/16) 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ-  

ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΗΑ 

 

 

Τασ. Δ/νζη: Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 30 

Τασ. Κώδικαρ:  27300 

Τηλ.: 2623360732 

Fax: 2623035897 

 

ΦΟΡΔΑ: 

 

ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 

 

                     ΔΡΓΟ:  

 

 

 «ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. 

ΚΑΒΑΗΛΩΝ» 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

 

            

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

 

ΑΡ. ΣΔΤΥ. ΓΖΜ. :  

CPV               :    

 

379.900,00€ κε ΦΠΑ (24%) 

 

9/2020 

45212300-9    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  
(θαηά ην ζύζηεκα κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπηωζεο θαηά νκάδεο ηηκώλ  

πεξίπηωζε α, ηεο παξ. 2 ηνπ άξ.95 ηνπ Ν. 4412/16)  
 
 
Τηρ επγοληπηικήρ επισείπηζηρ ή κοινοππαξίαρ, επγοληπηικών επισειπήζεων  

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

με έδπα ………………………… οδόρ…………………………………………… απιθμ………… 

Τ.Κ. …………………Τηλ. ……………………… Fax…………………… 
 
Ππορ: Γήκν Πελεηνύ 

Αθού έλαβα γνώζη ηηρ Διακήπςξηρ ηηρ Δημοππαζίαρ ηος έπγος πος αναγπάθεηαι 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 Πποϋπολογιζμού Μελέηηρ 
και για κάθε ομάδα αςηού. 
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ ΠΟΟΣΩΝ ΔΚΠΣΩΖ 
 

             Οκάδεο  Δξγαζηώλ 
 

Πξνζθεξόκελε έθπηωζε θαηά νκάδα ζε αθέξαηεο κνλάδεο (%) 

Ολογπάθωρ  Απιθμ. 

1
ε
 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ, 

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ  

  

2
ε
 

ΣΟΗΥΟΓΟΜΔ, 

ΣΟΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ, 

ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

  

3
ε
 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ 

ΔΡΓΑΗΔ 

  

4ε ΔΠΔΝΓΤΔΗ, ΔΠΗΣΡΩΔΗ 

  

5ε 
ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ ή 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 

  

6ε ΛΟΗΠΑ, ΣΔΛΔΗΩΜΑΣΑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

………………………………… 
 

Ο / Η   Πποζθέπων / οςζα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Υπογπαθή και ζθπαγίδα) 
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο δηαγωληζκνύ ζηελ θαηάηαμε ηωλ 

δηαγωληδνκέλωλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο) 
 

Οκάδα Δξγαζίεο 
Δαπάνη ομάδαρ καηά 

ηον Πποϋπολογιζμό 
Μελέηηρ (Εςπώ) 

Πποζθεπόμενη 
έκπηωζη (%) 

Δαπάνη ομάδαρ 
μεηά ηην έκπηωζη 

ζε εςπώ 

1
ε
 ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ, ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 11.535,35   

2
ε
 

ΣΟΗΥΟΓΟΜΔ, ΣΟΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ, 

ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 
5.036,31   

3
ε
 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ 

ΔΡΓΑΗΔ 
97.331,07   

4ε ΔΠΔΝΓΤΔΗ, ΔΠΗΣΡΩΔΗ 46.794,91   

5ε 
ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ ή 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 
62.907,56   

6ε ΛΟΗΠΑ, ΣΔΛΔΗΩΜΑΣΑ 2.140,50   

Άζξνηζκα δαπαλώλ εξγαζηώλ θαηά ηε 
κειέηε ζ = 

225.745,70 
 

Καηά ηε 
πξνζθνξά π= 

 

Γ.Δ & Ο.Δ. 18% Υ ζ= 
40.634,23 

 
18% Υ π=  

πλνιηθή Γαπάλε Έξγνπ θαηά ηε κειέηε = 
266.379,93 

 

Καηά ηε 
πξνζθνξά 

ΓΔ= 
 

ΜΔΖ ΔΚΠΣΩΖ (Δκ) = (ΣΣ – ΣΔΕ) / ΣΣ =                                                     =               % 

Απρόβλεπτα 15% Χ ΣΣ= 39.956,99 15% Φ ΣΔΕ=  

Σύνολο Σ1= 306.336,92 Π1  

Αναθεώρηση 34,06 (1-Εμ) Φ 34,06  

Σύνολο Δαπάνης τοσ Έργοσ κατά τη μελέτη 
(τωρίς ΦΠΑ) Σ2= 

306.370,98 
Καηά ηελ 

πξνζθνξά Π2= 
 

 
………………………………… 

Ο / Η   Πποζθέπων / οςζα 
 
 
 

(Ονομαηεπώνςμο ςπογπαθόνηων και ζθπαγίδα επγοληπηικών επισειπήζεων) 

 
 

ΟΗ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ 
 

ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΦΟΤΝΣΑ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 
 

ΦΩΣΖ ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 
ΓΑΣΟΤΝΖ     26/03/2020 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ 

 
ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΦΑ  

ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
Με βαζκν Α' 

        



ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ Γ/ΝΖ Σ.Τ.- ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΗΑ 

 

1 
 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Π. Δ. ΗΛΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ , 

ΠΟΛ/ΜΙΑ & ΠΔΡ/ΝΣΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ-ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΗΛΩΝ» 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 379.900,00 € ΜΔ Φ.Π.Α. 

ΑΡ. ΜΔΛ: 9/20 

CPV   : 45212300-9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΤΓΓΡΑΦΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ - Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΗΑ 

ΤΓΓΡΑΦΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΤ " ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ-ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ" 

 

2 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

  

ΜΔΡΟ Ι. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Γ..Τ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν Αληηθείκελν 

ΑΡΘΡΟ 2ν Γηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

ΑΡΘΡΟ 3ν εηξά κε ηελ νπνία ηζρχνπλ ηα ηεχρε ηεο δεκνπξαηήζεσο 

ΑΡΘΡΟ 4ν Απαιινηξηψζεηο 

ΑΡΘΡΟ 5ν Δγγπήζεηο 

ΑΡΘΡΟ 6ν Σφπνο Γηακνλήο αλαδφρνπ 

ΑΡΘΡΟ 7ν Μειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

ΑΡΘΡΟ 8ν Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ 

ΑΡΘΡΟ 9ν Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ΑΡΘΡΟ 10ν Σξνπνπνηήζεηο πξνδηαγξαθψλ - Σερληθή κειέηε θαηαζθεπήο- Έιεγρνο/ πκπιήξσζε 

κειεηψλ ηνπ έξγνπ 

ΑΡΘΡΟ 11ν Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ΑΡΘΡΟ 12ν Τπέξβαζε Πξνζεζκηψλ - Πνηληθέο Ρήηξεο 

ΑΡΘΡΟ 13ν Πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ θαη δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 

ΑΡΘΡΟ 14ν Αλαζεψξεζε ηηκψλ 

ΑΡΘΡΟ 15ν Πηζηνπνίεζε - Δληνιή πιεξσκψλ 

ΑΡΘΡΟ 16ν Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ 

ΑΡΘΡΟ 17ν Δπηκεηξήζεηο Δξγαζηψλ 

ΑΡΘΡΟ 18ν Πξνέιεπζε - Έιεγρνο - Έγθξηζε πιηθψλ θαη εηνίκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ 

ΑΡΘΡΟ 19ν Δξγαζηεξηαθφο Έιεγρνο Τιηθψλ 

ΑΡΘΡΟ 20ν Υξήζε εθξεθηηθψλ πιηθψλ 

ΑΡΘΡΟ 21ν Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο 

ΑΡΘΡΟ 22ν Τιηθά επηρψζεσο ραλδάθσλ (θαισδηψζεσλ - ζσιελψζεσλ) 

ΑΡΘΡΟ 23ν Πξνζσξηλέο Δγθαηαζηάζεηο - Καηαζθεπέο ηνπ αλαδφρνπ 

ΑΡΘΡΟ 24ν Καζαξηζκφο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

ΑΡΘΡΟ 25ν Δπίβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

ΑΡΘΡΟ 26ν Γεληθέο Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

ΑΡΘΡΟ 27ν Αζθάιηζε Πξνζσπηθνχ 

ΑΡΘΡΟ 28ν Γνθηκέο Δγθαηαζηάζεσλ 

ΑΡΘΡΟ 29ν Υξήζε έξγνπ πξηλ απφ ηελ απνπεξάησζε- δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε 

ΑΡΘΡΟ 30ν Τπνρξέσζε ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν 

ΑΡΘΡΟ 31ν Παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη χδαηνο 

ΑΡΘΡΟ 32ν Μέηξα πγηεηλήο - Πξψηεο Βνήζεηεο 

ΑΡΘΡΟ 33ν Φφξνη - Σέιε - Κξαηήζεηο 

ΑΡΘΡΟ 34ν Πεξί Φ.Π.Α 

ΑΡΘΡΟ 35ν Σήξεζε Αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ 

 

ΜΔΡΟ ΙΙ. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Δ..Τ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν Αληηθείκελν εξγνιαβίαο θαη Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

ΑΡΘΡΟ 2ν Σηκέο κνλάδνο 

ΑΡΘΡΟ 3ν Σερληθή κειέηε - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ΑΡΘΡΟ 4ν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο -Οξγαλφγξακκα - Ηκεξνιφγην 

ΑΡΘΡΟ 5ν Πξνζεζκίεο - Πνηληθέο Ρήηξεο 

ΑΡΘΡΟ 6ν Υξεκαηνδφηεζε θαη ΓΔ-ΌΔ   θιπ.   Αλαδφρνπ   (εξγνιαβηθά πνζνζηά) - Δπηβαξχλζεηο 

ΑΡΘΡΟ 7ν Πιεξσκή Αλαδφρνπ 

ΑΡΘΡΟ 8ν Αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ 

ΑΡΘΡΟ 9ν Πξνθαηαβνιή-Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ) 

ΑΡΘΡΟ 10ν Γηάζεζε Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
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ΑΡΘΡΟ 11ν χκπξαμε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ κειεηεηή Πξφζζεηεο εγγπήζεηο - Δπζχλε 

ΑΡΘΡΟ 12ν Μεραλήκαηα θαη κέζα 

ΑΡΘΡΟ 13ν Πνηφηεηα ζηα δεκφζηα έξγα. - Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) 

ΑΡΘΡΟ 14ν Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο - Δπείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο 

ΑΡΘΡΟ 15ν Γεληθά πεξί εξγαζηψλ ζηνπο ρψξνπο εθηειέζεσο έξγσλ θαη κέηξα αζθαιείαο 

ΑΡΘΡΟ 16ν Γηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

ΑΡΘΡΟ 17ν Πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο - Έθδνζε Αδεηψλ 

ΑΡΘΡΟ 18ν Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο 

ΑΡΘΡΟ 19ν Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ 

ΑΡΘΡΟ 20ν Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε 

ΑΡΘΡΟ 21ν Πξνζσξηλή - νξηζηηθή παξαιαβή, ρξφλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο 

ΑΡΘΡΟ 22ν Μεηξψν ηνπ έξγνπ- Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ΑΡΘΡΟ 23ν Αζθαιίζεηο 

ΑΡΘΡΟ 24ν Κήξπμε έθπησηνπ 

ΑΡΘΡΟ 25ν Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο 
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ΜΔΡΟ Ι. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    (Γ..Τ.) 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1ν: Αληηθείκελν 
ην παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) πεξηιακβάλνληαη νη Γεληθνί θαη νη Δηδηθνί 
φξνη, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη πξνο ηνπο φξνπο ησλ ππφινηπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 
θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ην Έξγν πνπ αλαθέξεηαη ζην 
άξζξν 1 ηνπ ΜΔΡΟΤ ΗΗ ηεο ΔΤ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ν: Γηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 
Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/ 8-08-2016) «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
φπσο ηζρχεη ζήκεξα . Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ έξγσλ, αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ 
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Τπνδνκψλ (Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ) θαη 
εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ 
Δζσηεξηθψλ, Τπνδνκψλ θαη (η) ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
ή ζην Σηκνιφγην. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ν εηξά κε ηελ νπνία ηζρχνπλ ηα ηεχρε ηεο δεκνπξαηήζεσο 
Σα ηεχρε ηεο δεκνπξαζίαο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ζε πεξίπησζε δε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζ' απηά, ε ζεηξά κε ηελ νπνία ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ ηεχρε, θαζνξίδεηαη πάγηα, φπσο παξαθάησ, 
εθηφο εάλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε δηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο. 
1. Σν ζπκθσλεηηθφ 
2. Ζ Γηαθήξπμε 
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

6. Ζ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα 
 Παξαξηήκαηα ηνπο, ηζρχνπλ νη εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ (ΦΔΚ 2221/Β/30-7-2012),  φπσο 
 ηξνπνπνηήζεθαλ (ΦΔΚ 2524/Β/16-8-2016). 
7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη νη ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν,     
      φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Δ..Τ. ( άξζξν 8 παξ. 8, άξζξν 10). 
10. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν Απαιινηξηψζεηο 
Οη απαηηνχκελεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απαιινηξηψζεηο γίλνληαη κε θξνληίδα ηνπ εξγνδφηε θαηά ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σνλ εξγνδφηε βαξχλνπλ νη εθδηθαδφκελεο απνδεκηψζεηο. Οπδεκία επζχλε ή ππνρξέσζε 
απνδεκίσζεο αλαιακβάλεη ν εξγνδφηεο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, πιελ ηεο παξαηάζεσο πξνζεζκίαο 
πεξαηψζεσο ζηελ πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ηνπ έξγνπ, έλεθα αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο, κε 
νθεηινκέλεο ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ.  

Ζ νινθιήξσζε ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη ε ζπληέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ απνηεινχλ 
πξνυπφζεζε γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 
παξ. 1β ηνπ Ν4412/2016.  

ε πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ θαζπζηέξεζε ππεξβεί ην ηξίκελν (3 κήλεο), ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη 
ηε δηάιπζε ηεο ζπκβάζεσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 161 ηνπ Ν. 4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 5ν: Δγγπήζεηο 
5.1 Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαηαηίζεηαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ  ηε 
Γηαθήξπμε. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016 . 
5.2 Οη εγγπήζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 
 4412/2016 δελ αθνξνχλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ν Σφπνο Γηακνλήο αλαδφρνπ 
Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα νξίζεη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 135 παξ. 3 ηνπ Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 7ν Μειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
7.1 . Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ππνβνιή πξνζθνξάο, απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην, φηη νη 
δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθηεί θαη ειέγμεη πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ έξγνπ, θαη 
έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά: 

α. Σα θάζε θχζεσο πεγέο πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απνζέζεσο πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο 
κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ. 
β. Σε δπλαηφηεηα εμαζθαιίζεσο επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γεληθά, λεξνχ, ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπειάζεσο. 
γ. Σηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζπλήζσο, ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ησλ 
ππφγεησλ πδάησλ, ησλ πδάησλ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ 
ηφπν ησλ έξγσλ. 
δ. Σε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ θαηάιιεισλ θαη 
εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή, ην είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά, ππεξεζίεο) 
πνπ ζα ρξεηαζηνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
ε. Σε δπλαηφηεηα έγθαηξεο πξνκήζεηαο απφ ην εμσηεξηθφ ησλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ πνπ ηπρφλ 
απαηηνχληαη. 
ζη. Οπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ 
πξφνδν ή ην θφζηνο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
 
7.2  Παξάιεηςε ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα επηζθεθηεί ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη λα θαηαηνπηζηεί ζε φια ηα 
παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη απηή ε ζχκβαζε, κε θαλέλα ηξφπν δελ 
κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζαλ δηθαηνινγία γηα νπνηαδήπνηε παξεξκελεία ησλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ' απηή, νχηε ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ ζηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

7.3  ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο βξεη αζπκθσλίεο ή παξαιείςεηο ζηα ρέδηα ή πξνδηαγξαθέο ή 
ζηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πκβάζεσο ή εάλ ακθηβάιιεη γηα ηελ έλλνηά ηνπο, πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ 
αξκφδηα Τπεξεζία, γηα λα ιάβεη δηεπθξηλίζεηο, πξηλ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. Γηα λα ιεθζεί ππφςε ηέηνηα 
αίηεζε γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσο, πξέπεη απηή λα ππνβιεζεί εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία έμε (6) 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη 
δηεπθξηλίζεηο απηέο γλσζηνπνηνχληαη ζε θάζε δηαγσληδφκελν πνπ ζα απεπζπλζεί εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία, 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 8ν : Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ 
8.1 χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4412/2016, ηφζν γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο, ν 
δε θάζε θχζεσο έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη θαζφινπ ηνλ αλάδνρν απφ απηή 
ηελ επζχλε. Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
8.2  Δπίζεο, ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ηα εγθεθξηκέλα 
δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, φπσο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηε δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη ρσξίο επηθχιαμε, λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 
8.3  Σα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε, ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο, 
φπσο π.ρ. ραξαθηεξηζκφο εδάθνπο, χπαξμε ππφγεησλ πδάησλ, θιπ. είλαη ελδεηθηηθά ζηε κειέηε θαη ν 
δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζηαζκίζεη ηε πξνζθνξά ηνπ ζχκθσλα κε απηά πνπ απηφο ζεσξεί 
πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 
8.4 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί ηνλ νξηζκέλν απφ ηελ αξκφδηα Δθνξεία Αξραηνηήησλ 
ππάιιειν λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ 
θαζψο θαη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ηελ αξκφδηα Δθνξεία Αξραηνηήησλ αλ θαηά 
ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο. ηελ πεξίπησζε απηή 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηηο αξραηφηεηεο. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ ή δηαθνπή ηνπο απφ απηή ηελ 
αηηία, έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ Ν.4412/2016. 
8.5  Οκνίσο ν αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 
ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο γεληθά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο, ησλ 
ζρεηηθψλ Πξφηππσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ηε 
κειέηε ηνπ έξγνπ. 
8.6  Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νθεηιφκελνπ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά. Οη 
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε ηηο Αζθαιίζεηο ηνπ έξγνπ. 
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8.7  Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ 
θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή 
ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή 
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΠΓ 305/96 
(αξ. 79), ην άξζξν 42 ηνπ Ν. 3850/10 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ». 
8.8 ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, επίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα 
ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016 
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
(ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ: ΓΗΠΑΓ/νηθ. 177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 
θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή 
άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016 
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο 
ελεκεξψλεη θαη εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε 
γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο: ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), 
ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). 
8.9 Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ εδαθίνπ (γ) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζηνπο αιινδαπνχο 
εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα 
κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο 
εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 
8.10  ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 131 ηνπ Ν 
4412/2016. 
8.11  Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί επίζεο ζηελ ιήςε θαη δηαηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο - 
πξνζηαηεπηηθψλ θαη δηαρσξηζηηθψλ θαηαζθεπψλ- θαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά 
ηε ιεηηνπξγία ησλ νδψλ κε θπθινθνξία νρεκάησλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ν Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
9.1  Ηζρχεη ην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην  ηεο Τπεξεζίαο. 
9.2 Οη ΔΣΔΠ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηνπ αλσηέξσ Σηκνινγίνπ νη νπνίεο εγθξίζεθαλ κε ηελ απφθαζε 
αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/30-7-2012 «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
(ΔΣΔΠ) ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ  (ΦΔΚ 2524/Β/16-8-2016) θαη ηζρχνπλ, θαζψο θαη ε Δγθχθιηνο 17 κε αξ. πξση. 
Γ.Κ.Π. /νηθ. /1322 Τπνπξγνχ ΤΠΟΜΔΓΗ "Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) 
Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ - ΔΣΔΠ)". πνπ ζην αλσηέξσ ηηκνιφγην αλαθέξεηαη θάπνηα απφ 
ηηο 59 ΔΣΔΠ, λα ιεθζεί ππφςε ε σο άλσ εγθχθιηνο πνπ αλαθέξεη ηηο πξνζσξηλά ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 
9.3 ε θάζε πεξίπησζε ηα παξαπάλσ πιηθά ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ 
κε Αξηζκ. 6690/12 (ΦΔΚ 1914 Β/15-6-2012) «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE». 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ησλ "εηδηθψλ φξσλ" ηεο παξνχζαο. 
9.2 9.4 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξνχλ λα εγθξίλνληαη 
πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ζηελ πνηφηεηα, ζηνλ 
ηξφπν ζχλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο, ζηε ρξήζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10ν: Σξνπνπνηήζεηο πξνδηαγξαθψλ - Σερληθή κειέηε θαηαζθεπήο- Έιεγρνο/ πκπιήξσζε 
κειεηψλ ηνπ έξγνπ 

10.1. ην άξζξν 3 ηεο Δ..Τ. θαζνξίδεηαη φηη ζηελ ζεηξά ηζρχνο ησλ ζπκβαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ηνπ 
έξγνπ ε ηερληθή κειέηε θαηαζθεπήο έπεηαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ. 

10.2. Καηφπηλ ηνχησλ θαη πξνο απνθπγή ηξνπνπνηήζεσλ επί ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη φηη 
ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν "Σερληθή Μειέηε Καηαζθεπήο" ηα εηο απηήλ 
πξνβιεπφκελα πιηθά θαη εξγαζίεο ζα είλαη ζχκθσλα απνιχησο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. Σνχην ηζρχεη 
αλεμάξηεηα αλ ε "Σερληθή Πεξηγξαθή Καηαζθεπήο" εγθξηζεί θαηά ηε θάζε δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ. 
 
10.3   Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηελ έθδνζε Άδεηαο Γφκεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ Μειεηψλ - Δγθξίζεσλ - Αδεηνδνηήζεσλ. Οη απαηηνχκελεο κειέηεο ζα 
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εθπνλεζνχλ απφ αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο κεραληθνχο. Οη πξναλαθεξφκελεο δαπάλεο είλαη 

απνινγηζηηθέο θαη ζα θαιπθζνχλ απφ ην θνλδχιη ησλ απνινγηζηηθψλ.   

 
10.4. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε βάζε ηηο κειέηεο πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζνχλ, ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ (η) ΤΠΔΥΩΓΔ πξνδηαγξαθέο εθπνλήζεσο 
κειεηψλ, λα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ ζην έδαθνο, ζηηο αλαπαζαιψζεηο θαη ρσξνζηαζκήζεηο ησλ 
αμφλσλ ησλ έξγσλ, ζηνλ έιεγρν θαη ιήςε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ζπκπιήξσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί, φπσο επίζεο θαη ζηε ζήκαλζε 
ηεο δψλεο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ. 
10.5 O θαζνξηζκφο απφ ηα ζρέδηα, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ησλ νησλδήπνηε 
ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο επί κέξνπο δηαηάμεηο 
θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη φια ηα 
κέηξα γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπήο πνπ ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή 
ρψξν ή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Γεληθά, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη 
αληνρή ησλ έξγσλ, ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο απηήο, ν δε έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία, ή ηελ επίβιεςε, δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή, ή ηελ νπνηαδήπνηε άιιε 
πνπ πξνθχπηεη γη' απηφλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
10.6. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ θάηη δελ νξίδεηαη απφ ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ή απφ ηηο νδεγίεο - δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή 
ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ (π.ρ., ηνίρνο, δηαρψξηζκα, θαηψθιη, επίρξηζκα, θηγθιίδσκα, θιπ.) πξέπεη λα είλαη 
άξηην ζε φηη αθνξά ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ινηπά (εζσηεξηθά ή γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 
10.7 ζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζα εθηεινχληαη κε κέξηκλα ηνπ 
αλαδφρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (άξζξν 125 Ν 4412/2016) 
11.1 Ζ    νηθνλνκηθή    πξνζθνξά    (πξνζθεξφκελε     ηηκή)    δίδεηαη    ζε    επξψ. 

11.2 Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
α) κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθέξνπλ επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε νκάδα ηηκψλ εξγαζηψλ ηνπ 
ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95.2.α ηνπ λ.4412/2016, 
εθθξαδφκελν ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%). 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ππνρξεσηηθά επί ηνπ εληχπνπ πνπ 
ρνξεγεί ε Σερληθή Τπεξεζία. Σα επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε νκαιή ζρέζε κεηαμχ 
ηνπο. Οκαιή είλαη ε πξνζθνξά φηαλ θαλέλα επηκέξνπο πνζνζηφ έθπησζεο (Δη) δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 
1,10Δκ-10% νχηε κεγαιχηεξν απφ 0,90Δκ + 10%. Πξνζθνξά πνπ έρεη απνθιίζεηο απφ ηα φξηα απηά είλαη 
απαξάδεθηε. Δίλαη δπλαηφλ, ζε θάπνηα ή θάπνηεο νκάδεο εξγαζηψλ ε πξνζθεξφκελε 
έθπησζε λα είλαη κεδεληθή, εθφζνλ ηεξνχληαη νη παξαπάλσ απαηηήζεηο νκαιφηεηαο. 
 
11.3 Γηεπθξηλίδεηαη θαη επηζεκαίλεηαη φισο ηδηαηηέξσο φηη νη αλαθεξφκελεο εληαίεο ηηκέο κνλάδαο ζην Σηκνιφγην 
Μειέηεο είλαη γεληθήο ηζρχνο, ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαη έρνπλ θνζηνινγεζεί (κε ην πξνζθεξζέλ πνζνζηφ 
έθπησζεο επί ησλ νκαδνπνηεκέλσλ ηηκψλ ηεο κειέηεο) κε πιήξε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη κεηά απφ ην 
ζπλδπαζκφ ησλ κεραληθψλ κέζσλ, πνπ ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 Τπέξβαζε Πξνζεζκηψλ - Πνηληθέο Ρήηξεο 
Γηα ηηο Πξνζεζκίεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 147 ηνπ Ν.4412/2016 θαη εηδηθφηεξα : 

12.1 ιεο νη πξνζεζκίεο (ζπλνιηθή θαη ηκεκαηηθέο) αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
12.2 Μέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη επί κέξνπο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ θαη λα 
έρνπλ νινθιεξσζεί νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε δνθηκέο. Σν ίδην ηζρχεη αλαινγηθά θαη γηα ηηο 
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 
Παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εγθξίλεηαη: 
α) Δίηε «κε αλαζεψξεζε», φηαλ ε θαζπζηέξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ 
ηκήκαηνο δελ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ή πξνθχπηεη απφ αχμεζε ηνπ αξρηθνχ 
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 153 παξ. 23 ηνπ Ν 4412/2016. 
β) Δίηε «ρσξίο αλαζεψξεζε», γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ, φηαλ ε παξάηαζε 
θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε θαζπζηέξεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ 
ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε έγθξηζεο 
παξάηαζεο πξνζεζκίαο «ρσξίο αλαζεψξεζε» γηα ην ζχλνιν ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή κηαο 



ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ - Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΗΑ 

ΤΓΓΡΑΦΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΤ " ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ-ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ" 

 

8 

ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ, επηβάιινληαη νη ζρεηηθέο πνηληθέο ξήηξεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έγθξηζε ηεο 
παξάηαζεο απηήο. 
12.3 Καηά ηελ έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, εθηηκάηαη θαη 
πξνζδηνξίδεηαη πάληνηε ην ππαίηην γηα ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ζπκβαιιφκελν κέξνο, γηα ην ζχλνιν ή γηα 
κέξνο ησλ έξγσλ ή θαηά θνλδχιηα εξγαζηψλ. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ επεξεάδνπλ ηελ 
θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο. 
12.4  Ζ έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ πξνζεζκηψλ γίλεηαη απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή -Γεκνηηθφ πκβνχιην, 
χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Σν αίηεκα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 
ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηζρχνπζαο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ. Ζ 
ζρεηηθή απφθαζε επί ηνπ αηηήκαηνο εθδίδεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή -Γεκνηηθφ πκβνχιην φρη αξγφηεξα 
απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε έθδνζεο ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο κεηά ηε ιήμε ησλ αληίζηνηρσλ πξνζεζκηψλ επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 141 πεηζαξρηθέο πνηλέο. 

12.5 Ζ αίηεζε, αλ ππάξρεη, θαηαηίζεηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πνπ δηαηππψλεη πάληνηε ηε γλψκε ηεο 
πξνο ηελ πξντζηακέλε αξρή. ηαλ πξφθεηηαη γηα παξάηαζε «ρσξίο αλαζεψξεζε», ν πξντζηάκελνο ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ζε αληηπαξάζηαζε κε ηνλ αλάδνρν, θαηαξηίδεη πίλαθα δηαρσξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, 
ζε εθείλεο πνπ κπνξνχζαλ λα εθηειεζζνχλ ζε πξνεγνχκελε αλαζεσξεηηθή 
πεξίνδν θαη ζηηο ινηπέο εξγαζίεο. Οη πξψηεο δηαρσξίδνληαη θαη θαηά αλαζεσξεηηθή πεξίνδν, κέζα ζηελ νπνία 
κπνξνχζε θαη έπξεπε λα εθηειεζζνχλ. Ο πίλαθαο απνηειεί πξάμε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ν 
αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηνπ πίλαθα δηαρσξηζκνχ, κφλν αλ ηνλ ππνγξάςεη κε 
επηθχιαμε. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ αλαδφρνπ λα ζπκπξάμεη ζηελ θαηάξηηζε ή λα ππνγξάςεη ηνλ πίλαθα, 
εθαξκφδεηαη αλάινγα ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν4412/2016. 
Όζνλ αθνξά ηηο πνηληθέο ξήηξεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 148 ηνπ Ν4412/2016. Δηδηθφηεξα: 
12.6 Με ηε ζχκβαζε νξίδνληαη νη πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ 
θπξίνπ ηνπ έξγνπ, αλ ν αλάδνρνο ππεξβεί, κε ππαηηηφηεηά ηνπ, ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηεζείζεο ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Ζ θαηάπησζε 
ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ 
ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαιείηαη. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά, αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηελ εγθεθξηκέλε ζπλνιηθή πξνζεζκία 
δειαδή εγθεθξηκέλε πξνζεζκία θαη ρνξεγεζείζα νξηαθή πξνζεζκία εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 
12.7 Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο 
εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη 
επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε 
αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο 
εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. 
Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο δειαδή ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 
ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
(Φ.Π.Α.), πξνο ηελ εγθεθξηκέλε πξνζεζκία ηνπ έξγνπ δειαδή αξρηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη φιεο νη 
παξαηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ. 
Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα 
ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α..  
Δθφζνλ ζηε ζχκβαζε νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ην πνζνζηφ ησλ πνηληθψλ 
ξεηξψλ αλά εκέξα ππέξβαζεο, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηελ επηβνιή ηνπο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο 
πνηληθήο ξήηξαο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο 
εθαηφ (3%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ν Πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ θαη δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 
Ηζρχεη ν Καλνληζκφο Αλαιπηηθψλ θαη Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ (ΦΔΚ 1746/Β'/19-5-2017) 
Οη δηαγσληδφκελνη θαηά ηε ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο, φηη ζηηο ζπκβαηηθέο 
ηηκέο κνλάδνο θαη ζην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ δαπαλψλ θαη ην 
εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηα γεληθά ή θαη ζε επηζθαιή έμνδα, εξγαιεία, εγθαηαζηάζεηο, θιπ. γηα θάζε είδνπο βάξε 
θαη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ απηά θαη ηα παξαθάησ, θαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεληθέο Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ»: 
α. Ζ πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ γεληθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 
ειεχζεξσλ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ε κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηνλ ηφπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ε θαηεξγαζία 
θαη ε ηνπνζέηεζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ. Γεληθά, ε αμία θάζε πιηθνχ θαη ε δαπάλε θάζε εξγαζίαο γηα ηελ 
πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εξγνιαβίαο, θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο 
γεληθέο αξρέο αληνρήο, ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αηζζεηηθήο, άξηηα θαη επηκειεκέλε απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο 
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θαη ε αμία θάζε έκκεζεο εξγαζίαο θαη ζρεηηθήο δαπάλεο, έζησ θαη αλ δελ ελδηαθέξεηαη ξεηά ζηε δηαηχπσζε 
θάζε κηαο εξγαζίαο, αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ άξηηα απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 
β. Σα κεηαθνξηθά ησλ εξγαηνηερληηψλ θαη ηνπ θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ ηνπ, φπσο θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο 
δηακνλήο, ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο.  
γ. Οη απνδεκηψζεηο ιφγσ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 
δ. Οη δαπάλεο γξαθείνπ ηνπ αλαδφρνπ, ππαιιήισλ ηνπ γηα δηεχζπλζε θαη επηζηαζία ησλ έξγσλ. 
ε. Οη εηζθνξέο πξνο ην ΗΚΑ θαη ηνπο ινηπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ηα δψξα γηα ηηο ενξηέο ηνπ Πάζρα, 
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θη αδείαο θαη γεληθά νη έθηαθηεο παξνρέο θαη απμήζεηο κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη θάζε θνξά θαηά ηελ 
εξγαηηθή λνκνζεζία. 
ζη. Ζ δαπάλε γηα πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηνπ χδαηνο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, φπσο θαη ε δαπάλε γηα 
ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εξγνιαβία. δ. Σα ηθξηψκαηα γεληθά. 
ε. Έμνδα θαη θζνξέο εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ γεληθά, θζνξέο θαη απνζβέζεηο ησλ 
εξγαιείσλ, νξγάλσλ θαη κεραλεκάησλ. 
ζ. Ζ δηάλνημε δξφκσλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, γηα ηελ πξνζπέιαζε φισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ έξγνπ. 
η. Οη δαπάλεο γηα κεηαθνξέο θαη γεληθά κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ ή πιηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ, νη νπνίεο 
κεηαθνξέο πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα γίλνληαη κε πινία πνπ έρνπλ Διιεληθή ζεκαία, φπσο θαη νη θάζε 
θχζεσο δαζκνί θαη ηα έμνδα ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ, φπνπ απαηηνχληαη. 
ηα. Οη ηφθνη θαη νη απνζβέζεηο, γεληθά, θεθαιαίσλ θηλήζεσο θαη εγγπνδνζηψλ. 
ηβ. Οη αζθάιεηεο πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ φηαλ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα. 
ηγ. Οη αζθάιεηεο γηα νιφθιεξε ηελ αμία ηνπ έξγνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηε ζχκβαζε, γηα θηλδχλνπο άκεζεο 
απψιεηαο ή βιάβεο πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία, κε εμαίξεζε ηνπο θηλδχλνπο πνιέκνπ, αλψηεξε 
βία, θιπ., ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην άξζξα 157 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ηδ. Σα ηέιε ραξηνζήκνπ ζπκβνιαίσλ, απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ, πιεξσκψλ, θαζψο θαη ησλ εηδψλ πνπ 
εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ησλ πιηθψλ θάζε θχζεσο, πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαζθεπή (ελζσκάησζε ή 
εγθαηάζηαζε) ηνπ ππφςε έξγνπ, φια ηα παξαπάλσ φπσο θάζε θνξά νξίδνληαη απφ ην Κξάηνο. 
ηε. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ γεληθψο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ. 
ηζη. Σα θάζε θχζεσο έμνδα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ. 
ηε. χληαμε φισλ ησλ επηκεηξηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη ινγαξηαζκψλ ηεο εξγνιαβίαο. 
ηζ. Οη δαπάλεο ζχληαμεο ησλ ζρεδίσλ "εμ εθηειέζεσο", ε παξάδνζή ηνπο εηο δηπινχλ ζηελ Τπεξεζίαο ζε 
κνξθή εθηππσκέλσλ ζρεδίσλ («σο θαηαζθεπάζζε»), θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ε παξάδνζε ησλ 
νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, κεηαθξαζκέλσλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη 
γηα ηε ζχληαμε ηνπ «Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ», φπσο πεξηγξάθεηαη ζε παξαθάησ άξζξν ηεο ΔΤ. 
θ. Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο γηα ηελ έξεπλα ηεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο, γηα δνθηκαζίεο ησλ πιηθψλ θαη γηα έιεγρν 
ησλ θαηαζθεπψλ, είηε ζε εξγαζηήξην πνπ ζα ηδξπζεί κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, είηε ζε άιια αλαγλσξηζκέλα 
εξγαζηήξηα πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, είηε θαη ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. 
θα. ηέγαζε ησλ Γξαθείσλ Δπηβιέςεσο ηεο Τπεξεζίαο ζηα εξγνηάμηα θαη εγθαηαζηάζεηο απηψλ. 
θβ. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 
θγ. Ζ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη θάζε θνξά λνκνζεηηθά. 

Σηο φπνηεο δαπάλεο (θφξνο, θξαηήζεηο θ.ι.π.) γηα ηελ αλάιεςε ηεο εξγνιαβίαο έιαβαλ ππ' φςηλ ηνπο 
νη δηαγσληδφκελνη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηελ πεξηέιαβαλ ζ' 
απηήλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ν: Αλαζεψξεζε ηηκψλ 
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηηκψλ κνλάδαο ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ν: Πηζηνπνίεζε - Δληνιή πιεξσκψλ 
Γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηηο πιεξσκέο ηεο εξγνιαβίαο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 152 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαζψο θαη φζα αλαθέξνληαη ζην ΜΔΡΟ ΗΗ ηεο ΔΤ. 

ΑΡΘΡΟ 16ν Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ 
Σν έξγν εθηειείηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Ο θνξέαο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα αλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν, νχηε ζηελ πξψηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ 
αλαγθαίεο ιφγσ απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ 
αξρηθή ζχκβαζε, λα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ κπνξνχλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε, 
ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ή φηαλ απηέο νη εξγαζίεο, κνινλφηη 
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κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζή ηεο ρσξίο 
λα κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή ηεο θχζε, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016. 
16.1 Οη ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016  
16.2 Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ, φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν φηη ζα εθαξκφδνληαη 
ηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ), δηεπθξηλίδεηαη φηη απηά ζα εθαξκφδνληαη, 
άζρεηα απφ ηα κέζα ηα νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ, (δει. κεγάινπ ή κηθξνχ αξηζκνχ κεραλεκάησλ, ησλ γλσζηψλ ή άιισλ ηχπσλ, αλ είλαη θαηλνχξγηα ή 
φρη, εξγαηηθψλ ρεξηψλ ζπλνιηθά ή κεξηθά, ζε κηθξή ή κεγάιε αλαινγία θιπ.). 
16.3 Γηα ηελ ζχληαμε ησλ λέσλ ηηκψλ ζα εθαξκνζζεί ν Καλνληζκφο Αλαιπηηθψλ θαη Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ 
Δξγαζηψλ (ΦΔΚ 1746/Β'/19-5-2017) 
16.4 Ο θαλνληζκφο λέσλ ηηκψλ γίλεηαη κε ηηο βαζηθέο ηηκέο ηδίσο ησλ εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη κηζζσκάησλ 
κεραλεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά δηαπίζησζεο βαζηθψλ ηηκψλ πιηθψλ εξγαηηθψλ θαη κηζζσκάησλ απφ 
ηελ Δπηηξνπή Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκνζίσλ Δξγσλ Δ.Γ.Σ.Γ.Δ. ηνπ Γ' Σξηκήλνπ 2012. Οη πξνθχπηνπζεο απφ 
πξφζθαηα ζηνηρεία θφζηνπο ηηκέο αλάγνληαη ζην ρξφλν εθθίλεζεο ηεο αλαζεψξεζεο κε αληίζηξνθε εθαξκνγή 
ηνπ ζρεηηθνχ ηχπνπ ηεο αλαζεψξεζεο. 
  
ΑΡΘΡΟ 17ν Δπηκεηξήζεηο Δξγαζηψλ 
Οη εξγαζίεο, πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ κειέηεο, πξνκεηξήζεθαλ κε βάζε ηα θαηαζθεπαζηηθά 
ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Οη νξηζηηθέο πνζφηεηεο θάζε εξγαζίαο, πνπ ζα πηζηνπνηεζνχλ ζηνλ 
Αλάδνρν ζα ιεθζνχλ απφ ηα αθξηβή αξρηθά θαη ηειηθά επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί 
ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηα πξφζζεηα ηνπνγξαθηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πνπ 
ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο θαη ζα εγθξηζνχλ αξκνδίσο θαζψο επίζεο θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο 
Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο. 
17.1 Γηα ηηο επηκεηξήζεηο ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 
151 ηνπ Ν4412/2016. 
17.2 Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν επηκεηξήζεσο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ησλ εξγαζηψλ, 
ηζρχνπλ ηα Σηκνιφγηα ηεο εξγνιαβίαο θαη ηα πεξηγξαθφκελα ζηηο ΔΣΔΠ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ. 
17.3 Γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ νξίδεηαη κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ν ηξφπνο 
επηκεηξήζεσο, ζα επηκεηξεζνχλ θαη ζα πιεξσζνχλ νη κνλάδεο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηηθά ζα 
εθηειεζηνχλ θαη δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ πθηζηάκελεο ζπλζήθεο γηα ηδησηηθά έξγα. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ν Πξνέιεπζε- Έιεγρνο- Έγθξηζε πιηθψλ θαη εηνίκσλ ή  εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ 
18.1 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά ηα πιηθά πνπ πξνδηαγξάθνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ έξγνπ θαη ηα έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία ή απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.  

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ πιηθψλ κε πξνέιεπζε απφ άιιεο ρψξεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ, εθφζνλ απηά δηαηίζεληαη απφ ηελ εγρψξηα ή ελσζηαθή παξαγσγή.  ε θάζε πεξίπησζε ηα 
παξαπάλσ πιηθά ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ΚΤΑ κε Αξηζκ. 6690/12 (ΦΔΚ 1914 Β/15-6-2012) 
«Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 
ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE». 

18.2 Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ ΤΠΟΜΔΓΗ, (η)ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ., Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο-
Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο (ΤΒΔΣ), ηνπ ΔΛΟΣ, θαζψο επίζεο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο, 
αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Δπίβιεςεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε, ηελ αληαπφθξηζε ζηηο πξνδηαγξαθέο θιπ.      

18.3 ε πεξίπησζε πνπ ν Δξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
έξγσλ, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε 
απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη θακία επζχλε 
γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη ζε απηφλ απφ ηνλ Δξγνδφηε εθφζνλ, 
έγθαηξα, ην αλαθέξεη εγγξάθσο. Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζηνλ Αλάδνρν κε 
πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, 
δεκία ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά. 
18.4 Γηα εηδηθά πιηθά, ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα, γηα ηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη, απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, 
έιεγρνο ζην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, ν εξγνιάβνο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη PROSPECTUS ηνπ 
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο κε ηερληθέο πιεξνθνξίεο, απφ ηηο νπνίεο λα απνδεηθλχεηαη ην ζχκθσλν κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ παξαγγειία ησλ πιηθψλ ζα γίλεη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε 
ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί. Απηή ε θαη' αξρήλ έγθξηζε, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν 
απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηεο επίδνζεο θαη απφδνζεο ηνπ πιηθνχ. 
18.5 Ο αλάδνρνο έρεη επίζεο ππνρξέσζε λα εθηειεί, ζχκθσλα κε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, δεηγκαηνιεςίεο 
πιηθψλ, ηα νπνία πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο θαη λα ηα εμεηάζεη κε βάζε ηηο 
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απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Τπεξεζίαο, ηεο ρψξαο, ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ή λα πξνζθνκίδεη 
βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, φηη απηά ζπκθσλνχλ πξνο ηηο εγθεθξηκέλεο Πξνδηαγξαθέο, εθφζνλ 
ππάξρνπλ ηέηνηεο. 
18.6 Δηδηθά γηα ηα πιηθά πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα (φπσο θαιψδηα ή ζσιήλεο θάζε θχζεσο, θιπ.) ε 
πνηφηεηα ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα εηδνπνηεί ηελ 
Τπεξεζία 15 εκέξεο πξηλ απφ ηε ζρεηηθή δνθηκαζία γηα λα παξαθνινπζήζνπλ απφ απηή νη παξαπάλσ έιεγρνη 
θαη δνθηκαζίεο, άιισο ζα πξνζθνκίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
18.7 Τιηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε κειέηε (φπσο π.ρ. πδξαπιηθνί ππνδνρείο, κπαηαξίεο, θξνπλνί, θιείζξα, 
ρεηξνιαβέο, πιαζηηθά δάπεδα, ςεπδνξνθέο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά ζψκαηα, θ.α.) δελ ζα πξνζθνκίδνληαη ζην 
έξγν θαη δελ ζα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα πξνζθνκηζζνχλ δείγκαηα θαη εγθξηζνχλ απφ ηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή αλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΔΤ, απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 
Σα παξαπάλσ δείγκαηα ζα ππνβάιινληαη έρνληαο πάλσ ηνπο θαξηέια ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη: ν 
αξηζκφο ηνπ έξγνπ, ν αξηζκφο ηηκνινγίνπ, ε ρψξα πξνειεχζεσο, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ν ηχπνο 
πιηθνχ. Γηα εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη έμσ απφ ην εξγνηάμην (φπσο π.ρ. θνπθψκαηα, έπηπια, θιπ.) ν αλάδνρνο 
έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ επίβιεςε, γηα λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ζηα ζηάδηα θαηαζθεπήο. 
18.8 Κακία παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ έξγνπ θαη θακία 
απνδεκίσζε δελ ζα δνζεί ζηνλ αλάδνρν, γηα ιφγνπο θαζπζηεξήζεψο ηνπ λα εθηειέζεη ηηο δνθηκαζίεο πνπ 
απαηηνχληαη ή δίλεηαη εληνιή λα γίλνπλ ή γηα ιφγνπο απνξξίςεσο ή αληηθαηαζηάζεσο αθαηάιιεισλ πιηθψλ. 
18.9  ια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηα θαιχηεξα ζε πνηφηεηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά 
ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. πνπ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε αλαγξάθεηαη ελδεηθηηθφο ηχπνο νξηζκέλνπ 
θαηαζθεπαζηή, απηφο δίλεηαη γηα ζπκπιήξσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δηεπθφιπλζε ηεο επηινγήο απφ ηνλ 
αλάδνρν. Ο αλάδνρνο φκσο κπνξεί λα πξνηείλεη πιηθφ νπνηνπδήπνηε θαηαζθεπαζηή, ηζνδχλακν κε ην 
νξηδφκελν, ηεο ηζνδπλακίαο ππνθείκελεο ζηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 
18.10 Ζ Δπίβιεςε έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηνλ Αλάδνρν ηε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ δελ πιεξνχλ 
ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια. Δάλ ν Αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα πιηθά δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ γίλεηαη απφ ηα 
εξγαζηήξηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιια αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα. 
Ζ δαπάλε γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνλ βαξχλεη ηειηθά, αλ 
απνδεηρζεί ε αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ 
θαη απνδίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 159 παξ.2 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

18.11  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ απφδνζεο γηα θάζε πιηθφ ή 
κεράλεκα. Δάλ ηπρφλ δελ πξνζθνκίδνληαη κεηά ηελ έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ζα 
κπνξεί ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία λα κελ πηζηνπνηεί γηα πιεξσκή ηα αληίζηνηρα είδε, κέρξη ηελ άθημε ησλ 
ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 παξ.6 ηνπ Ν.4412/2016. 

18.12 Με ηελ πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ - εμαξηεκάησλ - κεραλεκάησλ ζην Δξγνηάμην, ν 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη θαη ηελ έγγξαθε εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ή ηνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά PROSPECTUS θαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. Ζ εγγχεζε απηή ζα θαιχπηεη θαιή απφδνζε θαη δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 
θαθήο ιεηηνπξγίαο ή ζέζεσο εθηφο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε 
ιάζνο ρεηξηζκνχο ή έιιεηςε ζπληήξεζεο απφ πιεπξάο Δξγνδφηε (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο). Ζ άξζε 
ηεο βιάβεο ζα επηηπγράλεηαη κε αληηθαηάζηαζε πιηθψλ, κέζα ζην ρξφλν εγγχεζεο ηνπ έξγνπ, κε θαηλνχξην ηνπ 
απηνχ αθξηβψο ηχπνπ. 
18.13 Δηδηθφηεξα γηα ηελ παξαιαβή θαη έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζ' απηφ, ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 159 ηνπ Ν4412/2016 
θαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ εδαθψλ ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 151 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο 
ηζρχεη ζήκεξα. 
 
ΑΡΘΡΟ 19

ν
 Δξγαζηεξηαθφο Έιεγρνο Τιηθψλ 

Γεληθά ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 56 ηνπ Ν 4412/2016 Δθζέζεηο δνθηκψλ, πηζηνπνίεζε θαη 
άιια απνδεηθηηθά κέζα (άξζξν 44 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ) θαη ζην Άξζξν 82 Πξφηππα δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (άξζξν 62 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ). 
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα πξνζθνκίδνπλ έθζεζε δνθηκψλ 
απφ νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηέηνηνλ νξγαληζκφ σο 
απνδεηθηηθφ κέζν ζπκκφξθσζεο κε απαηηήζεηο ή θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα 
θξηηήξηα αλάζεζεο ή ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

19.1 Μφιηο ν αλάδνρνο εγθαηαζηαζεί ππνρξεψλεηαη λα κεξηκλήζεη κε δαπάλεο ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
παξαθάησ εξγαζηψλ. 
α. Να εμεηάζεη ψζηε φια ηα αδξαλή πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηρψζεηο, ππνβάζεηο θαη 
ζθπξνδέκαηα λα κελ έρνπλ πξνζκίμεηο νη νπνίεο ζα επηδξάζνπλ δπζκελψο επί ηεο αληνρήο ηνπ έξγνπ. 
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β. Να εμεηάζεη αλ ηα παξαπάλσ πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο 
φξνπο ηεο εξγνιαβίαο. 
γ. Οη εμεηάζεηο απηέο πξέπεη λα γίλνπλ κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ ζε εξγαζηήξην ηνπ 
ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. ή ζε ηδησηηθφ εξγαζηήξην κε ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα απηά πξέπεη λα 
ππνβιεζνχλ ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή γηα έγθξηζε. 
δ. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη, κε κέξηκλά ηνπ θαη κε δαπάλεο ηνπ 
λα εμεηάζεη ηαθηηθά ηα αδξαλή πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επηρψζεηο, ππνβάζεηο, ζθπξνδέκαηα θαη 
αζθαιηνκίγκαηα, αλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο εξγνιαβίαο 
θαη ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο αλάζεζεο. 
ε. Τιηθά θαη εξγαζίεο, νη νπνίεο δελ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
κειεηψλ, ζα απνξξίπηνληαη απφ ηελ Δπίβιεςε ηεο Τπεξεζίαο. 
ζη. ιεο απηέο νη εμεηάζεηο, δνθηκαζίεο θαη έιεγρνη, κεηά απφ ηελ εμέηαζή ηνπο θαη ηελ έγθξηζή ηνπο ή φρη απφ 
ηελ Δπίβιεςε ηεο Τπεξεζίαο ζα ππνβάιινληαη γηα ελεκέξσζε ζηελ Πξντζηάκελε Αξρή καδί κε ηα παξαπάλσ 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία : 

(1) Γηα ηνπο ειέγρνπο ζπκππθλψζεηο νη ζέζεηο ηνπο 
(2) Γηα ηνπο ειέγρνπο αδξαλψλ πιηθψλ, ηαπήησλ θαη ζθπξνδεκάησλ, ε εκεξνκελία ιήςεσο. 

19.2 Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα κεξηκλήζεη ψζηε νη παξαπάλσ 
έιεγρνη, εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαλνληζκνχο ζε Δξγαζηήξηα ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιια αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα, αλεμάξηεηα ή 
παξάιιεια κε ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα γίλνληαη ζε ηπρφλ πθηζηάκελν εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην. Δπίζεο, ζηα 
παξαπάλσ εξγαζηήξηα ζα γίλνληαη θαη φινη νη έιεγρνη, εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 
γίλνπλ ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην, πάληνηε κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ. 
19.3 Καηά ηα ινηπά ηζρχεη γεληθά ην Άξζξν 159 Αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ - Διαηηψκαηα Παξάιεηςε 
ζπληήξεζεο θαη ην άξζξν 18.10 ηεο παξνχζεο, ελψ ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη έιεγρν 
θαη δνθηκέο, νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα επηηεπρζνχλ ηα απαηηεηά απνηειέζκαηα, νπφηε ζα 
ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ, ην νπνίν ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία θαη ζα επηζπλάπηεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 
19.4 Καηά ηα ινηπά ηζρχεη γεληθά ην Άξζξν 159 Αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ - Διαηηψκαηα Παξάιεηςε 
ζπληήξεζεο θαη ην άξζξν 18.10 ηεο παξνχζεο, ελψ ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη έιεγρν 
θαη δνθηκέο, νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα επηηεπρζνχλ ηα απαηηεηά απνηειέζκαηα, νπφηε ζα 
ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ, ην νπνίν ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία θαη ζα επηζπλάπηεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ν: Υξήζε εθξεθηηθψλ πιηθψλ 
20.1. Γεληθψο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιηθψλ γηα νηνλδήπνηε ιφγν. 

 
ΑΡΘΡΟ 21ν: Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο 
21.1 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ ελαέξηεο ή 
ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ., νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο. Πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ απφ ην Νφκν ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016, έρεη 
ππνρξέσζε λα αλαθνηλψζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο 
πνπ ηνπ απεπζχλνπλ ή θνηλνπνηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, δηάθνξεο αξρέο, ζρεηηθά κε κέηξα 
πνπ ππνδεηθλχνληαη γηα έιεγρν πγείαο, αζθαιείαο, θνηλήο εζπρίαο, ξππάλζεσο πεξηβάιινληνο, θιπ. 
21.2 Ο αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε κε ηηο εξγαζίεο απηέο (εθηφο αλ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ), έρεη ππνρξέσζε φκσο απηφο λα δηεπθνιχλεη, ρσξίο πξφθαζε, ηελ εθηέιεζε ησλ 
παξαπάλσ εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη απφ ην ιφγν απηφ, ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηεξήζεσο ή 
δπζρεξεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ. 
21.3 ηαλ ηα έξγα ή κέξνο ηνπο θαηαζθεπάδνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη λα 
ιεθζεί κέξηκλα, λα κελ δεκηνπξγεζεί βιάβε ζηηο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ (απνζήθεο, 
νδνχο, θηίξηα, θσηεηλή ζήκαλζε, θαιψδηα ειεθηξηθήο παξνρήο θαη ηειεθψλσλ, απνρεηεχζεηο, πδξεχζεηο, 
θιπ.). 
21.4 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ πάζεο θχζεσο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα εληνπηζζνχλ 
ηα ηπρφλ ππφγεηα δίθηπα (θαιψδηα, ζσιήλεο) ηα νπνία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν δηέξρνληαη ππνγείσο απφ ηελ 
πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 
21.5 Ζ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ζα ρνξεγήζεη ζηνλ αλάδνρν φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ 
ζ' απηήλ (νδεγίεο, ζρέδηα) ηα νπνία αθνξνχλ ζηα δίθηπα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Βάζεη 
απηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην κεραληθφ, ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα εληνπηζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν φια ηα 
πθηζηάκελα δίθηπα. Ζ αλαδήηεζε θαη ν εληνπηζκφο ζα γίλνπλ κέζσ αληρλεπηή κεηάιινπ, ν νπνίνο ζα εξγάδεηαη 
ρσξίο λα απαηηείηαη ε εηζαγσγή ραξαθηεξηζηηθνχ ζήκαηνο ζηα δίθηπα. Με ηνλ αληρλεπηή ζα γίλεη ν εληνπηζκφο 
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ηεο νδεχζεσο ησλ δηθηχσλ θαη κε δνθηκαζηηθέο ηνκέο, εθζθαθέο, ζα πξνζδηνξηζηεί θαη ε θχζε ηνπ δηθηχνπ 
(ηειεθσληθφ θαιψδην, ειεθηξηθφ θαιψδην, ζσιήλεο πδξεχζεσο, θιπ.). 
21.6 Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο θαη εληνπηζκνχ ζα απνηππσζνχλ πάλσ ζε ζρέδην θάηνςεο ηεο 
πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Πάλσ ζ' απηφ, κε ραξαθηεξηζηηθή γξακκνγξαθία, ζα παξηζηάλνληαη θαη νη πξνηεηλφκελεο 
ιχζεηο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ δηθηχνπ, δειαδή ε πξνζηαζία επί ηφπνπ κε εγθηβσηηζκφ εληφο ζθπξνδέκαηνο, ή ε 
κεηαηφπηζε εθηφο πεξηνρήο εξγαζηψλ κε πξνζζήθε λένπ ηκήκαηνο. 
21.7 Σν ζρέδην απηφ ζα ππνβιεζεί ζηελ Πξντζηάκελε Αξρή απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ην ηαρχηεξν, 
κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ. Σν ζρέδην ζα ζπλνδεχεηαη κε πεξηγξαθή γηα πξνζηαζία ή κεηαηφπηζε 
ησλ δηθηχσλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο επί ηφπνπ πξνζηαζίαο, ην θαιψδην ή ν ζσιήλαο πδξεχζεσο ζα 
ηνπνζεηείηαη κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα δηακέηξνπ 16 εθ., ν νπνίνο ζα εγθηβσηηζηεί ζε ζθπξφδεκα (Β-160) 
ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 45 x 45 εθ. 
21.8 Ζ εξγαζία πξνζηαζίαο ή κεηαηφπηζεο ζα εθηειεζηεί κεηά ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηελ Πξντζηάκελε Αξρή. 
21.9 Με βάζε ηα παξαπάλσ, νπδεκία δεκία απφ ηνλ αλάδνρν επί πθηζηακέλσλ δηθηχσλ είλαη απνδεθηή. Αλ 
παξά ηαχηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πξνμελεζεί απφ ηνλ αλάδνρν βιάβε ζηα δίθηπα, ε απνθαηάζηαζή 
ηεο ζα βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ ίδην. Δμαίξεζε απφ απηφ απνηειεί ε πεξίπησζε γελνκέλεο βιάβεο επί 
πιαζηηθνχ αγσγνχ πδξεχζεσο ηνπ νπνίνπ ε βάζε δελ ππεδείρζε απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία κε 
αθξίβεηα ηνπιάρηζηνλ πέληε κέηξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απνθαηάζηαζε ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν, 
ζχκθσλα κε νδεγίεο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζα πιεξσζεί ηδηαηηέξσο. 
21.10 Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ πνπ ππέζηε βιάβε, πιελ πιαζηηθνχ ζσιήλα, πνπ 
πξνμελήζεθε απφ ηνλ αλάδνρν, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ δηθηχνπ, ζα εθηειείηαη φπσο παξαθάησ 
πεξηγξάθεηαη : 
α. Τπφγεην ηειεθσληθφ θαιψδην: ζα απνθαζίζηαηαη άκεζα, κε πξνζσξηλφ ηξφπν, ε ζπλέρεηα ησλ 
επηθνηλσληψλ θαη αθνινχζσο ζα αληηθαζίζηαηαη ην βιακκέλν θαιψδην κε λέν ζε φιν ην κήθνο ην νπνίν 
πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ πιεζηέζηεξσλ ζπλδέζκσλ θαη ζε κήθνο φρη κεγαιχηεξν ησλ ζαξάληα (40) κέηξσλ 
θαισδίνπ. 
β. Ζιεθηξηθφ θαιψδην κέζεο ή ρακειήο ηάζεο: ζα αληηθαζίζηαηαη κε λέν θαιψδην, ην ηκήκα ηνπ πθηζηάκελνπ 
δηθηχνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη δέθα (10) κέηξα εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο. 
γ. Αγσγφο δηθηχνπ χδξεπζεο: ζα αληηθαζίζηαηαη κε λέν ζσιήλα, ην ηκήκα ην νπνίν βξίζθεηαη δέθα (10) κέηξα 
πεξίπνπ εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο. 
δ. Αγσγφο θαπζίκνπ: ζα αληηθαζίζηαηαη, κε λέν αγσγφ, ην ηκήκα ην νπνίν βξίζθεηαη δεθαπέληε (15) πεξίπνπ 
κέηξα εθαηέξσζελ ηεο βιάβεο. 
21.11 Ζ εξγαζία αλαδεηήζεσο θαη εληνπηζκνχ κέζσ αληρλεπηή κεηάιισλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, αιιά ε 
δαπάλε ηεο πεξηιακβάλεηαη αλαινγηθά ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ έξγνπ. Ζ εξγαζία φκσο πξνζηαζίαο ή 
κεηαηφπηζεο πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή λέεο ηηκέο πνπ ζα 
ζπληαρηνχλ θαηά ηα λφκηκα θαη ε ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ην θνλδχιην ησλ απξνβιέπησλ. 
21.12 Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα λέα δίθηπα ή κεηαθηλήζεηο πθηζηακέλσλ, ζα 
γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηεη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο αξηζκφο ζπλδέζεσλ. 
21.13  Καηά ηελ εγθαηάζηαζε νηνπδήπνηε θαισδηαθνχ δηθηχνπ δελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε εγθαηάζηαζε 
"πιηθψλ πξνζηαζίαο θαη θαισδίσλ". Θα πξνεγείηαη ε θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε ησλ βνεζεηηθψλ ή 
πξνζηαηεπηηθψλ πιηθψλ (άκκνπ, ζσιελψζεσλ, θξεαηίσλ), ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ε 
αξηηφηεηα ησλ θαη ελ ζπλερεία ζα εγθαζίζηαληαη ηα θαιψδηα. 
21.14  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ζην έξγν λα θξνληίζεη κε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο γηα 
ηελ δηαηήξεζε ζπλδέζεσλ κε ηηο Ο.Κ.Ω (ΓΔΗ, ΔΤΓΑΠ,ΟΣΔ) γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

21.15  Ζ δαπάλε ησλ ηηκνινγίσλ θαηαλάισζεο ησλ πάξα πάλσ παξνρψλ θαη ζπλδέζεσλ γηα ηνλ ρξφλν απφ 
ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ ηηο θαηαβάιεη ζηνπο 
αληίζηνηρνπο Ο.Κ.Ω. . 
 
ΑΡΘΡΟ 22ν: Τιηθά επηρψζεσο ραλδάθσλ (θαισδηψζεσλ - ζσιελψζεσλ) 
22.1. ηελ ηηκή εγθαηαζηάζεσο ησλ πάζεο θχζεσο θαισδίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε 
δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ επηρψζεσλ ησλ ραληαθηψλ, 
αλεμάξηεηα ηεο ζέζεσο πξνκήζείαο ηνπο. 
22.2. Σν ίδην ηζρχεη πξνθεηκέλνπ θαη γηα πιηθά επηρψζεσο πάζεο θχζεσο ζσιελψζεσλ. 
22.3. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ εθφζνλ ζαθψο 
αλαγξάθεηαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ν Πξνζσξηλέο Δγθαηαζηάζεηο - Καηαζθεπέο ηνπ αλαδφρνπ 
23.1 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θπιάζζεη, κε δαπάλε ηνπ, ηα πιηθά, κεραλήκαηα, εξγαιεία πνπ ηνπ 
παξαδίδεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε θαηαζηξνθή ή απψιεηά 
ηνπο, απφ πιεκκειή ρξήζε ή δηαθχιαμε. 
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23.2 ιεο νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, 
εξγαζηήξηα, γξαθεία, θιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζα αλεγεξζνχλ 
κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα επηηξέπνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηηο 
ινηπέο αξκφδηεο αξρέο, κεηά απφ ζρεηηθή αδεηνδφηεζε. 
23.3 ε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αληηζηήξημε, ππνζηήξημε, ππνζεκειίσζε ή άιιε πξνζηαζία ππάξρνπζαο 
γεηηνληθήο θαηαζθεπήο θαη εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο πξνκεηξεζείζεο πνζφηεηεο ή 
εξγαζίεο, ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο, φπσο θαη λα ιάβεη θάζε άιιν 
κέηξν, γηα λα απνθχγεη ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή ζηελ Τπεξεζία ή θαη ζην έξγν, απνδεκηνχκελνο γη' 
απηέο κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ ή κε βάζε ηηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηηο εξγαζίεο 
πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην ζπκβαηηθφ Σηκνιφγην εξγαζίαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ν Καζαξηζκφο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

24.1  O αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ παξαδψζεη γηα ρξήζε θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ, 
φπσο θαη κεηά ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο γχξσ απφ απηφ ην 
ηκήκα, ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα, θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πνπ απαηηήζεθε θαη πξνβιέπεηαη 
απφ ην πξνεγνχκελν άξζξν 23 ηεο παξνχζεο, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά 
πνπ πιενλάδνπλ, ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ, λα ζεθψζεη 
(θαηαζηξέςεη, θιπ.) θάζε βνεζεηηθφ έξγν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Τπεξεζία ζαλ άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ 
κεηέπεηηα ιεηηνπξγία (π.ρ., ησλ θηηξίσλ), λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο πνπ απηά ήηαλ αθεκέλα ή 
εγθαηεζηεκέλα θιπ., λα παξαδψζεη δε ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο, φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ 
εξγνηαμίνπ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε ηη άιιν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ γηα εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ ΔΤ θαη ηα ινηπά 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

24.2  Οκνίσο ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, εθφζνλ θαηά ηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο δελ ππάξρεη πιένλ ν ιφγνο 
χπαξμεο, λα θαζαηξέζεη, απνθνκίζεη, θιπ., θάζε πξνζηαηεπηηθή θαηαζθεπή πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζίεο θαη παξαγσγή πιηθψλ) πνπ επηβιήζεθε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν γηα λα 
απνθεπρζνχλ θάζε θχζεσο δεκηέο, αηπρήκαηα, θιπ., ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέληξα, αγξνχο, 
θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε θχζεσο έξγα, φπσο θαη λα απνκαθξχλεη ηα 
πεξηθξάγκαηα ησλ εξγνηαμίσλ. 

24.3  Δάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δελ πξνβεί 
ζηελ έλαξμε θαη κέζα ζε εχινγν ρξφλν πεξάησζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ε δαπάλε πνπ έγηλε εθπίπηεη απφ ηελ επφκελε πιεξσκή πξνο απηφλ, πέξα απφ ηε κε έθδνζε 
βεβαίσζεο γηα εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ γη' απηφ ην ιφγν. 
 
ΑΡΘΡΟ 25ν Δπίβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
Πέξα απφ ην φηη πξνβιέπεηαη ζην ζρεηηθφ κε ηελ επίβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, άξζξν 136 ηνπ Ν. 
4412/2016 ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

α. Ο επηβιέπσλ ην έξγν θαη νη βνεζνί ηνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα κεηαβάιινπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο έγγξαθε έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο γη' απηφ, ε δε 
παξνπζία απηψλ πνπ αζθνχλ ηελ επίβιεςε δελ απαιιάζζεη θαζφινπ ηνλ αλάδνρν απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, 
πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 
β. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη επαξθή κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ θίλεζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηεο Τπεξεζίαο πνπ αζθεί ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, ηφζν απφ ηελ πιεζηέζηεξε πφιε πξνο ηελ πεξηνρή ησλ 
έξγσλ, φζν θαη κέζα ζηελ πεξηνρή απηή, φιεο δε νη ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ θίλεζε απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ο δηεπζχλσλ απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ππνρξενχηαη, κεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο 
ππεξεζίαο, λα ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ, δηεπζχλνπλ ή επηζεσξνχλ ηα έξγα, θαηά ηηο 
κεηαβάζεηο γηα επίβιεςε, έιεγρν ή επηζεψξεζε ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ή ζηνπο άιινπο ηφπνπο παξαγσγήο ( 
άξζξν 138 παξ. 14 ηνπ Ν. 4412 / 2016 ). 

γ. χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 136, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ ζπληάζζεη θαη ζηέιλεη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, θάζε ηξίκελν, ζπλνπηηθέο αλαθεθαιαησηηθέο εθζέζεηο 
γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ. ηηο εθζέζεηο 
απηέο πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο 
ηνπ έξγνπ, κε ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ ηεο πξνκέηξεζεο θαη κε ηελ εκθάληζε απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ 
πνπ ήδε έιαβαλ ρψξα ή είλαη ζε εμέιημε θαη εθηίκεζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο γηα ην αλ ζην επφκελν 
ηξίκελν πξνβιέπεηαη λα πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη γηα ην θφζηνο 
ησλ εξγαζηψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ ε πξντζηακέλε αξρή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ή ηε 
κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 26ν Γεληθέο Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
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Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν 4412/2016, εηδηθφηεξα ζηα άξζξα 18 θαη 138 θαη 
πεξηγξάθνληαη θαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α'. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ 
ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Δπηπιένλ: 
26.1 χκθσλα κε ην άξζξν 138 παξ. 13 ηνπ Ν.4412/2016, ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ 
παξαθσιχεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνπο άιινπο εξγνιήπηεο (αλαδφρνπο) νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα εξγνιαβία. Δπίζεο ν 
αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ηνπο άιινπο εξγνιήπηεο ή πξνκεζεπηέο θαη 
λα ξπζκίδεη ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέζα ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ψζηε λα 
κελ ηνπο παξεκβάιιεη εκπφδηα. 
26.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεπηεί, κε δηθή ηνπ δαπάλε, φια ηα πιηθά, εξγαηηθά θαη κεραλήκαηα 
πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηηο πεγέο ιήςεο ηνπο. Ο 
Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη αζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο φια ηα κεραλήκαηα θαη 
εξγαιεία έλαληη παληφο θηλδχλνπ. 
26.3 Οπνηαδήπνηε δεκηά ή θαηαζηξνθή ζην έξγν είηε ζηα κεραλήκαηα είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνέξρεηαη 
απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή δνιηνθζνξά, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο θαη λα ηελ απνθαηαζηήζεη. 
26.4 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε γηα δεκηέο θαη θαηαζηξνθέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηα 
κεραλήκαηά ηνπ θιπ., πνπ ζα νθείινληαη ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, έζησ θαη αλ είλαη εμαηξεηηθά 
ζπάληαο εκθάληζεο (π.ρ. πιεκκχξεο, ζχειιεο, ρηνλνπηψζεηο θιπ.). 
26.5 ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλνληαη, πιελ ηεο δαπάλεο δηαλνίμεσο θαη ε δαπάλε 
απνθαηαζηάζεσο ησλ κνξθνπκέλσλ ή δηαλνηγκέλσλ θσιεψλ, νπψλ ή απιαθψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ζσιελψζεσλ ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ. 
26.6  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνμειψζεσλ, 
θαζαηξέζεσλ, θαηεδαθίζεσλ θιπ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ζχκβαζεο κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ (ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/10-ΦΔΚ 1312Β/24-8-2010 «Μέηξα, φξνη θαη 
πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξήδνπλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, φπσο 
απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) πνπ εμεηδηθεχεηαη κε ηελ εγθχθιην 4834/25-1-
13 ηνπ ΤΠΔΚΑ) θαη λα ελαξκνληζηεί κε ην Π.Γ. 117/04 φπσο ηζρχεη, ζε ζέκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Καηά ηα ινηπά 
ηζρχνπλ φζα πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 82 ηνπ Ν.4412/2016 - Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

26.9 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε 
φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ απφ ηνλ Νφκν αδεηψλ θαη θαζίζηαηαη νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ ελ ηζρχεη δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 27ν Αζθάιηζε Πξνζσπηθνχ 
27.1 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ην έξγν εθηείλεηαη κέζα ή έμσ απφ αζθαιηζηηθή 
πεξηνρή ηνπ ΗΚΑ, λα αζθαιίδεη ζ' απηφ, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ην ΗΚΑ θαη ηνπο ινηπνχο, θαηά ην λφκν, νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο. 
27.2 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, αλαγλσξηζκέλεο 
απφ ην θξάηνο, ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, 
θαζψο θαη απηφ πνπ απαζρνινχλ νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο θχζεσο ζπλεξγάηεο 
ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απαζρνινχληαη ζε εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ, εάλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ΗΚΑ. Ζ 
εθπιήξσζε ηεο παξαπάλσ ππνρξεψζεσο ηνπ αλαδφρνπ βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζηελ Τπεξεζία ησλ 
ζρεηηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ζηα νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 139 ηνπ Ν 4412/2016. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα 
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα εθαξκφζεη αλάινγε θξάηεζε απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ θαη 
κέρξη λα ηα πξνζθνκίζεη. Δάλ ν αλάδνρνο παξαιείςεη ηε ζχλαςε ησλ παξαπάλσ αζθαιεηψλ ή παξαιείςεη 
ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε ηεο αζθάιεηαο ή ηελ θαηαβνιή ησλ 
αζθαιίζηξσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη παξαθξαηεί ηα πνζά πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 
27.3 Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρηεί έρεη ππνρξέσζε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα ππνβάιιεη δήισζε 
ζην αξκφδην ππνθαηάζηεκα ηνπ ΗΚΑ γηα ηελ εξγνιαβία πνπ αλέιαβε, δίλνληαο πιήξε ζηνηρεία γη' απηφ (είδνο, 
πεξηνρή εθηειέζεσο, πξνυπνινγηζκφ, θιπ.). 
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27.4 Ο αλάδνρνο πνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ ΑΝ 1846/51 ζεσξείηαη εξγνδφηεο, έρεη ππνρξέσζε λα 
θαηαβάιιεη εγθαίξσο θαη αλειιηπψο ζην ΗΚΑ θαη ηνπο άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ηηο λφκηκεο εηζθνξέο 
πάλσ ζηνπο κηζζνχο θαη ηα εκεξνκίζζηα, φπσο θάζε θνξά νξίδνληαη, πνπ βαξχλνπλ ηφζν απηφλ ηνλ ίδην φζν 
θαη ην εξγαηνηερληθφ θαη θάζε θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί απφ απηφλ, ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί 
ζην ππφςε έξγν. 

 
ΑΡΘΡΟ 28ν Γνθηκέο Δγθαηαζηάζεσλ 

28.1 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηαλ νινθιεξσζεί ε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξεψλεηαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο κε δηθά ηνπ 
κέζα, δαπάλεο θαη φξγαλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 138. παξ.5 ηνπ Ν. 4412/2016. 
28.2 Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 
28.3 Οη δνθηκέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα κε ηξφπν ψζηε ηπρνχζα αζηνρία ηεο εγθαηαζηάζεσο λα κελ 
έρεη επηπηψζεηο ζηηο αθφινπζεο εξγαζίεο. 
28.4 Σνλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο νη επηηπρείο δνθηκέο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 
έθδνζε βεβαίσζεο πεξαηψζεσο εξγαζηψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 29ν Υξήζε έξγνπ πξηλ απφ ηελ απνπεξάησζε- δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε 
Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη ζηελ θαηνρή ηεο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ 
πνπ έρεη πεξαησζεί ή έρεη κεξηθά εθηειεζηεί, χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο παξαιαβήο. Απηή 
φκσο ε θαηνρή ή ρξήζε δελ ζεσξείηαη φηη απνηειεί απνδνρή νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ δελ έρεη εθηειεζηεί 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ε θαηνρή ή ρξήζε απφ ηνλ εξγνδφηε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ 
θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ, απηφ ζα ιεθζεί ππφςε απφ ηελ Τπεξεζία ε νπνία ζα 
δψζεη αλάινγε αχμεζε ησλ πξνζεζκηψλ απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ζα ππνβάιιεη 
λνκφηππα α αλάδνρνο. Δάλ απηή δε ε θαηνρή ή ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ επηβάιιεη πξφζζεηεο δαπάλεο 
ζηνλ αλάδνρν, ηφηε ε Τπεξεζία ζα θαηαβάιιεη ζ' απηφλ ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο κε βάζε πξσηφθνιιν 
θαζνξηζκνχ λέσλ ηηκψλ πνπ ζα ζπληαρζεί. 
ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία απνθαζίζεη λα πξνβεί ζηελ θαηνρή ή ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ φινπ έξγνπ, 
πιήξσο απνπεξαησκέλνπ ή φρη, δχλαηαη λα πξνβεί ζηε δηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 
άξζξν 169 ηνπ Ν4412/2016. Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γίλεηαη κε πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ηνπ επηβιέπνληνο, εθπξνζψπνπ ηεο ππεξεζίαο ζπληήξεζεο εθφζνλ απηή έρεη 
θαζνξηζηεί θαη ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ην έξγν παξαδίδεηαη γηα ρξήζε ζε ππεξεζία άιιε απφ ηνλ θνξέα 
θαηαζθεπήο ηνπ ζπκπξάηηεη ζην πξσηφθνιιν θαη εθπξφζσπνο ηεο ππεξεζίαο απηήο. Αλ ν εθπξφζσπνο ηνπ 
θνξέα ζπληήξεζεο ή ν αλάδνρνο θιεζνχλ θαη δελ παξαζηνχλ ή αξλεζνχλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ, 
απηφ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ινηπνχο, κε ζρεηηθή κλεία θαηά πεξίπησζε θαη απηφ θνηλνπνηείηαη αξκφδηα. Σν 
πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη κλεία ηνπ έξγνπ ή ησλ ηκεκάησλ πνπ παξαδίδνληαη γηα ρξήζε θαη ζπλνπηηθή 
πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα 
ρξήζε γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ, αλ απηφ 
πξνβιέπεηαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε, κπνξεί ε δηνηθεηηθή παξαιαβή λα 
γίλεη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 
Αλ απφ ηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ παξάιιεια πξνο ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ, δελ 
απαηηείηαη ε δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο παξαιαβήο. Σν ίδην ηζρχεη αλ ε παξάιιειε ρξήζε πξνθχπηεη απφ ηε θχζε 
ησλ εξγαζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κπνξεί λα δηελεξγείηαη δηνηθεηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κεηά απφ 
ζρεηηθή απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 
Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο 
ηνπ έξγνπ παξ. 5 άξζξν 169 ηνπ Ν4412/2016). 
 
ΑΡΘΡΟ 30ν Τπνρξέσζε ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν 
Ο ρξφλνο εγγχεζεο, δειαδή ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο. Γεληθά γηα ην 
ρξφλν εγγχεζεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/2016: Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη 
ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηα έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε 
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο. Δξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ 
θινπψλ ή βαλδαιηζκψλ απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ εθηεινχληαη κε 
έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ 
ππεξεζία. Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαηά ην ρξφλν 
εγγχεζεο, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε 
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ. Οη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαηαγξάθνληαη 
ζε εηδηθφ ηεχρνο, ν κνξθφηππνο ηνπ νπνίνπ θαη ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο ζπκθσλνχληαη κε ηελ δηεπζχλνπζα 
ππεξεζία. 
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ΑΡΘΡΟ 31ν Παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη χδαηνο 
30.1 Σνπηθή παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη χδαηνο δελ δηαηίζεηαη. Δθφζνλ φκσο θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο ππάξρεη ζρεηηθή επάξθεηα ζε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο, φηαλ ην έξγν εθηειείηαη κέζα ζην ρψξν 
ηνπο, είλαη δπλαηφ λα δηαηίζεηαη ειεθηξηθή ηζρχο ή θαη χδσξ κε πιεξσκή πνπ ζα ζπκθσλεζεί θαη ζχκθσλα κε 
ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πεξί αζθαιείαο. 
30.2 Σηο γελλήηξηεο, κεηαζρεκαηηζηέο, θαιψδηα ζχλδεζεο, θιπ., πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ, πξέπεη λα 
πξνκεζεπζεί θαη εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο κε θξνληίδα θαη δαπάλε δηθή ηνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 32ν Μέηξα πγηεηλήο - Πξψηεο Βνήζεηεο 
Ο αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ρψξνπο πγηεηλήο (ππνρξεσηηθά WC, 
πξναηξεηηθά ληνπο) γηα ρξήζε απηψλ πνπ αζρνινχληαη ζηα έξγα θαη ζα θξνληίδεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Οθείιεη επίζεο λα εγθαηαζηήζεη ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ 
ζηνηρεηψδεο θαξκαθείν κε επαξθή εθνδηαζκφ γηα λα κπνξεί λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο πξψηεο βνήζεηεο ζε 
κηθξνηξαπκαηηζκνχο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Δπηπιένλ απηψλ, ηζρχνπλ φια ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ27 
15 - 10 - 2012 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ  
 
ΑΡΘΡΟ 33ν Φφξνη - Σέιε - Κξαηήζεηο 
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο, φπσο 
ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 
Καη' εμαίξεζε απμνκεηψζεηο ζην ραξηφζεκν ηηκνινγίνπ ή άιινη θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην 
εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ, θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο. 
Σπρφλ κεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Σα δχν 
πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο, ή ηηο ηπρφλ παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ 
απηνχ. 
 
ΑΡΘΡΟ 34ν Πεξί Φ.Π.Α 
ρεηηθά κε ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο πεξί Φ.Π.Α., δειαδή ν Κχξηνο 
ηνπ έξγνπ (Τπεξεζία) θαηαβάιιεη ζηνλ αλάδνρν Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 35ν Σήξεζε Αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ 
35.1 Ο αλάδνρνο, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ηήξεζε ησλ Νφκσλ θιπ., φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 138 ηνπ 
Ν.4412/2016, έρεη ππνρξέσζε λα αλαθνηλψζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο ζρεηηθέο 
δηαηαγέο θαη εληνιέο πνπ ηνπ απεπζχλνπλ ή θνηλνπνηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, δηάθνξεο 
αξρέο, ζρεηηθά κε κέηξα πνπ ππνδεηθλχνληαη γηα έιεγρν πγείαο, αζθαιείαο, θνηλήο εζπρίαο, ξππάλζεσο 
πεξηβάιινληνο, θιπ. 

35.2 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ έξγσλ, φζν θαη 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνδφηε, φπσο θαη γεληθά θάζε ηξίηνπ, επζχλεηαη δε απφιπηα, 
αζηηθά θαη πνηληθά, γηα θάζε αηχρεκα, δεκηά ή βιάβε, πνπ ηπρφλ επηζπκβεί ζην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ή 
ζπλαιιάζζεηαη ζην εξγνηάμην ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνδφηε ή ζε θάζε ηξίην, ιφγσ κε ιήςεσο απφ απηφλ ή 
ην πξνζσπηθφ ηνπ, ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ ελδείθλπληαη, αιιά θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, φπσο θαη 
γηα ηα ηπραία. 
Καηά ζπλέπεηα θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ πιεξσκή πξνζηίκνπ, ρξεκαηηθήο πνηλήο, 
απνδεκηψζεσο θαη θάζε άιιεο πνηληθήο ή αζηηθήο επζχλεο, πνπ ζα πξνθχςεη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, 
άκεζα ή έκκεζα, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ (Δξγαηηθά Αηπρήκαηα - Αζηηθά Αδηθήκαηα θιπ.) ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016. 

35.3 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ απφ ην Νφκν αδεηψλ θαη θαζίζηαηαη, νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά, ππεχζπλνο γηα θάζε 
παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα 
κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν 
θαη λα εθαξκφζεη ηα επηβαιιφκελα κέηξα αζθαιείαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφ ξπζκίδεηαη 
κε ηηο απνθάζεηο ΓΗΠΑΓ/νηθ./177/2.3.2001 (Β266), ΓΔΔΠΠ/85/14.5.2001(Β686) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27.11.2002 
(Β16) θαη ην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016 πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ 
θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ (.Α.Τ θαη Φ.Α.Τ). 
35.4 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο (Απφθαζε Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΓΔ, αξ.πξση. 4375/131427/9-8-13),  γηα 
ερνξχπαλζε θαη ψξεο θνηλήο εζπρίαο ζηελ πεξηνρή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Καηά ηηο 
ψξεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηηο λπθηεξηλέο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ερνξππαίλνπλ ηελ 
πεξηνρή θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηέηνηα κέηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ερνξχπαλζε. 
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ΜΔΡΟ ΙΙ. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Δ..Τ.) 
 

ΑΡΘΡΟ 1ν: Αληηθείκελν εξγνιαβίαο θαη Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

1.1 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ-
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ» 

1.2. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Τπεξεζίαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  
379.900,00€ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη Δξγαζίεο, ην πνζνζηφ 18% γηα (Δ.Ο.+ Γ.Δ.), Απξφβιεπηα 15%, 
Αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ.(24%).  
 
ΑΡΘΡΟ 2ν: Σηκέο κνλάδνο 
2.1. Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο, αλαθέξνληαη ζε πιήξσο ηεηειεζκέλεο εξγαζίεο, φπσο 
πεξηγξάθνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο. Με ηηο ηηκέο απηέο ζα απνδεκησζεί ν 
Αλάδνρνο. 
2.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο επηπιένλ (βι. θαη αξζξν 13 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ) πεξηιακβάλνληαη: 
2.2.1 Ζ αμία πξνκήζεηαο φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ, 
ζθαισζηψλ, πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη αμία θαη δαπάλε θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο πξνζθφκηζεο 
απηψλ κέρξη ηε ζέζε ρξεζηκνπνίεζεο ή ελζσκάησζήο ηνπο, κεηά ηνπ ππνιεηπνκέλνπ ρξφλνπ θαη ηηο 
θαζπζηεξήζεηο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, εθηφο αλ άιισο αλαθέξεηαη επθξηλψο ζην Σηκνιφγην Μειέηεο. 
2.2.2 Κάζε δαπάλε γηα αγνξά ή ελνηθίαζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ θαη ρξεζηκνπνίεζε θάζε είδνπο 
κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κε φια ηα έμνδα θίλεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο επηζθεπήο, 
ζηαιίσλ ιφγσ θαθνθαηξίαο δεκίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο απφζβεζεο, πξνζηαζίαο, αζθαιίζηξσλ, θιπ., 
θαη ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, θαζψο θαη ηελ αμία ησλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, λεξνχ θαη ξεχκαηνο γηα ηηο 
εξγαζίεο πιήξσο θαη έληερλα ηεηειεζκέλεο. 
2.2.3 Οη δαπάλεο θαηεξγαζίαο, ρξεζηκνπνίεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ αλαθεξζέλησλ πιηθψλ, θαζψο θαη 
θάζε πξφζζεηεο εξγαζίαο, έζησ θαη κε ξεηψο θαηνλνκαδφκελεο ζηε δηαηχπσζε θάζε θνλδπιίνπ, πνπ 
απαηηείηαη φκσο θαηά ηα ζπκβαηηθά ηεο δεκνπξαζίαο, θαηά ηε κειέηε θαη ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, γηα 
ηελ αζθαιή, πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θαη εκπξφζεζκε απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. ηηο δαπάλεο 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ κε ηε βνήζεηα εξγαηηθψλ ρεξηψλ ζε φζεο πεξηπηψζεηο ή 
είλαη αδχλαην ή δελ ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραληθά κέζα. 
2.2.4  Οη δαπάλεο γηα κεηαθνξά θαη ελαπφζεζε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ πξντφλησλ 
εζθαθψλ/θαζαηξέζεσλ θαη ηα ινηπψλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ ζε θαηάιιεια ζεκεία. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε 
Τπεξεζία δελ ζα αλαγλσξίζεη θακηά θαζπζηέξεζε, ή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή θαηαβνιή ζρεηηθήο 
απνδεκίσζεο, ελψ παξάιιεια ζεσξείηαη απηνλφεην φηη νη θάζε είδνπο απνζέζεηο θ.ι.π. ζα γίλνληαη ζε ζέζεηο 
θαη θαηά ηξφπν πνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ 
Αξρψλ. 
2.2.5 Οπνηαδήπνηε δαπάλε απαηηεζεί γηα ηπρφλ δηφξζσζε ή θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή θαθφηερλσλ κεξψλ 
ηνπ έξγνπ, κεηά απφ εληνιή ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 
2.3. ηα γεληθά έμνδα ηνπ εξγνιήπηε πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016, θαη νη παξαθάησ 
εηδηθέο δαπάλεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά: 
2.3.1 Κάζε δαπάλε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ηελ αζθαιή θαη έληερλε απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, θαζψο 
θαη θάζε δαπάλε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΤ φηη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
2.3.2 Οη πιεξσκέο ηνπ εξγνιάβνπ ππφθεηληαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, θφξνπο θιπ. γηα έξγα ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ. 
2.3.3 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ έρνπλ γεληθή ηζρχ θαη εθαξκφδνληαη ζπκβαηηθά αλεμάξηεηα απφ ηηο 
επί κέξνπο πνζφηεηεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ, είηε πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπέο απφ ηελ 
αξρή, είηε γηα ζπκπιεξψζεηο ή επηζθεπέο ππαξρφλησλ έξγσλ. 
2.3.4 Οη ηηκέο απηέο ηζρχνπλ επίζεο γεληθά θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ψξεο - εκέξα θαη λχρηα -εξγάζηκεο 
εκέξεο ή αξγίεο, πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ ππεχζπλε Τπεξεζία, φηη ζα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο. 
2.3.5 Οη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηε θχιαμε ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, θιπ., πνπ παξαδίδνληαη ζηνλ 
Αλάδνρν. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ν: Σερληθή κειέηε - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
3.1. Ζ ηερληθή κειέηε (ηεχρε -ρέδηα) πνπ αθνξνχλ ζην παξφλ έξγν πεξηέρνληαη ζην θάθειν δεκνπξαζίαο. 

3.2 Ηζρχεη ην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην  ηεο Τπεξεζίαο. 

3.3 Ηζρχνπλ νη ΔΣΔΠ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηνπ αλσηέξσ Σηκνινγίνπ νη νπνίεο εγθξίζεθαλ κε ηελ 
απφθαζε αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/30-7-2012 «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 
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Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα (ΦΔΚ 2221/Β/30-7-2012), 
θαζψο θαη ε Δγθχθιηνο 17 κε αξ. πξση. Γ.Κ.Π. /νηθ. /1322 Τπνπξγνχ ΤΠΟΜΔΓΗ "Αλαζηνιή ηεο 
ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 
(ΔΛΟΣ - ΔΣΔΠ)". πνπ ζην αλσηέξσ ηηκνιφγην αλαθέξεηαη θάπνηα απφ ηηο 59 ΔΣΔΠ, λα ιεθζεί ππφςε ε σο 
άλσ εγθχθιηνο πνπ αλαθέξεη ηηο πξνζσξηλά ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 
3.4 Οη ζεζκνζεηεκέλεο Πξνδηαγξαθέο κεηά ηα αλσηέξσ Αλαιπηηθά Σηκνιφγηα έρνπλ ζεηξά ηζρχνο, σο 
αθνινχζσο: (1) ΔΣΔΠ (2) Οη Δπξσθψδηθεο (3) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ 
(η)Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 
3.5 Ηζρχνπλ νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπκβαηηθφ ηεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο 
ηνπ έξγνπ. 
3.6 ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζην πεξηερφκελν ελφο θαη ηνπ απηνχ απφ ηα παξαπάλσ ζπκβαηηθά ζηνηρεία, ε 
ηειηθή επηινγή αλήθεη ζηελ Τπεξεζία θαη ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο αληηξξήζεηο 
ζε απηήλ θαη ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα απνδεκίσζε απφ απηήλ ηελ αηηία. 
3.7 Ζ δαπάλε θάζε εξγαζίαο θαη αληηζηνίρνπ πιηθνχ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αθξηβήο εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, 
πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο (θαη Πξνζθνξάο) ηνπ έξγνπ. 
3.8 πληνληζκφο πξνδηαγξαθψλ, ζρεδίσλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ. 
3.8.1 Οη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο θαη φια ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζρέδηα θαη έγγξαθα, 
απνηεινχλ νπζηψδε κέξε ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε πνπ ηίζεηαη ζε έλα απφ απηά είλαη δεζκεπηηθή θαη 
ζεσξείηαη φηη πεξηέρεηαη ζε φια. 
3.8.2 Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα επσθειεζεί απφ πηζαλφ ζθάικα ή παξάιεηςε ησλ ζρεδίσλ. 
3.8.3 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο αληηιεθζεί φηη ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ 
ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ή φηη ελδερφκελα είλαη απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, ππνρξενχηαη ην 
ηαρχηεξν λα δεηήζεη γξαπηέο νδεγίεο θιπ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/2016 απφ ηελ Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία θαη κε ην άξζξν 10 (ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ) ηεο παξνχζεο. Αθφκα ππνρξενχηαη φπσο νπνηεδήπνηε θαη κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν εθαξκφζεη ηελ επί ηνπ ζέκαηνο απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο. 
3.8.4 ηηο πξνηάζεηο ή ζρέδηα ηνπ εξγνιάβνπ ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα θέξεη νπνηαδήπνηε 
ηξνπνπνίεζε θξίλεη αλαγθαία θαη κεηά ηελ ζχκθσλν γλψκε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο -Οξγαλφγξακκα - Ηκεξνιφγην 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κέζα ζε 
πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα 
(30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ 
Ν.4412/2016, ζπλνδεπφκελν απφ θαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ αλαιφγνπ εθπαηδεχζεσο, πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν. Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε, ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
απνθιεηζηηθά γηα ην ππφςε έξγν θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φια ηα αλαγξαθφκελα ζηελ Σερληθή 
Πεξηγξαθή ζρεηηθά κε απηφλ. 
4.1 Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/2016.   Ωο 
κνλάδα ρξφλνπ ζεσξείηαη ε εκέξα. Ωο αθεηεξία ησλ ρξφλσλ (ρξφλνο εθθίλεζεο) ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. ην ππφ έγθξηζε ρξνλνδηάγξακκα ζα δηαθξίλνληαη κε ραξαθηεξηζηηθνχο 
ζπκβνιηζκνχο: 
α. Ζ αθεηεξία ηνπ ρξφλνπ 
β. Σν πέξαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. 
4.2 Ζ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη εηδηθά ε νκαδνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ, ν θαζνξηζκφο ησλ έξγσλ 
επηθάιπςεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ξνήο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα 
Μεραληθφ. 
4.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ αηηηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ 
θάζεσλ ηνπ. Θα αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεί ν Αλάδνρνο, ηα 
κέζα θαη ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ζα ππνβάιινληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο θαη ζα γίλνληαη νη 
παξαγγειίεο ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, θιπ., πνπ απαηηνχληαη ζην έξγν θαη πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 
4.4 To ρξνλνδηάγξακκα, κε ππνγξαθή θαη ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία 
γηα έγθξηζε. Ζ έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε δέθα πέληε (15) 
εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/2016. 
Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Σν 
ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο εξγαζίεο πνπ 
πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. 

4.5 Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ 
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ 
Ν.4412/2016. Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή 
ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγσ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα ηα 
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αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν. 4412/2016. 
4.6 Κάζε εβδνκάδα ν Δπηβιέπσλ ζα εμεηάδεη εάλ ε πινπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο παξνπζηάδεη 
απφθιηζε. Γηα λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο πξέπεη απαξαηηήησο αλά εβδνκάδα λα γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο φζνλ αθνξά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. Δάλ δηαπηζησζεί δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο πξνφδνπ, ν Δπηβιέπσλ, αθνχ εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ πξνθάιεζαλ, νθείιεη 
λα πξνβεί έγθαηξα ζηηο επηβαιιφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ αηηηψλ ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο 
πξνφδνπ πξνο εμάιεηςή ηεο. Γειαδή, πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή εάλ ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο επζχλεο ηεο, 
ή πξνο ηνλ Αλάδνρν επηζεκαίλνληαο ηα αίηηα θαη θαζνξίδνληαο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη κέηξα πνπ πξέπεη 
απηφο λα ιάβεη. Δμππαθνχεηαη φηη ζε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζήο ηνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα πξνβαίλεη 
ζε Δηδηθή Πξφζθιεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζε Πξνζσξηλή Έθπησζε 
ηνπ Αλαδφρνπ, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/2016. 

4.7 ε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ γεληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή χπαξμεο 
θαζπζηεξήζεσλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζε θιίκαθα πνπ λα επηδξά ζηελ ηήξεζε 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απηφ ζα αλαζπληάζζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ζα 
ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, καδί κε αλαιπηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ 
ηελ αλαζχληαμε. 
4.8 ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζα θαζνξίδνληαη νη εξγαζίεο έηζη ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ. 
4.9 χκθσλα κε ην άξζξν 145 παξ. 4 ηνπ Ν4412/2016, ν αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη 
επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα 
ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη 
κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
4.10 Ο Αλάδνρνο κεξηκλά ζηελ ηήξεζε Ηκεξνινγίνπ, φπσο νξίδεηαη κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Σν εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά ή ζηηο πεξηπηψζεηο κηθξψλ έξγσλ κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη θαηά 
εβδνκάδα ή άιιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε απηφ ηδίσο: 
α) ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, 
β) αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ζε 
εκεξαξγίεο ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, 
γ) ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ 
εξγνδφηε, 
δ) ζέζε θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ . Αλαθνξά γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη πξφνδνο ή δελ 
εθηεινχληαη, αιιά θαη νη ζρεηηθνί ιφγνη, 
ε) ψξα έλαξμεο θαη πέξαηνο θξίζηκσλ εξγαζηψλ εληφο ηεο εκέξαο, 
ζη) αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο θχξηνπ εμνπιηζκνχ, 
δ) ζπλζήθεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη ηξνπνπνηήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηηο 
ξπζκίζεηο θαη ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ, 
ε) ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 
ζ) ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, 
η) θαζπζηεξήζεηο, δπζθνιίεο, αηπρήκαηα, δεκίεο, κε ζπλήζεηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο, 
επίζεο πεξηιακβάλεηαη ν ρξφλνο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή επαλάιεςεο εξγαζηψλ αα) ηηο εληνιέο θαη 
παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, ββ) έθηαθηα πεξηζηαηηθά γγ) ζεκαληηθέο επηζθέςεηο ή επηθνηλσλίεο κε 
ην Γεκφζην ή ηνπηθέο αξρέο ή παξφδηνπο ηδηνθηήηεο θαη δδ) θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ 
πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 146, εθφζνλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ 
γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε 100 επξψ ηελ εκέξα γηα θάζε κέξα 
παξάιεηςεο. Ζ εηδηθή πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, χζηεξα απφ εηδηθή 
πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν επηβιέπσλ αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ν: Πξνζεζκίεο - Πνηληθέο Ρήηξεο 
5.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνπεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο απηήο κέζα ζε 
δηάζηεκα ΔΞΙ  (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
5.2 Οη κήλεο λννχληαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ εκεξνινγηαθή δηαδνρή ησλ εκεξψλ. 
5.3 ρεηηθά κε ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 147 παξ. 4ηνπ Ν.4412/2016. 
5.4 Οξηαθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ είλαη ε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία πξνζαπμεκέλε θαηά ην 1/3 απηήο 
θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 147 παξ.7 ηνπ Ν 4412/16, 
κέζα ζηελ νπνία ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
5.5 Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη, αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν κφλν γηα ηελ πεξίπησζε 
αιιαγήο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ Τπεξεζία κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην έξγν. Καηά ηα ινηπά, έρνπλ 
εθαξκνγή ην άξζξν 12 ηνπ ΜΔΡΟΤ Η ηεο ΔΤ θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 147ηνπ Ν.4412/2016. 
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5.6 ε πεξίπησζε ππεξβάζεσο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ΜΔΡΟΤ Η ηεο ΔΤ θαη ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016 . 
5.7 ηελ πεξίπησζε πνπ ζην έξγν επηθξαηήζνπλ αζπλήζηζηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
επεξεάζνπλ ην ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ φινπ έξγνπ ή κέξνπο απηνχ, ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη φπσο επζχο 
ακέζσο ελεκεξψζεη έγγξαθα ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο, πξνθεηκέλνπ αηηηνινγεζεί θαη 
ηεθκεξησζεί αληίζηνηρε παξάηαζε πξνζεζκίαο. 
5.8 Δπίζεο εθφζνλ νη ππφςε θαζπζηεξήζεηο δεκηνπξγνχλ πξφζζεηεο δαπάλεο ζηνλ αλάδνρν θαη 
πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ (εκεξαξγίεο πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ) θαη γηα λα ιεθζεί 
ππφςε ζρεηηθή απαίηεζε, ζα πξέπεη ν αλάδνρνο επζχο ακέζσο, λα γλσζηνπνηήζεη ζηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία, πιήξσο αηηηνινγεκέλα, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Παξφκνηα αηηήκαηα πνπ ηίζεληαη εθ ησλ 
πζηέξσλ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, ηφζν γηα ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
απνδεκηψζεσλ. 
5.9 Αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο 
εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη γεληθά αλ ηζρχνπλ νη ιφγνη πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/2016, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
5.10 Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πσο νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη έηζη ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία 
ησλ νρεκάησλ θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νδνχ θαζψο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξάθακςεο  
 
ΑΡΘΡΟ 6ν: Υξεκαηνδφηεζε θαη Γεληθά έμνδα-Όθεινο θιπ. Αλαδφρνπ (εξγνιαβηθά πνζνζηά) -
Δπηβαξχλζεηο       

6.1 Ζ ρξεκ/ζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη απφ ___________. 
6.2 Σα Γεληθά Έμνδα θαη θεινο ηνπ αλαδφρνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ 18%. 
6.3. ε φ,ηη αθνξά ζηηο θξαηήζεηο, απηέο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
απφ θνλδχιηα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  
6.4 Καηά ηελ ζχληαμε ησλ ηηκψλ κνλάδνο νη βαζηθέο ηηκέο ησλ πιηθψλ πνπ ειήθζεζαλ ππφςε πεξηιακβάλνπλ 
ηηο παληφο είδνπο επηβαξχλζεηο ησλ, δειαδή θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θιπ. γηα ηα νπνία ηζρχεη 
ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4412/2016. Δηδηθά γηα ηα έξγα ησλ παξ. 6.3α θαη 6.3β, αλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δνζεί δαζκνινγηθή ή θνξνινγηθή απαιιαγή ή κείσζε, απηή ζα εθπέζεη ζε σθέιεηα 
ηνπ έξγνπ (φρη ζε σθέιεηα ηνπ αλαδφρνπ) θαη είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη 
γηα ηηο λέεο ηηκέο κνλάδνο πνπ πηζαλφλ λα ζπληαρζνχλ. 
6.5 Δθφζνλ απαηηεζνχλ βαζηθέο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη κηζζψκαηα κεραλεκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016, ζα ιεθζνχλ απφ ηα πξαθηηθά δηαπίζησζεο βαζηθψλ ηηκψλ πιηθψλ 
εξγαηηθψλ θαη κηζζσκάησλ απφ ηελ ηελ Δπηηξνπή Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Δ.Γ.Σ.Γ.Δ. ηνπ Γ' 
Σξηκήλνπ 2012. 
6.6 Γηα ην θαη' απνθνπή ηίκεκα πξέπεη λα έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο, δειαδή 
θφξνη, ηέιε, εηδηθνί θφξνη θιπ. 
6.7 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ επηβιεζνχλ θαη λέα πξφζζεηα ηέιε ή απμεζνχλ ηα 
πνζνζηά απηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο, ε ζρεηηθή πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα 
πξνέξρεηαη απφ απηά, ζα βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 
6.8 αλ γεληθή ηεθκαξηή έθπησζε ηεο εξγνιαβίαο ζα είλαη ε δηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζθνξάο 
απφ ηελ ζπλνιηθή εθηίκεζε δαπάλεο ηεο Τπεξεζίαο δηαηξνχκελεο δηα ηεο ηειεπηαίαο. 
6.9 Οη δηαηάμεηο πεξί Φ.Π.Α. έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνχζα εξγνιαβία ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα 
ζην άξζξν 34 ηνπ ΜΔΡΟΤ Η ηεο ΔΤ. 
6.10  Πιένλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 375 παξ. 7. Σνπ Ν 4412/16: Σν έβδνκν 
εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4013/2011 (Α' 204) γηα ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο ζηηο ζπκβάζεηο 
πνπ ππάγνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, χςνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ 
θαη αλεμαξηήησο πεγήο πξνέιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, 
επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,06%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επη ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο». 

6.11  Δπηπιένλ κε ηελ ΚΤΑ 1191 (ΦΔΚ 969/Β/22-3-2017) επηβάιιεηαη θαη θξάηεζε ππέξ ΑΔΠΠ χςνπο 
0,06% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ. 
6.12  Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. Δπίζεο, 
δελ απαιιάζζεηαη απφ εηδηθνχο θφξνπο επί ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθψλ, 
εμνπιηζκψλ θιπ., θαζψο θαη απφ ηνπο θφξνπο θιπ. πνπ αλαθέξνληαη ζηε ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί 
θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη απφ 
θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία (Ν. 2366/53 θιπ.), θαζψο θαη απφ ηηο δαπάλεο γηα ηελ απφξξηςε πιηθψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ν: Πιεξσκή Αλαδφρνπ 
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Με ην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016 νξίδνληαη φζα ηζρχνπλ γηα ηνπο Λνγαξηαζκνχο - Πηζηνπνηήζεηο ηνπ 
αλαδφρνπ. Καη ζπγθεθξηκέλα: 
7.1  Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο 
ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ. Αλ απφ ηνλ αλάδνρν 
θαηαζθεπαζζνχλ εξγαζίεο πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ρξνλνδηάγξακκα, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην 
δηθαίσκα λα αλαβάιεη ηελ πιεξσκή ησλ επηπιένλ εξγαζηψλ, ψζηε λα ζπκπέζεη κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 
ρξνλνδηάγξακκα. 
7.2  Μεηά ηε ιήμε θάζε κήλα ή άιιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε γηα ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο, 
ν αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ, ηα νπνία νθείινληαη ζ' 
απηφλ. Οη ινγαξηαζκνί απηνί ζηεξίδνληαη ζηηο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ζηα πξσηφθνιια παξαιαβήο 
αθαλψλ εξγαζηψλ. Απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ επηκεηξεζεί. 
Καη' εμαίξεζε, γηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, δελ ήηαλ 
δπλαηή ε ζχληαμε επηκεηξήζεσλ θαηά δηαθξηηά θαη απηνηειψο επηκεηξήζηκα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, επηηξέπεηαη 
λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο φκσο έρνπλ 
ιεθζεί επηκεηξεηηθά ζηνηρεία. Ζ αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ 
απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηνπνηνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ ηξέρνληνο 
ινγαξηαζκνχ. 
7.3 Οη ινγαξηαζκνί ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πνπ ηνπο ειέγρεη, ηνπο δηνξζψλεη θαη ηνπο 
εγθξίλεη κέζα ζε έλα (1) κήλα. Αλ ν ινγαξηαζκφο πνπ έρεη ππνβιεζεί έρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο, ζε βαζκφ 
πνπ λα είλαη δπζρεξήο ε δηφξζσζή ηνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε εληνιή ηεο πξνο ηνλ αλάδνρν, 
επηζεκαίλεη ηηο αλαθξίβεηεο ή αζάθεηεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν θαη παξαγγέιιεη ηελ αλαζχληαμε 
θαη επαλππνβνιή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε νξηδφκελε κεληαία πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε 
ηνπ ινγαξηαζκνχ αξρίδεη απφ ηελ επαλππνβνιή, χζηεξα απφ ηελ αλαζχληαμε απφ ηνλ αλάδνρν. Ο έιεγρνο 
ηνπ ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ζπλεξγείν ηεο ππεξεζίαο, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν επηβιέπσλ ην 
έξγν. Ο επηβιέπσλ ππνγξάθεη ην ινγαξηαζκφ, βεβαηψλνληαο έηζη φηη νη πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 
επηκεηξήζεηο θαη ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, νη ηηκέο ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη 
γεληθά φηη έρνπλ δηελεξγεζεί ζην ινγαξηαζκφ φιεο νη πεξηθνπέο ή εθπηψζεηο πνζψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 
λφκν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο. Ο εγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο απνηειεί ηελ πηζηνπνίεζε γηα ηελ 
πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ («πιεξσηέν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα»). Πξνυπφζεζε πιεξσκήο ηεο πηζηνπνίεζεο 
είλαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο. Σν ηηκνιφγην 
κπνξεί λα πξνζθνκίδεηαη κεηαγελεζηέξσο θαηά ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο πηζηνπνίεζεο. 
7.4    ε θάζε πιεξσκή πξνο ηνλ αλάδνρν πξαγκαηνπνηνχληαη θξαηήζεηο, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε πέληε ηνηο 
εθαηφ (5%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ εξγαζηψλ κεηά ηεο αλαινγνχζαο αλαζεψξεζεο θαη ζε δέθα ηνηο 
εθαηφ (10%) ζηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε, κέρξηο φηνπ απηά 
ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο. 

  
ΑΡΘΡΟ 8ν: Αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ 
8.1 Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
ρεηηθά δηεπθξηλίδεηαη φηη: 
8.2 Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο θάζε ζχκβαζεο δεκνζίνπ έξγνπ αλαζεσξνχληαη εληαία γηα φιε ηε ρψξα θαηά 
εκεξνινγηαθφ ηξίκελν (αλαζεσξεηηθή πεξίνδνο) θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ηεο εηθνζηήο εκέξαο 
ηνπ πξψηνπ κήλα ηεο πεξηφδνπ απηήο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θάζε αλαζεσξεηηθήο πεξηφδνπ νη 
αλαζεσξεκέλεο ζπκβαηηθέο ηηκέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο παξ. 2 άξζξν 153 ηνπ Ν4412/2016. 
8.3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο (ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016) γηα ην θαη' απνθνπήλ πνζφ, 
δηαρσξίδνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαηά αλαζεσξεηηθά ηξίκελα. αλ πνζφηεηεο ιακβάλνληαη 
ηκήκαηα ησλ πνζνζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Μειέηεο αληηζηνίρσο, ή ζηνλ Πίλαθα 
Πνζνζηψλ Γαπάλεο, αλ ππάξρεη απηφο. 
8.4 Ωο ρξφλνο εθθίλεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο θάζε εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο νξίδεηαη ην 
εκεξνινγηαθφ ηξίκελν κέζα ζην νπνίν: 
α) ππνβιήζεθε ε πξνζθνξά, αλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε, πνπ θαηαξηίζζεθε χζηεξα απφ δεκνπξαζία ή β) 
εθδφζεθε ε ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε, αλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε πνπ θαηαξηίζζεθε ρσξίο δεκνπξαζία, θαη 
ππφ ηνλ φξν φηη ε εγθξηηηθή απηή απφθαζε δελ νξίδεη άιιν ρξφλν. 

8.5  Ζ δηαπίζησζε ησλ βαζηθψλ ηηκψλ εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη κηζζσκάησλ, κεραλεκάησλ φπσο θαη ησλ 
εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ ζηα εκεξνκίζζηα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκφζησλ 
Έξγσλ (ΔΓΣΓΔ), πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 9 ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο 
Κπβέξλεζεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ αξηζκ. 80885/5439/6.8.1992 (Β'573). 
8.6 Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα ππνινγίδεηαη κε ηελ άζξνηζε ησλ δαπαλψλ φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ έγηλαλ ζην 
αλαζεσξεηηθφ ηξίκελν, ζα απνηειεί ην πνζφ πνπ ζα αλαζεσξείηαη. Σν πνζφ απηφ ζα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ 
αληίζηνηρν ζπληειεζηή (ΟΗΚ, ΖΛΜ, ΟΓΟ, θιπ.) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
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8.7  Καη' εμαίξεζε απφ ην Γ' ηξίκελν ηνπ 2012 θαη εληεχζελ, ν ζηαζεξφο ζπληειεζηήο ζ ζηνλ ηχπν 
αλαζεψξεζεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ Ν 4412/2016 νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε β(ή ζ)=1. Ζ δηάηαμε εθαξκφδεηαη ζε 
φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ δεκνπξάηεζήο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα νξίδνληαη ζπληειεζηέο αλαζεψξεζεο αλ 
δηαπηζησζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ κεγάιε απφθιηζε απφ ηηο ηηκέο 
ηνπ Γ' ηξηκήλνπ ηνπ 2012. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ν: Πξνθαηαβνιή-Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ) 
9.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξνθαηαβνιήο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε 
9.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε 
 
ΑΡΘΡΟ 10ν: Γηάζεζε Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
10.1 ιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο απφ 
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 
10.2 Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαηά 
εηδηθφηεηα θαη θαηά βαζκίδα εθπαίδεπζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζήο ηνπ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 παξ. 8 ηνπ Ν.4412/2016.  
10.3 Ο αληηπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ Ν.4412/2016, ζα 
πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο Μεραληθφο κέινο ηνπ Σ.Δ.Δ., ή άιινο ηερληθφο, πνπ λα δηαζέηεη ηα πξνζφληα 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
10.4 Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη εθφζνλ απαηηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα δηαζέζεη ην 
απαηηνχκελν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, εξγνδεγνχο θαζψο θαη ην ινηπφ ηερληθφ πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 139 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ επί ηνπ ηφπνπ ησλ έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ είλαη 
ππνρξεσηηθή Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο 
αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα 
γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο 
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα 
θαζνξίδεηαη ή θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ν αξηζκφο ησλ ηερληθψλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, αλάινγα κε ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ θαη ηε θχζε ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ν: χκπξαμε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ κειεηεηή- Πξφζζεηεο εγγπήζεηο - Δπζχλε 
11.1  ηαλ ε κειέηε ηνπ έξγνπ έρεη εθπνλεζεί απφ ηδησηηθφ κειεηεηηθφ γξαθείν, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 
εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ κειεηεηή γηα ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη κειεηήζεη θαη γηα θάζε 
ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 11.2. 
11.2  Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κφλν γηα 
ηε δηφξζσζε ζθαικάησλ ηεο ή ηε ζπκπιήξσζε ειιείςεψλ ηεο ή γηα ιφγνπο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ 
απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο. Πξνο ηνχην ππνβάιιεηαη πξφηαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ηνπ έξγνπ πξνο 
ηελ πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία απνθαζίδεη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ 
θαηαζθεπψλ. Αλ ε ηξνπνπνίεζε απνδίδεηαη ζε ζθάικαηα θαη ειιείςεηο ηεο κειέηεο θαη ν κειεηεηήο 
απνδέρεηαη ηελ επζχλε ηνπ, ηξνπνπνηεί ηε κειέηε θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ Ν4412/2016, εθφζνλ 
δελ έρνπλ παξαγξαθεί νη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηε. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ηελ ηξνπνπνίεζε αλαιακβάλεη ν 
αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε κειεηεηή πνπ δηαζέηεη ηα λφκηκα πξνζφληα. Γηα λα εηζαρζεί ην ζέκα 
ζην Σερληθφ πκβνχιην πξέπεη ε ηξνπνπνηεηηθή κειέηε λα είλαη ζε ζηάδην αληίζηνηρν κε ηελ πξνο 
ηξνπνπνίεζε θαη λα έρεη ηεζεί ππφςε ηνπ αξρηθνχ κειεηεηή πνπ δηαηππψλεη εγγξάθσο ηε γλψκε ηνπ ζε 
εχινγε, θαηά ηελ θξίζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, πξνζεζκία. Καηά ηε ζπδήηεζε ζην ζπκβνχιην θαινχληαη 
πξνο αθξφαζε ν αξρηθφο κειεηεηήο, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ή εθπξφζσπνί ηνπο θαη εθπξφζσπνο ηεο 
ππεξεζίαο πνπ ελέθξηλε ηελ αξρηθή κειέηε, νη νπνίνη ππνβάιινπλ γξαπηφ ππφκλεκα. Ζ πξντζηακέλε αξρή 
εθδίδεη ηελ απφθαζε πεξί απνδνρήο ηεο πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα 
(30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηελ 
ππεξεζία ηήξεζεο ησλ κεηξψσλ, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ηεο ηξνπνπνηεηηθήο 
κειέηεο. Αλ ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο απνδίδεηαη ζε ζθάικαηα ή ειιείςεηο ηεο θαη δελ έρνπλ 
παξαγξαθεί νη αμηψζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ κειεηεηή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 
5 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ Ν.4412/2016. Ο κειεηεηήο ηεο αξρηθήο κειέηεο κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε ζεξαπείαο 
θαηά ηεο απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο, αλ απηή απνδίδεηαη ζε ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ηεο 
κειέηεο. Ζ άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο αλαζηέιιεη ηηο εηο βάξνο ηνπ κειεηεηή νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο θαη ηελ 
έλαξμε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, φρη φκσο ηελ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο κειέηεο. Ζ απφθαζε 
θνηλνπνηείηαη ζηα αξκφδηα γηα ηελ θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηνπ κειεηεηή θαη ησλ ππαηηίσλ 
ππαιιήισλ φξγαλα, αλ ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο νθείιεηαη ζε ιάζε ή παξαιείςεηο ηεο κειέηεο. 
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11.3  Αλ δελ έρεη πεξάζεη ε εμαεηία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ 
Ν.4412/2016, γηα ηελ παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ ηνπ εξγνδφηε θαηά ηνπ κειεηεηή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 
ηεο παξ. 5 ηνπ απηνχ άξζξνπ 188 ηνπ Ν.4412/2016. ηελ πεξίπησζε απηή, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο 
ηνπ έξγνπ, ν κειεηεηήο θέξεη πιήξσο ηελ επζχλε ηεο κειέηεο ηνπ. 
Μεηά ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, νη βαζηθνί κειεηεηέο κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά σο Σερληθνί χκβνπινη - 
Μειεηεηέο ζηελ εθηέιεζε απηνχ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
θαζνξίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ησλ βαζηθψλ κειεηεηψλ θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεηαη κε ηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ, 
ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο κε ηα αλσηέξσ  ζέκα,   φπσο  
πξνβιέπεηαη   ζην  άξζξν  6  ηνπ   άξζξνπ   188  ηνπ   Ν.4412/2016. 

11.4  Γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ εθπνλνχκελσλ κειεηψλ, ηνλ αξηηφηεξν ζρεδηαζκφ, ηελ θαιχηεξε δηνίθεζε θαη 
επίβιεςε θαη ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη ν κειεηεηήο, ν αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
θαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο λα αζθαιίδνπλ ηε κειέηε, ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ 
ζπκβνχινπ αληίζηνηρα, θαηά παληφο θηλδχλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δεκηψλ απφ αλσηέξα 
βία. 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ νξίδνληαη ηα έξγα, νη κειέηεο θαη νη 
ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε, νη αζθαιηδφκελνη θίλδπλνη, ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, ε δηαδηθαζία 
δηαπίζησζεο ηεο επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ αζθαιίζκαηνο, ηα ειάρηζηα φξηα 
αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ, νη απνδεθηέο εμαηξέζεηο θαη νη κέγηζηεο απαιιαγέο, ε έλαξμε εθαξκνγήο ηεο 
ππνρξέσζεο αζθάιηζεο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηα έξγα ησλ 
νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ην ΦΠΑ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ 
αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά.» 
 

ΑΡΘΡΟ 12ν: Μεραλήκαηα θαη κέζα 
12.1 Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δηθέο ηνπ δαπάλεο ππνρξεψλεηαη λα πξνκεζεπηεί θαη κεηαθέξεη επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία, θαη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ απφ ηελ παξνχζα εξγνιαβία. 
12.2 ια ηα κεραλήκαηα ζα είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλα, πιήξσο ιεηηνπξγηθά, ζε άξηζηε θαηάζηαζε, 
επαξθψο ζπληεξεκέλα θαη θαηάιιεια γηα ηελ αζθαιή, έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο. 
12.3 Αλ, παξ' φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, δελ θξηζνχλ επαξθή ηα κεραληθά 
θ.ι.π. κέζα πνπ εηζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο 
ππνρξεψλεηαη, κέζα ζε 15ήκεξε πξνζεζκία απφ γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, λα εληζρχζεη ηνλ επί ηφπνπ 
ππάξρνληα κεραληθφ εμνπιηζκφ ηνπ θιπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. ε θάζε πεξίπησζε ν 
Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζίαο έθαλε ή 
φρη ρξήζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

12.4  Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ ρσξίο ην 
πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ Δ.Ο.Κ. πεξί ζνξχβνπ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη γηα ηνλ έιεγρν 
ησλ παξαπάλσ. πνπ ε δηαζέζηκε ηερλνινγία δελ εμαζθαιίδεη απνδεθηά επίπεδα ζνξχβνπ, ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ρψξνπο πξφθιεζήο ηνπ, πξφρεηξα ερνπεηάζκαηα. Ζ κέζε ελεξγεηαθή ζηάζκε ζνξχβνπ 
θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνηαμίσλ νξίδεηαη ζηα 65dB (A). 

12.5  Σα θνξηεγά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πξέπεη λα είλαη ζθεπαζκέλα θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ, ελψ 
ππνρξεσηηθφο είλαη θαη ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο γηα απνθπγή κεηαθνξψλ ζε ψξεο αηρκήο θαη θνηλήο 
εζπρίαο. Δηδηθφηεξα, ηελ θαινθαηξηλή ηνπξηζηηθή πεξίνδν ε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα 
λα επηβάιεη αλαζηνιή νπνησλδήπνηε κεηαθνξψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο εκέξαο (γηα 
ιφγνπο θνηλήο εζπρίαο ή απνθπγήο θπθινθνξηαθψλ αηρκψλ) ρσξίο εθ ηνχηνπ λα πξνθχπηεη ην νπνηνδήπνηε 
δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ν: Πνηφηεηα ζηα δεκφζηα έξγα. - Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) 

εκεηψλεηαη φηη θαη ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, δελ απαηηείηαη πξφγξακκα 
πνηφηεηαο έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 158 παξ. 2 ηνπ Ν4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ν: Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο - Δπείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο Ηζρχνπλ φζα 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 154-155 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

14.1 Καηά ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ πιελ ηεο πεξίπησζεο ηνπ άξζξνπ 126 
ηνπ Ν.4412/2016 ' Μειοδοζία ζηο ποζοζηό γενικών εξόδων και οθέλοςρ για εκηέλεζη απολογιζηικών 
επγαζιών", ν αλάδνρνο φηαλ ηνπ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
εθηειέζεη θαη αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ θαη έσο ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016, εθφζνλ επηηξέπεηαη 
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016 "Τποποποίηζη ζςμβάζεων καηά ηη διάπκεια ηοςρ". ην 
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αλσηέξσ πνζνζηφ πεξηιακβάλεηαη ζσξεπηηθά θαη ε αμία ησλ πξφζζεησλ επεηγνπζψλ εξγαζηψλ ηνπ άξζξνπ 
155 ηνπ Ν.4412/2016 "Επείγοςζερ και αππόβλεπηερ ππόζθεηερ επγαζίερ" . ηελ πεξίπησζε απηή 
θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ε πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη, 
ζχκθσλα κε ηα λφκηκα απνδεηθηηθά πιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ δαπάλε απηή δελ ππφθεηηαη 
ζηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. 
14.2 Καηαβάιιεηαη επίζεο ζηνλ αλάδνρν ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ αλαδφρνπ 
απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ ππφθεηηαη ζε έθπησζε, πνπ νξίδεηαη ζε δεθανρηψ επί ηνηο εθαηφ (18%) θαη 
εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, φπσο γηα πξνκήζεηεο πιηθψλ, κηζζψζεηο 
κεραλεκάησλ, θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, κηζζνχο, εκεξνκίζζηα, ινηπέο απνδεκηψζεηο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θάζε είδνπο θξαηήζεηο. ην πνζνζηφ απηφ εθαξκφδεηαη ε ξεηή ή ηεθκαξηή έθπησζε ηεο 
δεκνπξαζίαο. 
14.3 Αλ ππάξρεη αλάγθε λα εθηειεζζνχλ επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εγθξηζεί 
απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή ε εθηέιεζή ηνπο πξηλ απφ ηε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη 
κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ. 
14.4 Γηα ηελ έγθξηζε απηή ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπληάζζεη ηερληθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, κε 
αηηηνιφγεζε ηνπ επείγνληνο θαη εθηίκεζε ηεο δαπάλεο, κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ή ελδεηθηηθέο 
ηηκέο γηα λέεο εξγαζίεο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο απηέο, πνπ επηηξέπεηαη λα 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο θαη πξηλ απφ ηελ έγθξηζε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ 
θαη πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ επφκελν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ. Οη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ 
ππάξρεη εγθεθξηκέλε λέα ηηκή πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο κε ηηο ελδεηθηηθέο ηηκέο 
κεησκέλεο θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). 
 

ΑΡΘΡΟ 15ν: Γεληθά πεξί εξγαζηψλ ζηνπο ρψξνπο εθηειέζεσο έξγσλ θαη κέηξα αζθαιείαο 
15.1 ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πάξεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ αζθαιή 
θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Δξγνηαμίνπ, ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε θαη ακέζσο πξνο ηηο εληνιέο ηεο 
επίβιεςεο. Απηφ επηβάιιεηαη ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο αζθάιεηαο, θιπ Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο ζην Δξγνηάμην (ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 27/2012/ΤΠΑΝ θαη ΤΠΟΜΔΓΙ (ΓΗΠΑΓ/νηθ. 369/15-10-
2012: ΑΓΑ Β4301-8ΞΩ) ηνπ ΤΠ.ΑΝΣ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. ) 
15.2 Σν πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη πάληνηε λα ηπγράλεη θαη ηεο έγθξηζεο ηεο 
Δπίβιεςεο. 
15.3 Γηεπθξηλίδεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ πεξί ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ησλ ππνδεηθλπνκέλσλ απφ ηελ 
Δπίβιεςε, ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εθθέξεη θακία αληίξξεζε, αιιά νχηε θαη λα εγείξεη αμηψζεηο, ιφγσ ησλ 
νηθνλνκηθψλ ή άιισλ επηπηψζεσλ, ηηο νπνίεο δπλαηφλ λα ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 
15.4 ιεο νη δηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ κέζα ζην Δξγνηάμην, ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ 
κέζσλ, θιπ., ζα γίλνληαη βάζεη ησλ θαζνξηδνκέλσλ θάζε θνξά απφ ηελ Δπίβιεςε ζρεηηθά κε ηηο δηαδξνκέο, 
ψξεο κεηαθηλήζεηο, θιπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Τπεξεζία δελ έρεη ππνρξέσζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
Αλαδφρνπ κε κεηαθνξηθφ κέζν, θιπ. 

15.5 Οη πεξηνρέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ, 
ζηάζκεπζε νρεκάησλ θαη εηδηθψλ κεραλεκάησλ απηνχ, θιπ., ζα είλαη απηέο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ 
Δπίβιεςε. ηαλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζε απηφ δελ επηηξέπνπλ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε 
ηεο Τπεξεζίαο ηελ επί καθξφ ρξφλν απφζεζε πιηθψλ ζε ρψξνπο πνπ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ ή 
δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ζηελ αζθάιεηα, ηφηε ζηνπο ρψξνπο απηνχο, πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηηο εληνιέο ηεο 
Δπίβιεςεο, ζα απνηίζεληαη πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο πιηθψλ, ρσξίο ηνχην λα δεκηνπξγεί δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα πξφζζεηεο ή πιάγηεο κεηαθνξέο, θνξηνεθθνξηψζεηο, θιπ. Γηεπθξηλίδεηαη 
αθφκα φηη ε ηήξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ απφ ηνλ Αλάδνρν είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ πνπ 
γίλεηαη ην έξγν θαη φηη απηφο θακία απαίηεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο ή νηθνλνκηθήο θχζεσο κπνξεί λα εγείξεη 
γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο. 
15.6 Οη δαπάλεο γηα ηα παξαπάλσ δελ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα ζηνλ Αλάδνρν, αιιά πεξηιακβάλνληαη 
αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ Σηκνινγίσλ Μειέηεο θαη Πξνζθνξάο. 

15.7 Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην Δξγνηάμην (ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 27/2012 / 
ΤΠΑΝ ΤΠΟΜΔΓΙ): 2012 (ΓΙΠΑΓ/νηθ. 369/15-10-2012: ΑΓΑ Β4301-8ΞΩ) ηνπ ΤΠ.ΑΝΣ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ: 
H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 
305/96. 
15.7.1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα 
ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή 
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 7-9), Ν.4412/2016 (αξ. 
138 παξ.7), Ν. 3850/10

2
 (αξ. 42). 

15.7.2.  ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
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α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα 
ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7), 
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
(ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ. 177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-
01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο 
ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : 
Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7). 
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο 
ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε 
γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), 
ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). 
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ 
απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ 
ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν 
έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 
15.7.3.  χκθσλα κε ηα πξναλαθέξνκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα : 
15.7.3.1   Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο 
Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ 
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη 
ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν 
πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ 
γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 
O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, 
θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96,θιπ. 
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο 
ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηηο απνθάζεηο 
ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2.3.2001 (Β'266), ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/14.5.2001 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27.11.2002 ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ 
φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 138 παξ. 7 ηνπ Ν.4412/2016. 
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιείςεηο πνπ ζα 
δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα 
εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο 
θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ 
ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 
(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 138 παξ. 7 ηνπ Ν.4412/2016. 
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο 
(ΦΑΤ). 
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια 
εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αληίζηνηρα ν 
ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε 
ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 
Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 5-7) θαη ζηηο ΤΑ : 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν άξζξν 138 παξ. 7 ηνπ Ν.4412/2016. 
Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ : 
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 
β.Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο:Π.Γ.305/96(αξζ.12παξάξηεκα ΗΗ). 
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν 
δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ, ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-
112011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 
Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ 
Έξγνπ: ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016 άξζξν 170 
παξ. 7 θαη άξζξν 172 παξ. 8. 
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Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ' 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) 
ΤΠΔΥΩΓΔ. 
Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 
6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. (ηα ζρεηηθά κε ηα ΑΤ ΦΑΤ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
άξζξν 23 ηνπ ΜΔΡΟΤ ΗΗ ηεο ΔΤ) 
15.7.3.2.  Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο 
θαη πγείαο: 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο 
ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4). 
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ 
εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο 
επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα 
ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο 
θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε 
απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). 
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, 
εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ 
θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ 
νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο 
ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1). 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα 
επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 
3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη 
Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο 
πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε 
δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην 
βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο 
αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα 
εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί 
ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο 
Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο 
κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9). 
 
15.7.3.3 Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ 
ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην 
εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο 
Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : 
ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-
9-2003. 
 
15.7.3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
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Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην ΖΜΑ 
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ 
θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ 
αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 
 
15.7.4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην 
εξγνηάμην. 
15.7.4.1.       Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο : 
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV 
κέξνο Α, παξ. 18.1). 
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, 
ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), 
ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα 
απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 
1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο -δηάζσζεο θαη 
εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε -αληηκεηψπηζε 
ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ.: ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-
96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ 
πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 
(αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14). 
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : 
πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, 
εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν 
εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 
(αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, 
Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 
15.7.4.2.  Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε - 
ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ 
νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 
- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» 
(ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή 
δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 - 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : 
Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο 
ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). 
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, 
ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 
305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη. ΐλ κέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-
91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη. κέξνο 
Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : 
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο 
ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 
βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 
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15.7.4.3.  Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. 
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). 
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη 
δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη 
ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, 
θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ. 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 
395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 
155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.ΐλ κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, 
ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.ΐλ, κέξνο Β', ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη 
ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 
1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 
2. Άδεηα θπθινθνξίαο 
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β', ηκήκα ΗΗ, 
παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο 
ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε -εγθαηάζηαζε, 
θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ 
ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν 
βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 (αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ). 
 
15.7.5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην 
εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ 
έξγνπ. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα 
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :  
15.7.5.1 Καηεδαθίζεηο : 
δελ αθνξνχλ ζην παξφλ έξγν 
15.7.5.2   Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, 
παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 
παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94,  ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94  θαη      νη       ηξνπ.   απηήο   :    ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, 
παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ). 
15.7.5.3  Ιθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δσλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε 
ζηέγεο. 
ΠΓ 778/80, ΠΓ1073/81(αξ.34-44), Ν.1430/84(αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 
παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.ΐλ κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ). 

15.7.5.4   Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), 
Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 
15.7.5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 
(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 
15.7.5.6   Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ. 
δελ αθνξνχλ ζην παξφλ έξγν 
15.7.5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 
δελ αθνξνχλ ζην παξφλ έξγν 
15.8 ρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ) - Φάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΦΑΤ) 
15.8.1. Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο : Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο 
ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
15.8.2. χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ). Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη 
λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Ωο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη νη εμήο: 
15.8.2.1.   Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 
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15.8.2.2. Οξηζκφο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο 
ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο, θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ 
Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν-1568/85, ΠΓ-17/96, ΠΓ-305/96, 
ΠΓ-294/88). Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο 
Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο 
ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε 
ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θιπ ν 
αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ- 95/99, ΠΓ-
17/96 ) απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 
Κηλδχλνπ (ΔΞΤΠΠ). 
15.8.2.3. Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ. 
15.8.2.4. Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ. 
15.8.2.5. Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. Καη' ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα: αλαθνξά 
αηπρήκαηνο, δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, αληηκεηψπηζε έθηαθηεο 
αλάγθεο, ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ 
15.8.2.6. Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ πρ γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη απφ ηε 
λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο. 
15.8.2.7. Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ 
ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο 
νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε 
ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο 
πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά. 
15.8.2.8. Άιιεο πξνβιέςεηο Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην Έξγν πξνο ην 
αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 
ζέκαηα ΑΤΔ Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην. 
Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο, 
παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο. 
15.8.2.9. Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ 
έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο 
Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ, ηνλ νπνίν 
παξαδίδεη ζε δχν απιά αληίγξαθα θαη δχν αληίγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ζρεδίσλ ηεο κειέηεο. Ζ παξάδνζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηνχλ νη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηα ζρέδηα ζχκθσλα κε 
ηελ θαηαζθεπή ηνπο (as built) φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ θαη φπνπ δελ είλαη δπλαηφ ζα 
επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία λα θαηαηεζεί ζθαξίθεκα ή θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (ΦΑΤ) εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 
έρνπλ επέιζεη (κε ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο ζρέδηα). πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη 
ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ (θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ζηελ Σερλ. Τπεξεζία 
ηνπ Γήκνπ ή ζηε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ην αξρείν ηνπο, ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά 
ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαδνζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ Αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε ησλ 
αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην. 
Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 
• Γεληθά Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ ηνηρεία 
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ 

• Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο. 
• ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 
• Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ. 
• Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. 
• πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ. 
• Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηψλ. 
• Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πρ εηδηθνί ηχπνη 
ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θιπ θαη δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ 
εξγαζία ζε χςνο. 
• Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
• Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θάζε 
θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο πρ Υ = Υακειή εθηίκεζε 
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θηλδχλνπ Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο 
θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη. 
• Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 
• Καζψο ην έξγν αθνξά αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ρξεηάδεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 
επηθηλδπλφηεηα ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απφιπηε 
πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ. 
• Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε 
ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα II ηνπ Αξζ-12 ηνπ ΠΓ-
305/96). 
Ο ΦΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 
• Γεληθά: είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ, αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ, αξηζκφ αδείαο, ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ 
έξγνπ, ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ. 
• ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ: ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, παξαδνρέο κειέηεο, ηα ζρέδηα "σο 
θαηεζθεπάζζε", ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ. (εκ. βι. θαη άξζξν 20 Γ..Τ.) Έξγν ή ηκήκα έξγνπ πνπ 
αθνξά ακηγψο ζε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δελ απαηηεί ζρέδηα "σο θαηαζθεπάζζε"., 
• Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 
θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, πρ εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ. Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ 
αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα 
(χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ, θιπ) ζηελ ππξαζθάιεηα θιπ. 
• Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη: Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 
ηνπ έξγνπ πρ φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά 
θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλφησλ. Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην 
πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ πρ νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ 
πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ 
πεξηζηαηηθνχ θιπ. Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή 
ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε 
ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα 
παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ -ΦΑΤ. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ. 
15.8.3.  Γαπάλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ ιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ 
νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ν: Γηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 
16.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα εθηειεί θάζε εξγαζία πνπ ζα 
απαηηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεκπφδηζηεο θαη αζθαινχο θπθινθνξίαο ζην νδηθφ δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηεί 
θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 
16.2 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δείμεη δπζηξνπία ή θσιπζηεξγεί ζηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε 
ησλ θζνξψλ, ηφηε ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζε ηξίηνπο εηο βάξνο 
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή δελ παχεη λα θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα 
θάζε ηπρφλ αηχρεκα ιφγσ ακέιεηαο ή κε ιήςεο ησλ απαηηνπκέλσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ν: Πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο - Έθδνζε Αδεηψλ 

17.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε (θάζε ζρεηηθήο δαπάλεο 
πεξηιακβαλνκέλεο ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη φθεινο), πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ελ 
θαηξψ θαζαίξεζε θαη απνθφκηζε ησλ ππφ ηνπ Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142Α/17-7-75), ε ελ ηζρχεη λενηέξσλ, 
επηβαιινκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηθξαγκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

17.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην άπαληα ηα 
πξνβιεπφκελα ππφ ησλ φξσλ ηεο πγηεηλήο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 447/75 ε ελ ηζρχεη λενηέξσλ. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ θαηά Νφκν απαηηνπκέλσλ 
ζηνηρείσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απφ ην Νφκν επηβαιινκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ. 
17.3 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη -κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ- γηα ηελ 
έθδνζε ησλ θάζε είδνπο Αδεηψλ πνπ ζα απαηηεζεί, επ' νλφκαηη ηνπ ΚηΔ (πρ. Οηθνδνκηθή, Μηθξήο Κιίκαθαο, 
Δπηηξνπή Αξρηηεθηνληθήο, Αξραηνινγίαο, Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, Αζηπλνκίαο, Ππξνζβεζηηθήο, 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη θάζε άιιε άδεηα) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε Ννκνζεζία ή αιινχ 
θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε θάζε είδνπο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 
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Δπίζεο θαζίζηαηαη νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ ελ ηζρχεη δηαηάμεσλ πεξί 
εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ. 
Ο ΚηΔ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν θάζε απαηηνχκελε ζπλδξνκή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
εμαζθάιηζεο ησλ αλσηέξσ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ, παξέρνληαο ηα επίζεκα ζηνηρεία θαη ζρέδηα αλ 
ππάξρνπλ ζην Αξρείν ηεο Τπεξεζίαο. 

ΑΡΘΡΟ 18ν: Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο  

Ηζρχνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ζην άξζξν 132 θαη 156 ηνπ Ν.4412/2016. 
18.1 χκθσλα κε ην άξζξν 132 ηνπ Ν4412/2016, νη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) φηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη 
ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηα αξρηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη 
ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ 
ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 
ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή 
θχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην· 
β) γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα, ππεξεζίεο ή αγαζά απφ ηνλ αξρηθφ αλάδνρν, ηα νπνία θαηέζηεζαλ αλαγθαία 
θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή αλαδφρνπ: 
αα) δελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, π.ρ. απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη 

ββ) ζα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 
Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Βηβιίνπ 
(άξζξα 3 έσο 221). 
«γ) φηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυ-πνζέζεηο: αα) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ 
πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή, ββ) ε ηξνπνπνίεζε 
δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο, γγ) νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% 
ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο- πιαίζην.» [2] ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε 
ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο 
ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. 
Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Βηβιίνπ, 
δ) φηαλ έλαο λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε αξρηθά ε ζχκβαζε απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, ζπλεπεία: 
αα) ξεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο κε ηελ πεξίπησζε α' , ββ) νιηθήο ή κεξηθήο 
δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ, ιφγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο 
απνξξφθεζεο, ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθψλ ή 
πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ 
θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 
ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Βηβιίνπ ή 
γγ) πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ έλαληη ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
131, 
ε) φηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη νπζηψδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4. 
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ ηξνπνπνηνχλ κία ζχκβαζε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' 
δεκνζηεχνπλ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Έλσζεο. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή πεξηέρεη 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Ε' ηνπ Παξαξηήκαηνο V ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' θαη 
δεκνζηεχεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65. 
2.Υσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α' έσο δ' ηεο παξ. 4, νη 
ζπκβάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην 
παξφλ Βηβιίν, εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ: 
α) ησλ θαηψηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5, θαη 
β) ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ 
θαη ηνπ 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ. 
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. ε 
πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ 
δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 
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3.Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 θαη ζηηο πεξηπηψζεηο β' θαη γ' ηεο παξ. 1, φηαλ ε 
ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ξήηξα ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο, ε αλαπξνζαξκνζκέλε ηηκή είλαη ε ηηκή 
αλαθνξάο. 
4.Ζ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο θαηά ηελ έλλνηα 
ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 1, εθφζνλ θαζηζηά ηε ζχκβαζε ή ηε ζπκθσλία-πιαίζην νπζησδψο δηαθνξεηηθή, σο 
πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα. ε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 
1 θαη 2, κία ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 
α) ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη κέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο 
ή ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επειέγε αξρηθψο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη άιινπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
β) ε ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην ππέξ ηνπ 
αλαδφρνπ, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε ή ζπκθσλία-πιαίζην, 
γ) ε ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, 
δ) φηαλ λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο 
δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 1. 
5.Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ Βηβιίν, γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
δηαηάμεσλ κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο ή κίαο ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο 
απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2. 
18.2 χκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν4412/2016 : 

α) Σν έξγν εθηειείηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Ο θνξέαο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα αλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν, νχηε ζηελ πξψηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ 
αλαγθαίεο ιφγσ απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ 
αξρηθή ζχκβαζε, λα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ κπνξνχλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε, 
ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ή φηαλ απηέο νη εξγαζίεο, κνινλφηη 
κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζή ηεο ρσξίο 
λα κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή ηεο θχζε.  

β) Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηε ζχληαμε ησλ 
απαηηνχκελσλ κειεηψλ γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην ΦΠΑ. 
Οη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο κέρξη 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο δχλαληαη λα 
ηξνπνπνηνχληαη άλεπ λέαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθφζνλ πιεξνχληαη αζξνηζηηθά ε 
πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 18.1 θαη ε παξαγξάθνο 18.2 . 
18.3 Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 14 , δελ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα 
Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) ηεο παξαγξάθνπ 18.2 ή ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ πιεξσκή ηνπο. 
18.4 Ζ εθηέιεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη, 
πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, απαηηείηαη γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ 
ζπκβνπιίνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζηηο εξγαζίεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ιακβάλνληαη νη 
ηηκέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζηηο λέεο εξγαζίεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
18.5 Ωο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» ζα έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζην νηθείν άξζξν 
ηεο Γηαθήξπμεο ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη ζηελ παξ.3 β ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ν Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ 
Ηζρχνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ζην άξζξν 168 ηνπ Ν.4412/2016. 
19.1 ηαλ ιήμεη ε πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ν επηβιέπσλ ή ην εληεηαικέλν 
φξγαλν ηεο επίβιεςεο αλαθέξεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κέζα ζε δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο, αλ ην έξγν έρεη πεξαησζεί θαη έρεη ππνζηεί ηθαλνπνηεηηθά ηηο δνθηκαζίεο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε ή αλ ην έξγν δελ έρνπλ πεξαησζεί, νπφηε αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηηο 
εξγαζίεο πνπ απνκέλνπλ γηα εθηέιεζε. Αλ νη εξγαζίεο έρνπλ πεξαησζεί, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο 
ππεξεζίαο, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο πην πάλσ αλαθνξάο, εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ 
εκέξα πνπ πεξαηψζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ (βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ) ηελ νπνία θνηλνπνηεί 
ακειιεηί ζηνλ αλάδνρν. Δάλ ε βεβαίσζε δελ εθδνζεί κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ηφηε ζεσξείηαη φηη έρεη 
εθδνζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο έγγξαθεο φριεζεο θαη 
επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν.4412/2016. Σελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο κπνξεί λα δεηήζεη ν αλάδνρνο θαη 
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πξηλ απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ αλ έρεη πεξαηψζεη ηα έξγα. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη αλάινγα 
νη δηαδηθαζίεο ησλ πξψησλ εδαθίσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Ζ βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ δελ 
αλαπιεξψλεη ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, ε νπνία δηελεξγείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ 
άξζξσλ. 
19.2 Αλ ζηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πεξαησζεί δηαπηζησζνχλ επνπζηψδεηο κφλν ειιείςεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ 
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, γλσζηνπνηεί κε δηαηαγή ηνπ πξνο 
ηνλ αλάδνρν ηηο ειιείςεηο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαη ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. 
ηελ πεξίπησζε απηή ε βεβαίσζε πεξάησζεο εθδίδεηαη κεηά ηελ εκπξφζεζκε απνθαηάζηαζή ησλ ειιείςεσλ 
θαη αλαθέξεη ην ρξφλν πνπ πεξαηψζεθε ην έξγν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο. 
19.3. Αλ νη εξγαζίεο δελ έρνπλ πεξαησζεί ή νη ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ δελ είλαη επνπζηψδεηο ή αλ δελ 
πεξαηψζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν εκπξφζεζκα νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο επνπζησδψλ ειιείςεσλ, ζχκθσλα 
κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθαξκφδνληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 159 θαη 
160 ηνπ Ν4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ν Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε 
Σα πεξαησκέλα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα δνζνχλ πξνο ρξήζε, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 
29 (ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ) ηεο παξνχζεο, θαζψο θαη ζην άξζξν 169 ηνπ Ν4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ν: Πξνζσξηλή - νξηζηηθή παξαιαβή, ρξφλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο 
21.1 ε φηη αθνξά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ην ρξφλν ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 170, 171, 172 ηνπ Ν.4412/2016. 

21.2 Γηα ηελ Πξνζσξηλή παξαιαβή εθηφο ησλ άιισλ ζην άξζξν 170 ηνπ Ν4412/2016 ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
α. Μεηά ηε βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ ην έξγν παξαιακβάλεηαη πξνζσξηλά. Με ηελ 

πξνζσξηλή παξαιαβή ειέγρνληαη νη εξγαζίεο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Οη εξγαζίεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ζπκβάζεσλ παξαιακβάλνληαη καδί κε ηηο εξγαζίεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

β. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ 
έξγνπ δειαδή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζηε ζρεηηθή βεβαίσζε θέξεηαη σο εκεξνκελία πνπ απηφ πεξαηψζεθε 
ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 168, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο 
πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ, αλ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηηο πην πάλσ 
εκεξνκελίεο, ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 
έξγνπ «φπσο θαηαζθεπάζηεθε». Αλ ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ 
αλάδνρν κεηαγελέζηεξα, ε πην πάλσ πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή 
ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο θαη ηνπ κεηξψνπ έξγνπ. Αλ δελ ππνβιεζεί ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν έξγνπ 
απφ ηνλ αλάδνρν, ε πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν 
ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ππεξεζία. Αλ ε παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί ή ην 
πξσηφθνιιν δελ εγθξηζεί κέζα ζηηο πην πάλσ πξνζεζκίεο, ε παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί 
απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο εηδηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά 
ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 141. Αλ ν αλάδνρνο δελ παξαζηεί θαηά ηελ παξαιαβή ή ππνγξάςεη 
«κε επηθχιαμε» ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα εμήληα (60) 
εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή εηδηθήο φριεζεο. 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ «κεηξψνπ 
έξγνπ», ηα ηεχρε, νη εθζέζεηο, ηα ζρέδηα, νη πίλαθεο, ηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ην 
ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη ε κνξθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ 
ίδηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ 
κεηξψνπ, ε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ, ηα αξκφδηα φξγαλα, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα 
21.3 Γηα ην ρξφλν ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ εθηφο ησλ άιισλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 171 
ηνπ Ν4412/2016 : Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη 
ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 157 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 172 ηνπ Ν.4412/2016 θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη 
γεληθά ζε δεθαπέληε (15) κήλεο. Ο ρξφλνο εγγχεζεο αξρίδεη απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αλ 
κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ απηή ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε, άιισο απφ ηελ εκεξνκελία 
πνπ ππνβιήζεθε ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε. 

21.4 Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί 
ηαθηηθά ηα έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο. Δξγαζίεο γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θινπψλ ή βαλδαιηζκψλ απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα 
ηνπ έξγνπ εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν ή νη εξγαζίεο απηέο 
εθηεινχληαη απφ ηελ ππεξεζία. Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ 
θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ ή φπσο αιιηψο πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά 
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ηεχρε. Οη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ ηεχρνο ν κνξθφηππνο ηνπ νπνίνπ θαη ε 
ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή ζπκθσλνχληαη κε ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 
21.5 Γηα ηελ Οξηζηηθή παξαιαβή εθηφο ησλ άιισλ ζην άξζξν 172 ηνπ Ν4412/2016 ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
α. ηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ παξαγξάθσλ 3, 5 
θαη 6 ηνπ άξζξνπ 170, φζνλ αθνξά ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο γηα ην αληηθείκελν ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 
β. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη κεηά ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο απφ ηνλ 
αλάδνρν ζπληήξεζεο. Πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηφηε πνπ ιήγεη ν ρξφλνο εγγχεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 171. Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα ζε απηήλ ηελ πξνζεζκία, ζεσξείηαη 
φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθήο εηδηθήο 
φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη 
πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 141. Αλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ έρεη 
δηελεξγεζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή. 
γ. Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν φζνλ αθνξά ηελ θαιή 
θαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ. 
δ. Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. ε 
πεξηπηψζεηο εηδηθψλ έξγσλ, κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε κπνξεί λα νξίδνληαη πξφζζεηεο επζχλεο ή ππνρξεψζεηο 
ηνπ αλαδφρνπ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 
ε. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 178 εθαξκφδνληαη είηε ε νξηζηηθή 
παξαιαβή δηελεξγεζεί πξαγκαηηθά είηε ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 
ζη. Ζ ζπληέιεζε ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
αλαδφρνπ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε πνπ δελ έρνπλ ήδε παξαγξαθεί, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

δ. Αλ ε παξαιαβή ζπληειεζζεί απηνδίθαηα θαη δηαπηζησζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ δηαθνξέο ζηηο πνζφηεηεο ησλ 
εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα πνπ έρεη 
θαηαβιεζεί γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. 
ε.  Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε δεκφζηνπ έξγνπ είλαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο (Φ. Α. Τ.). 
 
ΑΡΘΡΟ 22ν Μεηξψν ηνπ έξγνπ- Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
22.1 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Βεβαίσζεο 
Πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ κέζα ζε δπν (2) κήλεο λα ππνβάιεη ηελ Σειηθή Δπηκέηξεζε θαη ην Μεηξψν ηνπ 
έξγνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ «φπσο θαηαζθεπάζηεθε» ζχκθσλα κε ην άξζξν 
170 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016. Με ηελ κε αξηζ. ΓΝγ/νηθ.38108/ΦΝ466 (ΦΔΚ 1956/Β/7-7-2017) απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ «κεηξψνπ έξγνπ». 
Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή ηεο, θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 170 ηνπ Ν. 4412/2016, ηειηθήο επηκέηξεζεο, επί πιένλ ζπλεπάγεηαη ηελ ζχληαμε θαη εθηχπσζή ηνπ 
απφ ηελ Τπεξεζία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Οη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε θαη παξαγσγή 
φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεσξνχληαη φηη πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο 
πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.  
22.2 Ο αλάδνρνο ζπληάζζεη επίζεο θάθειν πξνεθηίκεζεο ηεο δαπάλεο ηαθηηθήο 
ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε βάζε ην κεηξψν ηνπ έξγνπ θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, πνπ 
αθνξνχλ ζε θζνξέο ιφγσ ζπλήζνπο ρξήζεο ηνπ έξγνπ. 
22.3 Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή θάζε δεκφζηνπ έξγνπ είλαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο (Φ.Α.Τ.), ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΓΔΔΠΠ/ νηθ.433/ 19.9.2000 ΒΊ176) ηνπ Τθππνπξγνχ 
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ν: Αζθαιίζεηο 

χκθσλα κε ην άξζξν 144 παξ.4. Γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ εθπνλνχκελσλ κειεηψλ, ηνλ αξηηφηεξν ζρεδηαζκφ, 
ηελ θαιχηεξε δηνίθεζε θαη επίβιεςε θαη ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη ν κειεηεηήο, ν 
αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο λα αζθαιίδνπλ ηε κειέηε, ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ θαη ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ αληίζηνηρα, θαηά παληφο θηλδχλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δεκηψλ απφ αλσηέξα βία. 
Σν αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ γηα ιφγνπο κε εθαξκνγήο ησλ 
Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ θαη πξφθιεζεο ππνβάζκηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. 
Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο /εγθαηαζηάζεηο. 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη - κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ θαη' 
ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θ αληηθείκελα αζθάιηζεο) πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν. Σα 
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πξνζθνκίδνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. 
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Γηα ην παξφλ έξγν πξνυπνινγηζκνχ 1.050.000,00 € κε ΦΠΑ, ν ΚηΔ απαηηεί ηελ αζθάιηζε ηνπ ζην πνζφ ηεο 
χκβαζεο. Σν αζθαιηζηήξην ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα απφ ηε Ννκνζεζία ζηνηρεία θαη 
λα θαηαηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν γηα έγθξηζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 23.3.3. ηνπ παξφληνο 

23.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
23.1.1  Καηά ηελ ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ 
αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
23.1.2  Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 
23.1.3  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. 
23.1.4  Ωο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.Γ. 
400/1970. νη αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ. 400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη δεθηέο 
σο αζθαιηζηήξηα ηνπ Έξγνπ. 
23.1.5 Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα, ή ζηελ αιινδαπή, ζα 
πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην Ν.Γ. 400/1970, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 118/ 1985. 
23.1.6 Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο 
ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ, ηδηαίηεξα ζε φηη 
αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, 
πεξηνξηζκνχο θιπ. Καη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε 
πξφζσπα ή θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ. 
23.1.7  ιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο: ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Θα 
πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηεο ππνινίπνπ 
.Τ. θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. Θα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ ΚηΔ. Ζ έγθξηζε ηνπ ΚηΔ έρεη ηελ 
έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηνπ απνδνρήο φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ 
αληαπνθξίλνληαη κε επάξθεηα ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο .Τ. 
23.1.8  Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ απνηειεί Αζθαιηζηηθφ βάξνο θαη 
πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο αζθαιίζεσο, ζα γίλεηαη κε ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. 
23.1.9  Οη γεληθνί φξνη αζθαιίζεσο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ηνλ Νφκν 487 / 76 θαη 
ην Π.Γ. 237 / 86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε νπνία παξακέλεη αιψβεηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ 
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 
23.1.10  Οη αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο ζα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κε δφθηκε δξαζηεξηφηεηα, ζε ρψξεο κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ., ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ γηα 
ην παξφλ έξγν θαη ζα κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ Σεπρψλ 
Γεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία. Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ 
αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή νπνησλδήπνηε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ 
ιπζηηεινχο ειέγρνπ. Οπσζδήπνηε, καδί κε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 
ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζρεηηθφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη ζεκείσκα πνπ λα 
αλαθέξεη παξεκθεξή έξγα πνπ έρεη αζθαιίζεη ζηελ Διιάδα. 
23.1.11 α) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θάζε ζηνηρείν απφ ηελ Σερληθή 
Πξνζθνξά πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο θαη θάζε αληίζηνηρν ζηνηρείν πνπ έρεη ζέζεη ν ΚηΔ, ππφςε ησλ 
δηαγσληδφκελσλ, φπσο επίζεο θαη ηηο ελ ζπλερεία έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ εθηέιεζε-ζπλέηαμε σο Αλάδνρνο 
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θιπ. απφ ηνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ, αλ ηνπ ην δεηνχλ. Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη γηα θάζε πξφθιεζε θζνξάο ή 
βιάβεο πνπ ζα ζπκβεί ζην έξγν απφ νπνηαδήπνηε αηηία αθφκε θαη απφ αλσηέξα βία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα ελεκεξψλεη ηφζν ηνλ ΚηΔ φζν θαη ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ. 
β) Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα -λα επηθνηλσλεί απ' επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο -λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο 
ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο -λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη 
ειέγρσλ. Ζ ππφ ηνπ ΚηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα 
νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο. γ) Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ νη Αζθαιηζηηθέο 
Δηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ θαη δήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ ηεο .Τ. πεξί « Αζθαιίζεσλ » θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο 
θακία εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν ηεο .Τ. Γηαθνξεηηθά ν ΚηΔ 
ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηεο πξνηίκεζήο 
ηνπ ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε 
εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. 
23.1.12 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ: α) Οη αιινδαπέο θαη ζπλεπψο θαη νη Διιεληθέο 
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη θάζε 
αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεηε πξνο θαλφλα Γεκνζίαο Σάμεσο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 400 / 
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1970 είλαη άθπξν. β) Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δε ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ 
επηθπξσζεί απφ θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. γ) Ζ απνδεκίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο 
εηαηξείαο θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, αδηάθνξα εάλ 
απηή παξαπέκπεη ζε μέλνπο θαλφλεο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο, ε νπνία 
θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ. 

 

23.2 ΔΙΓΙΚΔ ΡΗΣΡΔ ΓΙΑ ΣΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΑΝ/ΥΟΤ ΜΔ ΣΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
ΣΟΤ 
23.2.1 Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ή 
ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε 15 εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. ε 
πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο παξαιείςεη, ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ή νη 
αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ απφ ην ΚηΔ ζαλ κε ζπκβαηέο κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο 
απαηηήζεηο, ν ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο) 
αζθαιηζηηθή (εο) ζχκβαζε(εηο) ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
ζαλ πιεξεμνχζηνο. Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζχλαςεο ηεο(ησλ) ζχκβαζε(εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. ε πεξίπησζε κε 
εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ζα επηβαξχλνληαη κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη 
ηξίκελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα έρεη ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα: -λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε 
ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν, αλ ππάξρεη. -ή λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ 
πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ -ή λα 
αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο είζπξαμεο νθεηιήο 
πξνο ην Γεκφζην. Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη: -γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία 
θαηαβνιήο ηνπο θαη -γηα ηα ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ 
νθεηιφκελσλ πνζψλ . 
23.2.2 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί, ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν 
πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ν ΚηΔ, γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα 
θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ 
πξνεγνχκελε εηδνπνίεζή ηνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ 
αζθαιίζηξσλ πνπ θαηέβαιε, πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξ.22.2.1. Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα πξνζκεηξνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ. 
23.2.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ(ζηνπο) δηθαηνχρν(νπο) θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα 
εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 
αζθαιηζηεξίσλ. ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα -λα παξαθξαηεί ην 
αληίζηνηρν πνζφ απφ ηελ επφκελε θαηαβνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν -ή λα εθπίπηεη ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηηο 
εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ 
23.2.4  ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, 
παξαιείςεη, ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκία θιπ., γηα νπνηαδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν 
Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο, ή βιάβεο, ή 
θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. Ο ΚηΔ, ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ 
Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ζα ην ζπκςεθίζεη κε ηελ πξνο ηνλ Αλάδνρν πξνζερή 
πιεξσκή ηνπ. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη πξνζερήο πιεξσκή, ν ΚηΔ ζα ην εθπέζεη απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο 
εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. 
23.2.5 ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην Έξγν, ζε 
νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηνλ ΚηΔ θαη 
ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

23.3 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚηΔ ΣΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΣΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΜΔ 
ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΔΚΚΙΝΟΤΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
23.3.1  Ο έιεγρνο απφ ηνλ ΚηΔ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ νπνίσλ ε αζθαιηζηηθή πεξίνδνο αξρίδεη 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αλάζεζεο ζα γίλεη δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή πιήξσλ ησλ 
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ (εληφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο). 
23.3.2  ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη αζθαι ζπκβάζεηο ησλ παξαθάησ παξ/θσλ 23.5.1, 23.5.2 θαη 
23.5.3 
23.3.3 Ο έιεγρνο απφ ηνλ ΚηΔ ζα αθνξά: -ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ -ηελ 
ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπο 
ππφινηπνπο φξνπο ηεο .Τ. 
23.3.4 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην αξγφηεξν εληφο δέθα πέληε 
(15) εκεξψλ, λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο «Βεβαίσζε Αζθάιηζεο» (Cover Note), φπνπ λα αλαθέξνληαη νη 
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα φξηα απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ηα 
παξαπάλσ ζπκβφιαηα θαη ηα πνζά θαιχςεσλ απηψλ ζα έρνπλ απαξαηηήησο ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. ηελ 
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πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
23.4  ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
23.4.1   Ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην 15ν άξζξν ηεο ΓΤ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ 
φζν θαη γηα ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ 
23.4.2 Οη φξνη ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ θαη ηνπ 15νπ άξζξνπ ηεο ΓΤ. ηζρχνπλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
23.5 ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ»  
23.5.1 ΑΦΑΛΗΖ ΔΝΑΝΣΗ ΤΛΗΚΩΝ ΕΖΜΗΩΝ 
23.5.1.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο "θαηά παληφο θηλδχλνπ" θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ ηνπ έξγνπ, ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ ππφ 
θαηαζθεπή Έξγνπ, φπσο απηή ζα έρεη πξνζδηνξηζζεί ζην ηεχρνο ηεο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ. Ζ 
ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο ηπρφλ πεξαηηέξσ αλαπξνζαξκνγέο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. 
23.5.1.2  Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο, ή θαηαζηξνθήο, 
κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, φπσο απεξγίεο, θνηλσληθέο 
ηαξαρέο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, δνιηνθζνξέο, θαθνηερλίεο, ιαλζαζκέλε κειέηε ή/θαη θαηαζθεπή, 
ειαηησκαηηθά πιηθά (manufacturer's risk), ηπραία πεξηζηαηηθά (θσηηά, αλζξψπηλν ιάζνο θιπ), ιαλζαζκέλε 
εξγαζία, ειιηπή ζπληήξεζε, θαθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θιπ. Δπίζεο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα: 
-Βιάβεο/ θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη εμαηξεηηθά ζπάληαο 
εκθάληζεο. -Βιάβεο/ θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην Έξγν αηπρήκαηα θαη δεκηνγφλα 
ζπκβάληα. κνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα Πάζεο Φχζεσο Τιηθά απφ ηελ παξαιαβή ηνπο 
κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην Έξγν. 
23.5.1.3  Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη θαη ηελ πεξίνδν ππνρξεσηηθήο πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο 
αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. 
23.5.1.4  Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κελ πεξηιακβάλεη δεκηέο (νη νπνίεο εμαηξνχληαη δηεζλψο) 
πξνθαινχκελεο απφ ηηο αθφινπζεο -θαη κφλν απηέο- αηηίεο. α αληαξηηθή δξάζε, πφιεκν, εηζβνιή ερζξηθήο 
δχλακεο ζηε ρψξα, εκθχιην πφιεκν, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο. β Ηνληζκφ, 
αθηηλνβνιία ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπα απφ θαχζε ππξεληθνχ θαπζίκνπ. γ. 
σζηηθά θχκαηα πξνζθιεζέληα απφ αεξνπιάλν ή άιια ηπηάκελα αληηθείκελα θηλνχκελα κε ηαρχηεηα ίζε πξνο 
ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ, ή κε ππνερεηηθή ηαρχηεηα. 
23.5.1.5  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε εηήζηα βάζε, λα δεηεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, ηελ αλαπξνζαξκνγή 
ηνπ χςνπο ηεο παξαπάλσ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ Έξγνπ, 
ιακβαλφκελεο ππφςε θαη ηεο Αλαζεψξεζεο. 
231.5.1.6 ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο ππαζθάιηζεο. 
23.5.1.7 Με ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηνληαη θαηά παληφο θηλδχλνπ θαη νη κφληκεο ή/θαη πξνζσξηλέο 
εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε ηπρφλ "παξαθείκελε πεξηνπζία" θαζψο επίζεο θαη ν πάζεο θχζεσο 
εμνπιηζκφο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην Έξγν, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πεξηγξαθή 
ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν. 
 
23.5.2 ΑΦΑΛΙΗ ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΔΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΩΝ 
23.5.2.1 Αληηθείκελν αζθάιηζεο 
Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε "ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ" ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη Σξίησλ θαη νη αζθαιηζηέο ζα 
ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε Σξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην, ςπρηθή νδχλε ή εζηθή 
βιάβε θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο Πεξηφδνπ Μειεηψλ-Καηαζθεπψλ θαη Πεξηφδνπ πληήξεζεο εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, 
ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ Έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε 
γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Σν 
αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ γηα ιφγνπο κε εθαξκνγήο ησλ 
Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ θαη πξφθιεζεο ππνβάζκηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. Θα θαιχπηνληαη επίζεο 
θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο/εγθαηαζηάζεηο 
23.5.2.2 Γηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο 
Ή επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ 
Έξγνπ. 
23.5.2.3  ξηα Απνδεκίσζεο (1) Σα ειάρηζηα φξηα απνδεκίσζεο γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 
αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα αλέξρνληαη ζε πνζά 
πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, θαη ζα δηαθξίλνληαη ηνπιάρηζηνλ ζηα θαησηέξσ αληηθείκελα θαη 
πνζνζηψζεηο ηνπο: 



ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ - Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΗΑ 

ΤΓΓΡΑΦΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΤ " ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ-ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ" 

 

39 

α Γηα πιηθέο δεκηέο (ζεηηθέο ή απνζεηηθέο) ζε πξάγκαηα Σξίησλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ 
δεκησζέλησλ Σξίησλ 
β. Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ, θαηά άηνκν 
γ. Γηα ζσκαηηθή Βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
παζφλησλ 
δ. Σν αζξνηζηηθφ αλψηαην φξην επζχλεο Αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 
έλαληη Σξίησλ, θαηά ηε πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 
(2) Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ Αζηηθή Δπζχλε έλαληη Σξίησλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν πληήξεζεο 
ηνπ Έξγνπ. Σν αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο ησλ Αζθαιηζηψλ ζα αλέξρεηαη ζην 50% ηνπ αληίζηνηρνπ 
πνζνχ, ην νπνίν ηζρχεη θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 
(3) ην αζθαιηζηήξην ζα πξνβιέπεηαη θαη θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηνπ 
απαζρνινχκελνπ ζην έξγν ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο (επζχλε 
εξγνδφηνπ). Σα πξνβιεπφκελα ειάρηζηα φξηα απνδεκηψζεσλ (πέξαλ ησλ απνδεκηψζεσλ ηεο βαζηθήο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, π.ρ. Η.Κ.Α.) ζα πξνζδηνξίδνληαη α) αλά άηνκν θαη αηχρεκα, β) ζε πεξίπησζε νκαδηθνχ 
αηπρήκαηνο θαη γ) ην αζξνηζηηθφ αλψηαην φξην επζχλεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. 

23.5.3 ΑΦΑΛΙΗ ΚΤΡΙΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ "ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 
23.5.3.1 Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην "θαηά παληφο θηλδχλνπ ζα θαιχπηεηαη θαη ν Κχξηνο ή Βαζηθφο 
(Δηδηθφο θαη πλήζεο "Βαξέσο Σχπνπ") Μεραληθφο Δμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή 
ηνπ Έξγνπ. 
23.5.3.2 ην Αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαπηφηεηα 
ησλ αληίζηνηρσλ Μεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα αμίεο αληηθαηάζηαζεο 
ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο δπλακηθφηεηαο. 
23.5.3.3 Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο 
(εμαηξνχκελσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεσο κεραληθψλ ή/θαη ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή 
πξνθαινχληαη απφ Αλσηέξα Βία, Αλζξψπηλν ιάζνο ή/θαη ηπραία πεξηζηαηηθά. 
23.5.3.4 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ απνδεκίσζε 
γηα ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θιπ. αθφκε θαη γηα ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, εθηφο απφ 
ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ.23.5.1.4. 
23.5.3.5 Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηελ κεηαθίλεζε, ηελ κεηαθνξά θαη ηνπο αλαγθαίνπο 
ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Ή επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ εθηείλεηαη 
ζε φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ άθημε ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ απηφ. 
23.5.3.6 Ζ αζθάιηζε «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ κπνξεί λα γίλεηαη κε αλεμάξηεην 
εληαίν αζθαιηζηήξην, ην νπνίν ν Αλάδνρνο ελδερφκελα λα δηαηεξεί ζε ηζρχ γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα απνθεχγεηαη δηπιή αζθάιηζε ν Αλάδνρνο ζα 
πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία φηη ηα Μεραλήκαηα ηα νπνία 
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν «θαιχπηνληαη γηα ηηο ίδηεο δεκηέο ηνπο κε ην Αζθαιηζηήξην ππ'αξηζκ 
ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ θαη αλαλεψλεηαη θαλνληθά». Οη φξνη αζθάιηζεο θαη νη απνδεκηψζεηο ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε πνζά πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, απφ ηνπο φξνπο πνπ 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
 
 
23.6 ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ - ΑΤΣΟΚΙΝΟΤΜΔΝΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ (Μ.Δ.) 
23.6.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
Ννκνζεζία, ηα απηνθίλεηα θαη ηα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ Δξεπλψλ, Καηαζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο. 
23.6.2  Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ Αζθαιηζηεξίσλ είλαη ν Αλάδνρνο, ν 
νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηδεηθλχεη ζηε Δπίβιεςε γηα έιεγρν, φπνηε ηνπ δεηεζεί. 
23.6.3  Ή ζχκβαζε αζθαιίζεσο αζηηθήο επζχλεο απφ νρήκαηα, ππνρξεσηηθψο ζα θαηαξηηζζεί εγγξάθσο, 
ρσξίο ηα κέιε λα κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ εγθχξσο άιιε ξχζκηζε. 
23.6.4  Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγσλ πξέπεη λα έρνπλ αηνκηθή αζθάιηζε κε βάζε 
ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπο θαη φρη ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ ηνπο. Ωο απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγσλ , πνπ 
εθνδηάδνληαη κε πηλαθίδεο Μ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα απφ ηελ 
Αξκφδηα Δπηηξνπή Καηάηαμεο ζεσξνχληαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ: Φνξησηήο, εθζθαθέαο, εθζθαθέαο-
θνξησηήο, ηξαθηέξ-θνκπξεζέξ, θνξησηήο-θνκπξεζέξ, πξνσζεηήο, ηζνπεδσηήο, γεξαλφο, αληιία 
ζθπξνδέκαηνο, κπεηνληέξα απηνθνξησλφκελε, γεσηξχπαλν, ζθχξα, πδξαπιηθή, κεράλεκα επνχισζεο 
ιάθθσλ, εθρηνληζηηθφ, γνκσηήο, θαδνθφξν, θφζθηλν κεραληθφ, εξγνηαμηαθφ απηνθίλεην (ηάκπεξ), 
ρηνλνδηαζηξσηήξαο, θιηκαθνθφξν, αλαβαηφξην, ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, αιαηνδηαλνκέαο, εθηνμεπηήο 
αζβεζηνθνληάκαηνο, ακκνβνιηζηηθφ, κεηαθνξηθή ηαηλία, θιηκαηηζηηθφ, παξαζθεπαζηήο κπεηφλ, ιηπαληήο, 
κεηαηνπηζηηθφ βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, επεμεξγαζηήο απνξξηκκάησλ. Πξέζα απνξξηκκάησλ, ππξνζβεζηηθφ, 
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ζπαζηήξαο ειαζηηθψλ-πιαζηηθψλ, ζηαζκφο βάζεο θαη θαηαβξεθηήξαο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 
κεράλεκα απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο. 
 
23.7 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΔ ΤΜΒΑΔΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξ.22.5 ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη εηδηθνί 
φξνη: 
23.7.1  ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο Αζθαιηδφκελνο πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 
πνπ αζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, 
θαζψο επίζεο θαη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ) θαη ην πξνζσπηθφ απηνχ, νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη θαη νη Μειεηεηέο. 
23.7.2  Ο ΚηΔ, νη εθπξνζσπνχζεο ηνλ ΚηΔ Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη χκβνπινη ηνπ ΚηΔ 
(θαη/ή ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη Σξίηα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο "Γηαζηαπξνχκελε επζχλε 
αιιήισλ" (cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ησλ αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ. 
23.7.3  Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ θαηά: -ηνπ 
Αλαδφρνπ - θαη/ή ησλ Μειεηεηψλ - θαη/ή ηνπ ΚηΔ - θαη/ή ησλ Δθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ -θαη/ή 
κέξνπο ή ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηαο ηνπο 
ζηε βιάβε ή δεκία απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην 
αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε θαη/ή δεκία πνπ 
πξνθιήζεθε απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ.   Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε 
πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ 
πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ. 
23.7.4  ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ, Πξνθεηκέλνπ ε 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκία θιπ., απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη 
ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ εγγξαθή γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηνπ ΚηΔ. Δθφζνλ ν ΚηΔ δελ παξέρεη ζηελ 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο, ή άιινπ 
είδνπο εληνιή, ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο 
γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηνλ ΚηΔ θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη 
ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηνλ ΚηΔ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ην ζθνπφ 
απηφ. Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ΚηΔ θαη'νπδέλα ηξφπν ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο 
επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε. 
23.7.5  Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηνπ ΚηΔ, ησλ πκβνχισλ ηνπ, 
ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή 
παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ. 
23.7.6  Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί, ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ηφζν 
πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηνλ ΚηΔ. 
23.7.7  Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 22.5 ζα θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηνπ ΚηΔ 
θαη/ή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 9.2.2 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε Πξνζηήζαληνο). 
23.7.8  Με δεδνκέλν φηη ην έξγν αζθαιίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία (Αξρηθή χκβαζε ζπλ 
ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο) ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ππναζθάιηζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ν: Κήξπμε έθπησηνπ 
Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο αλ δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 160 ηνπ Ν4412/2016. 
Ζ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ Αλάδνρν, θιπ., θαζνξίδνληαη ζην ίδην άξζξν.  
 
ΑΡΘΡΟ 25ν: Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο 
25.1 Δθηφο απφ φζα θαζνξίδνληαη ζηε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ήκαλζεο εθηεινπκέλσλ έξγσλ "εληφο θαη εθηφο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ" (εγθχθιηνο ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/502/1.07.2003), ζεκεηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί 
κε ηε δαπάλε ησλ πξνζζέησλ ελδεηθηηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο 
εηζφδνπο ησλ πεξηνρψλ ηνπ έξγνπ θαη πνπ ζα θέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο εξγνιαβίαο, ην φλνκα ηεο Πξντζηακέλεο 
Αξρήο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην φλνκα ηνπ κειεηεηή ηνπ έξγνπ, θαζψο 
θαη νηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα δεηήζεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.  
25.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηεί ζε δπν (2) ηνπιάρηζηνλ εκθαλή ζεκεία, πηλαθίδεο πνπ λα 
αλαγξάθνπλ φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν- γηα ηηο 
ζέζεηο ηνπο, δηαζηάζεηο ηνπο θιπ ζηνηρεία, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπεξεζία. 
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   Οη ζπληάμαληεο 

 

  Πνιπμέλε Φνπληά 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

 

 

 

Φψηηνο Υαηδφπνπινο 

Ηιεθηξνιφγνο Μερ/θνο 

 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Γαζηνχλε 26 / 03/ 2020 

Η Πξντζηακέλε Γ/λζεο, Α/Α 

 

 

 

Γέζπνηλα Σζάθα 

Υεκηθφο Μεραληθφο 

κε βαζκφ Ά 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ  

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα  

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 30/ΓΑΣΟΤΝΗ/27300  

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Π. ΦΟΤΝΣΑ 

- Σθλζφωνο: 26233 60731, 732  

- Ηλ. ταχυδρομείο:  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.dimospineiou.gov.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): « ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ»/ CPV: 

45212300-9    

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ:  

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *-] 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [-] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
http://www.dimospineiou.gov.gr/
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 



 

7 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 

 



 

11 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 



 

15 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
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αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 

που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 

προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 

είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 

πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i

 

 

 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 
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τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του 

υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του 

υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxii
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
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xxiii

 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
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xli

 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’  

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ  

ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

      (  Φ Ε Δ Ι Ο ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
2ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ 

ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 

 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ 
ΚΕΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΨΝ  
 

  

 
(Αρ.Μελ.  9/2020)  
 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:3 

 

 

NUTS: EL633 (ΗΛΕΙΑ) -
EL639 (ΔΗΜΟ 
ΠΗΝΕΙΟΤ) 

 
 

 
 

 

  NUTS: EL633 (ΗΛΕΙΑ)- 
EL639(ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ) 
 
CPV: 45212300-9    

 

 Αρ. Πρωτ. :  
 

 
 

  

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

Μ Ε  Ψ  Σ Ο Τ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Τ   Τ  Σ Η Μ Α Σ Ο   

Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Ψ Ν  Δ Η Μ Ο  Ι Ψ Ν   Τ Μ Β Α  Ε Ψ Ν  

( Ε .  . Η . Δ Η .  . )  

Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Φ Ο Τ  Κ Α Σ Α  Κ Ε Τ Η   

Ε Ρ Γ Ο Τ   

  

 

4Ο  Δ Η Μ Ο Σ  Π Η Ν Ε Ι Ο Υ  
 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ ςς ςς εε ιι  
 
 
 

 ανοικτό διαδικαςύα  για την επιλογό αναδόχου  καταςκευόσ του ϋργου: 
 

" ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΨΝ" 
Εκτιμώμενησ αξύασ  306.370,98 Ευρώ 

(πλϋον Υ.Π.Α.  24% ), 
 

που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με:  
α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Ωρθρο 1:  Κύριοσ του Ϊργου/ Αναθϋτουςα Αρχό/ τοιχεύα επικοινωνύασ  
 

1.1.                  Αναθϋτουςα αρχό      : ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 
Οδόσ : Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 30 
Σαχ.Κωδ. : 27300 
Σηλ. : 2623 360732- 731 

Telefax : 26230 35897 
E-mail : dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

Πληροφορύεσ:              : ΠΟΛΤΞΕΝΗ ΥΟΤΝΣΑ 

Εργοδότησ ό Κύριοσ του Ϊργου: ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 
1.2 Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 

1.3 Προώςταμϋνη Αρχό : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
1.4 Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα : Δ/ΝΗ ΣΤ- ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΙΑ Δ. 
ΠΗΝΕΙΟΤ 

     1.5             Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : ΣΕΥΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΛΕΙΑ 

 
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό 
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό 
ςτον ανϊδοχο. 
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ 
καταργηθούν, ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ  ςύναψησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα,  ςτουσ 
προςφϋροντεσ5 ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα 
κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα 
δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 
 

Ωρθρο 2:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 
  

2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνιςμό, εύναι τα ακόλουθα : 
α) η προκόρυξη ςύμβαςησ όπωσ δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ6, 
β) η παρούςα διακόρυξη, 
γ) το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ)7  
δ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, όπωσ παρϊγεται από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του 
υποςυςτόματοσ, 
ε) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,  
ςτ) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,  
ζ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων, 
η) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρεώςεων  
θ) το τεύχοσ ςυμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 
ι) το υπόδειγμα ….8 
ια) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
ιβ) η τεχνικό μελϋτη, 
ιγ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την 
αναθϋτουςα αρχό  επύ όλων των ανωτϋρω 
ιδ) ............................9 

 

2.2 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (εφόςον διαθϋτει). 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την ......12  η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει ςε όλουσ τουσ 

προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ 

ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ςτισ …/…/…13 

 

 
Ωρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1. Οι προςφορϋσ  υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και 
ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του 
υποςυςτόματοσ. 
 
Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να 
διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ 
υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ 
Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων 
που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών 
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών  με  χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικού 
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
 
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφεται 
ψηφιακϊ, εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από 
εκπρόςωπό τουσ, νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, επύ ποινό απόρριψησ τησ 
προςφορϊσ,  προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ,  καθώσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 
 
3.2 τον ηλεκτρονικό φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται: 
 
(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ». 
 
(β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη  «Οικονομικό Προςφορϊ». 
 
3.3 Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικού πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την 
ςύνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλει ςτον οικεύο  (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολόγηςη με τη 
μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό 
διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ 
ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ 
ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.   
 
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ  ςτοιχεύων με χρόςη μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων 
ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο 
προςφϋρων να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερόμενα, θα πρϋπει να 
τα υποβϊλλει ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ 
χωριςτό ηλεκτρονικό αρχεύο μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να 
περιλαμβϊνει αυτϊ. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/


    

3.5  Ο χρόςτησ – οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του 
υποςυςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω: 
 
α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη 
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ και υποβϊλλονται 
από τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) και 
εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα 
με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 
β) Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 
δικαιολογητικών προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε 
ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ 14. 
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. 
εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη 
ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του υποςυςτόματοσ και επιςυνϊπτοντασ, ςτον ηλεκτρονικό χώρο 
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, όλα τα ςτοιχεύα τησ 
προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προςφϋροντεσ δύνανται να προβαύνουν, μϋςω των λειτουργιών του υποςυςτόματοσ, ςε 
εκτύπωςη ελϋγχου ομαλότητασ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ ανϊ ομϊδα εργαςιών, ςτην 
περύπτωςη εφαρμογόσ τησ παρ. 2α του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν από το υποςύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 
(«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό 
αρχεύου Portable Document Format (PDF)). Σα αρχεύα αυτϊ υπογρϊφονται από τουσ προςφϋροντεσ 
με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη 
εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Τ.Α. και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημικό 
υποβολό τησ προςφορϊσ το υποςύςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ 
επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 
(Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού  αποβούν 
επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται  ςτο υποςύςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται 
και το υποςύςτημα ενημερώνει τουσ προςφϋροντεσ με ςχετικό μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του 
χρόςτη των προςφερόντων, προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβούν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ 
διόρθωςησ. 
 
ςτ) Εφόςον τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό 
τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν ψηφιακϊ 
υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ  παρούςασ διακόρυξησ.15 
 
ζ)  Από το υποςύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται 
ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. 
 
 
τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται 
αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) εύτε και ςε απλό 
φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και 
η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ (ότοι μετϊ 
την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ ςτο ΚΗΜΔΗ)16. 
 
 



    

3.6  Απόςυρςη προςφορϊσ 
Οι προςφϋροντεσ δύνανται να ζητόςουν την απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την αναθϋτουςα 
αρχό, ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη 
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων 
πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α., μϋςω 
τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, μετϊ από ςχετικό απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποδϋχεται το ςχετικό αύτημα 
του προςφϋροντα, προβαύνει ςτην απόρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υποςύςτημα 
πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται 
να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ  των προςφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ δεν ϋχουν την υποχρϋωςη να υπογρϊφουν τα 
δικαιολογητικϊ τησ προςφορϊσ με χρόςη προηγμϋνησ ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ, αλλϊ μπορεύ να 
τα αυθεντικοποιούν με οποιονδόποτε ϊλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτη χώρα προϋλευςόσ 
τουσ δεν εύναι υποχρεωτικό η χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ η προςφορϊ ςυνοδεύεται με υπεύθυνη δόλωςη, 
ςτην οπούα δηλώνεται ότι, ςτη χώρα προϋλευςησ δεν προβλϋπεται η χρόςη προηγμϋνησ 
ψηφιακόσ υπογραφόσ ό ότι, ςτη χώρα προϋλευςησ δεν εύναι υποχρεωτικό η χρόςη προηγμϋνησ 
ψηφιακόσ υπογραφόσ για τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων.  Η 
υπεύθυνη δόλωςη του προηγούμενου εδαφύου φϋρει υπογραφό ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν 
την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών17. 
 
 
Ωρθρο 4: Διαδικαςύα  ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/ 

Κατακύρωςη/  ύναψη ςύμβαςησ/ Προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ/Προςωρινό δικαςτικό 
προςταςύα 

 
4.1 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/ Ϊγκριςη πρακτικού  
 
α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ 

παρούςασ, και πριν την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ ςτουσ 

προςφϋροντεσ τον ςχετικό κατϊλογο ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ παρϊγεται από το υποςύςτημα.  

 

β) τη ςυνϋχεια, τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού18, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται 

ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ,  προβαύνουν ςε ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του υποφακϋλου 

«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και του υποφακϋλου “Οικονομικό Προςφορϊ”.  

 

γ) τον ηλεκτρονικό χώρο «υνημμϋνα  Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού», αναρτϊται από την Επιτροπό 

Διαγωνιςμού ο ςχετικόσ κατϊλογοσ μειοδοςύασ,  προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη οι προςφϋροντεσ. 

 

δ) Ακολούθωσ, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει, κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ,ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ 

και αριθμητικόσ αναγραφόσ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ, 

βϊςει τησ παραγωγόσ ςχετικού ψηφιακού αρχεύου, μϋςα από το υποςύςτημα.  

Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιεύται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού η μϋςη 

ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, καταχωρύζονται, κατϊ τη 

ςειρϊ μειοδοςύασ, ςτο πρακτικό τησ επιτροπόσ, το οπούο και υπογρϊφεται από τα μϋλη τησ. 

 



    

ςτ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού, την ύδια ημϋρα, ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ 
του ϊρθρου 24.2 τησ παρούςασ κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο μειοδότη Αν 
η ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λόγω του μεγϊλου αριθμού των 
προςφορών ελϋγχονται τουλϊχιςτον οι δϋκα (10) πρώτεσ κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ. την περύπτωςη 
αυτό η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ επόμενεσ εργϊςιμεσ ημϋρεσ19.  
 
ζ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ  του πρακτικού τησ, επικοινωνεύ με 
τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να 
διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ 
αποκλεύεται από τον διαγωνιςμό, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο ειςαγγελϋα και 
κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ δύωξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 82 και επόμενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ό ςε 
παρϊρτημϊ του, που υπογρϊφεται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ. 
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη του ςχετικού πρακτικού με το αποτϋλεςμα τησ 
διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ), και υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό το ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ωσ “εςωτερικό”, 
μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη . 20 
 
θ) τη ςυνϋχεια, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη ϋγκριςησ του πρακτικού ςε όλουσ τουσ 
προςφϋροντεσ και παρϋχει πρόςβαςη ςτα υποβληθϋντα ςτοιχεύα των λοιπών ςυμμετεχόντων. Κατϊ 
τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ. 
 
ι) Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η 
αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και 
παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα 
τουσ γνωςτοποιηθεύ  μϋςω τησ λειτουργικότητασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ. 
 
 
 
4.2  Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ Κατακύρωςη/ 

Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ  
 

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ 
ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ και μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», 
τον προςωρινό ανϊδοχο να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ 10 ημερών 21 από την κοινοπούηςη τησ 
ςχετικόσ ϋγγραφησ κοινοπούηςησ ςε αυτόν τα προβλεπόμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ δικαιολογητικϊ 
προςωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ22. 
 
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα 
ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» ςτην αναθϋτουςα αρχό. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που  
υποβλόθηκαν και ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει εντόσ τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου (α) 
αύτημα προσ την Επιτροπό Διαγωνιςμού για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο 
ςυνοδεύεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να αποδεικνύεται ότι ϋχει αιτηθεύ τη χορόγηςη 
των δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών 
για όςο χρόνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςη των δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ. 

 
Σο παρόν εφαρμόζεται και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα αρχό τυχόν ζητόςει την προςκόμιςη 
δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών και πριν από το ςτϊδιο 
κατακύρωςησ, κατ’ εφαρμογό τησ διϊταξησ του ϊρθρου 79 παρϊγραφοσ 5 εδϊφιο α΄ ν. 4412/2016, 



    

τηρουμϋνων των αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ23.  
Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προςκομύζονται 
υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε 
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα ϋγγραφα που απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό, 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικόσ 
Διαδικαςύασ'', όπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι: 
I) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), εύναι ψευδό 
ό ανακριβό ό 
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό 
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό 
ii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ, 24 
 
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η 
εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ τηρουμϋνησ τησ 
ανωτϋρω διαδικαςύασ. 
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 
προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) ότι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο 
προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ειδοπούηςησ/πρόςκληςησ για την 
προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ 
παρούςασ. 
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ 
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η 
διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται. 
 
 Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχόν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ τα 
οριζόμενα ςτην παρϊγραφο (γ) του παρόντοσ ϊρθρου25.  Η Επιτροπό, ςτη ςυνϋχεια,  το κοινοποιεύ, 
μϋςω τησ «λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό για τη λόψη απόφαςησ. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό προβαύνει, μετϊ την ϋγκριςη του ανωτϋρω πρακτικού, ςτην κοινοπούηςη τησ 
απόφαςησ κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών, ςε κϊθε προςφϋροντα που δεν 
ϋχει αποκλειςθεύ οριςτικϊ,26 εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, 
μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα Δικαιολογητικϊ του 
προςωρινού αναδόχου ςτον χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού». 
 
ε) Η ςύναψη τησ ςύμβαςησ επϋρχεται με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ κατακύρωςησ ςτον 
προςωρινό ανϊδοχο ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 105 ωσ ακολούθωσ : 
Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό,  ςε περύπτωςη 
ϊςκηςό τησ,  όταν παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απόφαςησ 
τησ Α.Ε.Π.Π. και, ςε περύπτωςη ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απόφαςησ τησ Α.Ε.Π.Π., όταν 
εκδοθεύ απόφαςη επύ τησ αύτηςησ, με την επιφύλαξη τησ χορόγηςησ προςωρινόσ διαταγόσ, ςύμφωνα 
με τα οριζόμενα ςτο τελευταύο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετϊ 
την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, εφόςον απαιτεύται, 
ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, υποβϊλλει, εφόςον 



    

απαιτεύται,  υπεύθυνη δόλωςη, μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μϋςω τησ 
λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. την υπεύθυνη δόλωςη, η οπούα 
υπογρϊφεται κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρούςασ, δηλώνεται ότι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο 
πρόςωπό του οψιγενεύσ μεταβολϋσ, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου 
να διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21, ότι εξακολουθούν 
να πληρούνται τα κριτόρια  επιλογόσ του ϊρθρου 22 και ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του 
ύδιου ϊρθρου,. Η υπεύθυνη δόλωςη ελϋγχεται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού, η οπούα ςυντϊςςει 
πρακτικό που ςυνοδεύει τη ςύμβαςη27. 
 
 
Μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ κοινοποιεύται η απόφαςη 
κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο28. Με την ύδια απόφαςη  καλεύται ο ανϊδοχοσ όπωσ  
προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού,  θϋτοντϊσ του η 
αναθϋτουςα αρχό προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την 
κοινοπούηςη ειδικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του 
υποςυςτόματοσ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. Η εν 
λόγω κοινοπούηςη επιφϋρει τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, ςύμφωνα με 
οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται 
ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη 
ςυμμετοχόσ του και ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 4.2.γ τησ παρούςασ για  τον προςφϋροντα 
που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει 
τιμόσ29. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η 
διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη  β τησ παραγρϊφου 1 
του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
 

4.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ/ Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και 
ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, 
δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό 
παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ 
που δικαιολογούν το αύτημϊ του30.  

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 

 (α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν 
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   

γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 
ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.  

ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι 
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ31. 

Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατύθεται 
ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» 
του υποςυςτόματοσ προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη 



    

«Προδικαςτικό Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςύμφωνα με την παρ. 3 του 
ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από τον 
προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οπούο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ 
του ό ςε περύπτωςη που πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, η αναθϋτουςα 
αρχό ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια.  

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη 
ςύναψη τησ ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απόφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ 
από ϊςκηςη προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 368  του ν. 4412/2016.  
 
Η προηγούμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμόζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη διαδικαςύα 
ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, υποβληθεύ μόνο μύα (1) προςφορϊ32. 
 
Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ 
διαδικαςύασ, , εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθϋτουςα αρχό, μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ»:   
α. Κοινοποιεύ την προδικαςτικό προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 
1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεύ, παρϋχει πρόςβαςη ςτο ςύνολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμού και διαβιβϊζει ςτην 
Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β’ τησ παρ. 1 
του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα και με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017   
 
Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και, ςε περύπτωςη 
παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την 
προςφυγό με απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών 
από την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ33. 

 

ε περύπτωςη ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ επύ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, αυτό υποβϊλλεται ϋωσ 
και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ςυζότηςη τησ προςφυγόσ και κοινοποιεύται αυθημερόν ςτον 
προςφεύγοντα μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ό αν αυτό δεν εύναι εφικτό με οποιοδόποτε 
πρόςφορο μϋςο. Τπομνόματα επύ των απόψεων και τησ ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατατύθενται μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ϋωσ πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από 
τη ςυζότηςη τησ προςφυγόσ34. 

 

Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων 
βοηθημϊτων  τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ τησ 
ΑΕΠΠ και την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου35. Δικαύωμα ϊςκηςησ των ύδιων 
ενδύκων βοηθημϊτων ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την προδικαςτικό 
προςφυγό. Με τα ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ 
λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με την απόφαςη τησ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφεύσ προσ την 
ανωτϋρω απόφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ό 
ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρώτη ςυζότηςη τησ 
αύτηςησ ακύρωςησ. 
 



    

Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ 
ακύρωςησ. 
 
Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από 
την κοινοπούηςη ό την πλόρη γνώςη36 τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και 
ςυζητεύται το αργότερο εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την κατϊθεςό τησ. Για την ϊςκηςη τησ 
αιτόςεωσ αναςτολόσ κατατύθεται το προβλεπόμενο παρϊβολο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
ςτο ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρινό διαταγό 
ο αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. 
 
 
 
Ωρθρο 5:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – ειρϊ ιςχύοσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το  ϋργο εύναι τα αναφερόμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ 
καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω.  
  

1. Σο ςυμφωνητικό. 
2. Η παρούςα Διακόρυξη. 
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  
5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
6. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  
 Παραρτόματα τουσ,  
7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
10.  Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.  
 

 
 
Ωρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και 

προαιρετικϊ και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των 
τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςςότερεσ γλώςςεσ, 
επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.  

6.2.  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην 
ελληνικό γλώςςα.  

6.3.  τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα 
ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ 
χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ ϋγγραφο37. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό 
φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ και ϋχουν επικυρωθεύ 
από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 2 περ. β του ϊρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με το ϊρθρο 1 



    

παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από 
μετϊφραςη ςτην ελληνικό 

6.5. Η  επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

 
Ωρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 
 
7.1. Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του, 

εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων, όπωσ ιςχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 
2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων 
για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, 
ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -
2013» 38 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ 
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», 
- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και 
οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,39 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων 
ϋργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )40 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”, 
- Σησ με αριθ. ΔΝ/61034/ΥΝ 466/29-12-2017 Απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και 
Μεταφορών «Κατϊρτιςη, τόρηςη και λειτουργύα του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικαςιών 
ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών 
επιςτημονικών υπηρεςιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) τησ παρ. 8 (η) του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπωσ τροποποιόθηκε με την όμοια απόφαςη ΤΑ ΔΝ/οικ.21137/ΥΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 



    

- Σησ με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ 
«υγκρότηςη και οριςμόσ μελών γνωμοδοτικόσ επιτροπόσ επύ τησ επϊρκειασ των ληφθϋντων 
επανορθωτικών μϋτρων οικονομικών φορϋων προσ απόδειξη τησ αξιοπιςτύασ τουσ» (ΤΟΔΔ 279), 
όπωσ τροποποιόθηκε με την όμοια απόφαςη 77868 - 18/07/2018 (ΤΟΔΔ 441).  
τησ με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικών 
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ 
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ 
εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 
- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων 
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων 
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 
- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και 
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)», 
-  
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ 
τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του 
αναδόχου με τα ςτοιχεύα του  Ε..Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών 
του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινό απόφαςη 
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα  
‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, 41, καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν 
εξωχώριεσ εταιρύεσ”.  

 
7.3 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 

 
 

7.4 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ42, καθώσ και λοιπϋσ 
διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ 
παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και 
ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ 
ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ.  
 

7.5 Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη 
προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να 
προςτύθενται και να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την 
ιςχύουςα κϊθε φορϊ νομοθεςύα. 

 
 
 
 

Ωρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Ϊργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 
 
8.1. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από ....................................... με Κ.Α.  ....................................  43 
 Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ44 που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, 

περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,07 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ 
Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201145, τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ 



    

Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, καθώσ και τησ κρϊτηςησ 6%0, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 
απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).    

 
8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνςεισ από φόρουσ, δαςμούσ 

κ.λ.π. καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Ϊργου. 

  
8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το  αντύςτοιχο 

ϊρθρο τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικού τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO. 
 
Ωρθρο 9:  υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθϋτουςα αρχό46 μπορεύ, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών, να καλϋςει τουσ 
οικονομικούσ φορεύσ, μϋςω τησ  λειτουργικότητασ τησ ‘’Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ να 
ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οικονομικόσ τουσ προςφορϊσ, μϋςα ςε εύλογη προθεςμύα, η οπούα δεν 
μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτούσ τησ 
ςχετικόσ πρόςκληςησ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων  102 και 103  
του ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 13 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. 
Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται από τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ, 
χωρύσ να ϋχει ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό47, δεν λαμβϊνεται υπόψη. 
 
 
 
Ωρθρο 10:  Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Ϊγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
 
Για την παρούςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η απόφαςη με αρ.πρωτ.  …................. για την ανϊληψη 
υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 201..... και με αρ.  ......... 
καταχώρηςη ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. ( ςυμπληρώνεται και ο αριθμόσ 
τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε 
περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).48 



    

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Ωρθρο 11:  Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του 

ϋργου 
 
Σύτλοσ του ϋργου 
 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  
 « ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΨΝ». 
 
  
11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ) 
 

Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε49  379.900,00 Ευρώ και 
αναλύεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών    225.745,70€ 

Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 40.634,23€ 

Απρόβλεπτα50 (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
39.956,99€, που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
  

 
.............................................................51 
 
το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 34,06€ ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016 
 
και ο ΥΠΑ 24%  ανϋρχεται ςε 73.529,02€ 

Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (πριμ), ςύμφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016 ....... 
(εφόςον προβλϋπεται). 
 
 
Η παρούςα ςύμβαςη δεν υποδιαιρεύται ςε τμόματα και ανατύθεται ωσ ενιαύο ςύνολο για 
τουσ ακόλουθουσ λόγουσ  
Πρόκειηαι για ενιαίο ανηικείμενο με εργαζίες οι οποίες αλληλοκαλύπηονηαι με ζσνέπεια 

να μην μπορούν να διατωριζηούν.52  
 
 

11.2.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 

 την  Σ.Κ. Καβαςύλων του Δόμου Πηνειού. 

 
11.3. Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  
Σο παρόν ϋργο αφορϊ εργαςύεσ ανακαύνιςησ και διαμόρφωςησ υφιςτϊμενου ιςόγειου κτηρύου 
επιφϊνειασ 356,12 τ.μ. με ςκοπό την επανϊχρηςη και αξιοπούηςη του για την κϊλυψη αναγκών 
εγκατϊςταςησ κοινωνικών και πολιτιςτικών δραςτηριοτότων τησ Σ.Κ. Καβαςύλων και του Δόμου 
Πηνειού εν γϋνει. Πρόκειται για ϋνα ιςόγειο κτύριο κϊτοψησ που καταςκευϊςτηκε ςύμφωνα με 
την υπ΄αριθμ. 307/2008 Ο.Α.. Οι εργαςύεσ ςτοχεύουν ςτο να εξαςφαλύςουν την λειτουργικό 
αυτονομύα και την ενύςχυςη τησ προςβαςιμότητασ του χώρου ςε ϊτομα με αναπηρύα.  

 
υνοπτικϊ οι εργαςύεσ που θα λϊβουν χώρα εύναι: 



    

 

 KΣΙΡΙΑΚΕ ΕΡΓΑΙΕ  

-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΖΗΜΙΨΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΙ ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ- ΑΠΟΞΗΛΨΕΙ 

Ε ΔΑΠΕΔΑ, ΣΟΙΦΟΠΟΙΙΑ, ΣΕΓΕ, ΛΕΒΗΣΟΣΑΙΟ, ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΚΛΠ… 

-ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΘΤΡΨΝ, ΤΑΛΟΣΑΙΨΝ, ΤΑΛΟΠΕΣΑΜΑΣΨΝ, ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΨΝ, ΨΛΗΝΨΕΨΝ, 

ΥΨΣΙΣΙΚΨΝ ΨΜΑΣΨΝ, ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΣΨΝ, ΚΛΠ…. 

-ΕΨΣΕΡΙΚΕ ΔΙΑΜΟΡΥΨΕΙ ΦΨΡΨΝ ΤΓΙΕΙΝΗ (WC ΑΝΔΡΨΝ-ΓΤΝΑΙΚΨΝ, WC AMEA)  

-ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΑ ΣΨΝ ΝΕΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΑΝΕΠΙΦΡΙΣΨΝ ΕΠΙΥΑΝΕΙΨΝ, ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ 

ΥΘΑΡΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΦΡΨΜΑΣΙΜΟΙ ΕΞΨΣΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΨΣΕΡΙΚΑ. 

-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΨΝ ΔΑΠΕΔΨΝ. 

-ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΤΠΕΡΤΧΨΜΕΝΟΤ ΔΑΠΕΔΟΤ ΚΗΝΗ (ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΕΞΨΣΕΡΙΚΕ ΠΛΑΚΟΣΡΨΕΙ, 

LAMINATE). 

-ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ: ΤΔΡΕΤΗ, ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ, ΠΤΡΟΒΕΗ, ΘΕΡΜΑΝΗ, 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΙΦΤΡΑ - ΑΘΕΝΗ, ΓΕΙΨΕΙ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΤΝΟ.  

-ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΘΙΜΑΣΨΝ ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟΤ. 

- ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΦΨΡΟ. 

  
Επιςημαύνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων  δεν πρϋπει 
να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 
4 του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των 
ϊρθρων 13253 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ: 

 Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ 
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.  

 Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.  

 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.  

 Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα Εργαςιών 
του ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςιών του 
ϋργου ούτε, αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ 
ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό αυτό 
ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται υπόψη μόνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα ομϊδα εργαςιών ςε 
ϊλλη. 
Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%), 
μειώνουν ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρόβλεπτεσ 
δαπϊνεσ. Για τη χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςύμφωνη 
γνώμη του Σεχνικού υμβουλύου, ύςτερα από ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ. 
Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε 
Οομϊδεσ εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα του 
τεχνικού αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο 
ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και 
Μεταφορών, η οπούα μετϊ την ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα, 
προςδιορύζονται οι ομϊδεσ εργαςιών ανϊ κατηγορύα ϋργων. 

 
Ωρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 
 



    

Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε ΕΞΙ (6) μόνεσ από την ημϋρα 
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ54.  
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ. 
 
 
Ωρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 
 
13.1 Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.  
  
13.2 Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα 

με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ. 55 
  
13.4  Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.56 
 
13.5 Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. 
 
 
 
 
 
Ωρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 
 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 
 
 
Ωρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
 
15.1 Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72  του ν. 
4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 
6.127,42€ (ΕΞΙ ΦΙΛΙΑΔΕ, ΕΚΑΣΟΝ ΕΙΚΟΙ ΕΠΣΑ ΕΤΡΨ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΟ 
ΛΕΠΣΑ).57 

 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει 
και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων 
που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

 
15.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα :  
 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - 

ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΨΝ» προσ τον οπούο 
απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,  
 ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,  
 ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ 

του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα 
παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  

 ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι 



    

ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε 
ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου,  

 η) τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ (αριθμόσ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου ) και την  καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών,  

 θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,  
 ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ 

εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη 
εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται.  
(το ςημεύο αυτό γύνεται παραπομπό ςτα ςχετικϊ υποδεύγματα, εφόςον υπϊρχουν).  

 
15.3 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη 

λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι 
...................., ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη 
λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη 
τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ.  

 
15.4 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ από γνώμη του 

Σεχνικού υμβουλύου αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια 
ιςχύοσ αυτόσ και ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 4.2 τησ παρούςασ.  
Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 
ποςού τησ εγγυόςεωσ. 

 
15.5  Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ  
 καλόσ εκτϋλεςησ. 
 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016 58. 
 
Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ)59 
 

16.1 Προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο ποςοςτού 5% ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 150 παρ.3 α) και β) και αυτό λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο 
εγγύηςη προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ 
εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ προκαταβολόσ, κατϊ τα λοιπϊ ιςχύουν οι 
διατϊξεισ των ϊρθρων 150 και 72 παρ. δ  του Ν.4412/201659 και ςύμφωνα με το ϊρθρο 59 
του Ν.4314/2014.60 
 
16.2 Δεν  προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη …………………… 

 
 
Ωρθρο 17:  Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου  
 
17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα 

με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ 

τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ς ύμβαςησ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, 

όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα 

ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν 

την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ 

του ποςού τησ αύξηςησ χωρύσ ΥΠΑ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την 



    

εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 

κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη 

του Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ 

του αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 

ποςού τησ εγγυόςεωσ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην 

παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ 

ςύμβαςησ .  

 

17.2 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ  

..........................................61 

 

Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ό 
χρηματοδοτικϊ ιδρύματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ 
τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ 
Ενωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ 
ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. 
ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, με παρακατϊθεςη ςε αυτό 
του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. 62  

Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο 
Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα. 

 
 

17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικού φορϋα/ αναδόχου από 

ϋναν ό περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου,  ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   

Εϊν η εγγύηςη εκδοθεύ από αλλοδαπό πιςτωτικό ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα από τισ επύςημεσ 
γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από μετϊφραςη ςτην ελληνικό 
γλώςςα, ςύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 6.3. τησ παρούςασ. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ 
επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ63.  
 

 

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα  λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών-
αποςφρϊγιςησ 

 

Ψσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών64 ορύζεται η ……………, 
ημϋρα ............ και ώρα .................  

 

Ψσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ  των προςφορών ορύζεται 
η................................., ημϋρα........... και ώρα ............65 



    

 

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικούσ λόγουσ δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την 

οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η 

καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται  ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ 

λειτουργικότητασ “Επικοινωνύα”,  πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα,  

και αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει, καθώσ και 

ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η 

αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα, 

εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.  

 

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 
 
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του 

ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΨΝ 66, από την ημερομηνύα λόξησ τησ 

προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τουσ 
προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ τουσ και τησ εγγύηςησ 
ςυμμετοχόσ. 
 

 

Ωρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 
 
1. Η προκόρυξη ςύμβαςησ 67 και η παρούςα Διακόρυξη δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ…). 

2. Η Διακόρυξη αναρτϊται και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (www. dimospineiou.gov     
.gr), (εφόςον υπϊρχει), ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ. 

3. Περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτον Ελληνικό Σύπο68, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτϊται ςτο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ 

δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο 

λογαριαςμό πληρωμόσ του ϋργου.  Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνιςμών 

για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου 

δημοςιεύςεων βαρύνουν την αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου. 

 

 

Ωρθρο 20A: Διαβούλευςη επύ των δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ69 
 

……………………………………………….. 

http://www.promitheus.gov.gr/


    

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ 
δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ και πληρού τα 
κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ. 
 
Ωρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  
21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών 70 που 
δραςτηριοποιούνται ςτην κατηγορύα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ και ςτη κατηγορύα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ 71 και 
που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με 
την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων. 
 
21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.72, 
 
21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι 
τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ 
κοινοπραξύα). 
 
 

Ωρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ.  

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, ιςχύουν τα εξόσ : 

- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, αυτϋσ θα πρϋπει να ικανοποιούνται 
από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ  

- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Β τησ παρούςασ, κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ θα πρϋπει να 
εύναι εγγεγραμμϋνο ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα ςτο ωσ ϊνω 
ϊρθρο, τουλϊχιςτον ςε μια από τισ κατηγορύεσ που αφορϊ ςτο υπό ανϊθεςη ϋργο. Περαιτϋρω, 
αθροιςτικϊ πρϋπει να καλύπτονται όλεσ οι κατηγορύεσ του ϋργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον 
ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από 
τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω 
περιπτώςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του  αμετϊκλητη73 καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 
ακόλουθουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 



    

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ 
C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον 
ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό 
ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό 
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, 
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη 
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην 
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων 
τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 
101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε  
αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού 
οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 
ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ  
τουσ διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ  τον 
Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

τισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, η εν λόγω υποχρϋωςη αφορϊ τα μϋλη του Διοικητικού 

υμβουλύου74. 

22.A.2 Όταν ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την 
εθνικό νομοθεςύα ό/και η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο 
προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ 
του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν, τόςο την κύρια, όςο και την 



    

επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ 
φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, 
των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την 
καταβολό τουσ. 

22.Α.2α  Η αναθϋτουςα αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν 
επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ:  
αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ 
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με 
την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ 
υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό 
ββ) δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ 
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη 
εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ75. 

 

22.A.3  α) Κατ’εξαύρεςη, για τουσ πιο κϊτω επιτακτικούσ λόγουσ δημόςιου ςυμφϋροντοσ ............ 76( 
όπωσ δημόςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, οι οπούοι ςυμπληρώνονται από την 
αναθϋτουςα αρχό ) δεν εφαρμόζονται οι παρϊγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαύρεςη, όταν ο αποκλειςμόσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ των 
φόρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό όταν ο προςφϋρων 
ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςό που οφεύλεται λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον 
αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε 
τη δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ περ. β' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ 
παρούςασ, δεν εφαρμόζεται 77η παρϊγραφοσ 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ 
ςύμβαςησ προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:78 

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει 
υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του 
δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει 
ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην 
παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι η αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω 
φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα 
μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ 
ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού, 

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών 



    

φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την 
εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ 
ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα 
την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την 
πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να 
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  

(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ 
αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του 
αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ 
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν 
τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε 
αμφιβολύα την ακεραιότητϊ του. 

 

22.Α.5.  Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 
οικονομικόσ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού) 79 

 

22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη 
διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων 
ό παραλεύψεων αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των 
προηγούμενων παραγρϊφων.  

 

Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ 
τησ παραγρϊφου 22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ 
καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου  22.Α.4 ςτα τρύα 
(3) ϋτη από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.80 

 

22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.481  μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει 
ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται 
από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ 
αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού 
αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό 
φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη 
απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν 
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται 
ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη. 

 



    

22.Α.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

 

22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα 
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ . 
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22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται  οι 
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο 
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα 
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτα 
Νομαρχιακϊ Μητρώα ςτην κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ83. Οι προςφϋροντεσ 
που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται να εύναι 
εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια84  

Για την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, επιχειρόςεισ εγκατεςτημϋνεσ ςτην Ελλϊδα 
καλύπτονται με βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 23.4 τησ παρούςασ.  
την περύπτωςη που ο προςφϋρων αποτελεύ ϋνωςη οικονομικών φορϋων που εύναι εγκατεςτημϋνοι 
ςτην Ελλϊδα, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 76, παρ. 3, ςημεύο (β) του Ν. 4412/2016, όπωσ 
ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.  
Για αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ, τα οικονομικϊ κριτόρια που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 23.5 
παρ.(β)(γ) τησ παρούςασ. υγκεκριμϋνα: 
Για τη κατηγορύα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ και ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ δεν απαιτεύται ελϊχιςτο όριο 
Οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ. ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ.10 του ϊρθρου 51 
του Π.Δ.71/19   

Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει να 
υπερβαύνουν τα ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, 
ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008.  
 
22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα85 

Για την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα , επιχειρόςεισ εγκατεςτημϋνεσ ςτην Ελλϊδα 
καλύπτονται με βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 23.4 τησ παρούςασ. 

ε κϊθε ϊλλη περύπτωςη που περιλαμβϊνει και τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ πρϋπει 
να αποδεικνύεται ότι καλύπτονται τα παρακϊτω απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ  κατϊ τα 
οριζόμενα ςτην παρ.1.β αρθρο 52 του ΠΔ 71/2019 ότοι: για τη κατηγορύα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ να 
περιλαμβϊνει ςτη βαςικό τησ ςτελϋχωςη τουλϊχιςτον  ϋναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμύδασ ό δύο (2) 
τεχνικούσ Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμύδασ τησ αντύςτοιχησ κατηγορύασ και για την κατηγορύα 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ να περιλαμβϊνει ςτη βαςικό τησ ςτελϋχωςη τουλϊχιςτον ϋνα (1) 
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμύδασ ό δύο (2) τεχνικούσ Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμύδασ τησ αντύςτοιχησ κατηγορύασ. 
 



    

 

22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ86 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ 

 
22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ 
με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ 
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ. 

Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρούςασ, εϊν οι φορεύσ, 
ςτισ ικανότητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια 
επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη. Όςον 
αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που 
ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 
4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται 
ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για 
τισ οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ. 

Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια που 
ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι 
φορεύσ εύναι από κοινού υπεύθυνοι87  για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και 
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό 
ικανότητα).  

Η εκτϋλεςη των εργαςιών88 γύνεται υποχρεωτικϊ από τον προςφϋροντα ό, αν η προςφορϊ 
υποβϊλλεται από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, από ϋναν από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋνωςη αυτό. 

 

Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ89 
 

23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ 
αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι 
ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παρούςασ. 
 
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ 
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό 
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
 
Σο ΣΕΤΔ μπορεύ να υπογρϊφεται ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ 
των προςφορών90. 
 
Κατϊ την υποβολό του ΣΕΤΔ, εύναι δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου 
του οικονομικού φορϋα, η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που αναφϋρονται ςτο 



    

ϊρθρο 22.Α.1 τησ παρούςασ, για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 
ελϋγχου ςε αυτόν 91. 
 
Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, για την εφαρμογό του παρόντοσ, νοεύται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του 
κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη 
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ92. 
 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ) την πρόθεςό του για ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικό του ΣΕΤΔ 
και το  ΣΕΤΔ του υπεργολϊβου. 

 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό 
περιςςότερων φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του το δικό του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ  κϊθε φορϋα ςτισ 
ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται. 
 
 
 
23. 2 . Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 
 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 
και 22 τησ παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των 
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α εωσ δ) και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα 
με το ϊρθρο 4.2 (ε) τησ παρούςασ 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 
ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων 
ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ 
παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου 
ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν 
λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2, 2α και 493  του ϊρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ 
ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε 
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό 
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η 
δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που 
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 

 
Όλα τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα του ϊρθρου 23.3 ϋωσ 23.10 τησ παρούςασ, υποβϊλλονται, ςύμφωνα με 
τισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ τα οπούα αποτελούν ιδιωτικϊ ϋγγραφα, 
μπορεύ να γύνονται αποδεκτϊ και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη 



    

ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ94. 
 
Επιςημαύνεται ότι γύνονται αποδεκτϋσ: 
• οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα Διακόρυξη, εφόςον ϋχουν 
ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ,  
• οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ 
για την υποβολό των δικαιολογητικών95.  ημειώνεται ότι δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ 
υπογραφόσ τουσ . 
 
 
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   
 

Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ από την αναθϋτουςα αρχό, 
υποβϊλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 τησ 
παρούςασ96: 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α ο προςωρινόσ 
ανϊδοχοσ υποβϊλλει  αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ:  

απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από 
αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου 
εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ 
οι προώποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του97 Η υποχρϋωςη 
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων  τεςςϊρων 
εδαφύων  τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22. 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό 
του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του 
οικονομικού φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην 
καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα)98 ςύμφωνα με την 
ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα, που να εύναι 
εν ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται ςε αυτό χρόνοσ 
ιςχύοσ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του99.  

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ 
δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι  

- φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) 
για τον οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που 
εύναι ςε εξϋλιξη100. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη101 περύ του ότι δεν 
ϋχουν υποχρϋωςη καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα 
υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ.  

- αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα102. Η 
αςφαλιςτικό ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού 
φορϋα α) ωσ φυςικό ό νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) 
για ϋργα που εκτελεύ μόνοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ)  για τα ςτελϋχη του που ϋχουν 
υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ 
υποβϊλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το 
προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, 
ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, 
αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ  των φυςικών προςώπων που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ 
εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν υποβϊλουν 
τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν προςωπικό, για το 
οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν 



    

τϋτοιο προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ. 

- υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ για την αθϋτηςη των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό 
φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.  

 

(ββ) για την παρϊγραφο Α.2Α του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού 
και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν 
από την υποβολό του103, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν 
εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα 
λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.  

Μϋχρι να καταςτεύ εφικτό η ϋκδοςη του ανωτϋρω πιςτοποιητικού, υποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη 
του οικονομικού φορϋα, χωρύσ να απαιτεύται επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με την ϋκδοςη του 
πιςτοποιητικού 104. 
 
(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 22105: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια 
δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) 
μόνεσ πριν από την υποβολό του106 . Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό 
εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, , πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ εκδύδεται από το 
αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα. Σο πιςτοποιητικό  ότι το νομικό πρόςωπο 
δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ 
του οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με απόφαςη των 
εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Ειδικϊ 
η μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού φορϋα, για τουσ 
εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ, αποδεικνύεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ 
πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων107.  
 
(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου 
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α., 
το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη 
ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου 
ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό 
εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ. την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν 
επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ 
παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ 
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ. 

Οι επύςημεσ δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικού αποθετηρύου πιςτοποιητικών 
(e-Certis)108   του ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, 
η προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  

 

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22109, υποβϊλλεται υπεύθυνη 
δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού110.  

Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22111, για τισ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΨΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα 
πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα. 



    

 

(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Ωρθρου 22112 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ του λόγου αποκλειςμού τησ παραγρϊφου Α.5 του ϊρθρου 22  
υποβϊλλονται, εφόςον ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα:  

Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών. [Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ 
που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου 
υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τουσ].  

- Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ 
εύναι ονομαςτικϋσ που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό 
του.113 

- Αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ 
εταιρεύασ, το πολύ τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομύζουν μόνο την αναλυτικό 
κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ, το πολύ 
τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ καθώσ η απαύτηςη για 
την υποβολό του πιςτοποιητικού από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ, 
καλύπτεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23.9 τησ παρούςασ. 

β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, εφόςον ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ ονομαςτικϋσ 
μετοχϋσ, προςκομύζουν :  

αα) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι 
μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ,  

ββ) Αναλυτικό κατϊςταςη μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κϊθε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεύα 
αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα το πολύ 30 εργϊςιμεσ 
ημϋρεσ πριν την υποβολό τησ προςφορϊσ.  

γγ) Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο από το οπούο να προκύπτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικού 
προςώπου των μετοχών, που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την 
υποβολό τησ προςφορϊσ.      

γ) Οι αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, που δεν ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχουν την ϋδρα 
τουσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, υποβϊλλουν :  

αα) Βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών από αρμόδια αρχό, εφόςον 
υπϊρχει ςχετικό πρόβλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπεύθυνη δόλωςη του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Ϊγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη μετόχων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη μετόχων (με 1%), 
ςύμφωνα με την τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν οι μϋτοχοι αυτού εύναι γνωςτού ςτην εταιρεύα.  

δδ) Αν δεν προςκομιςθεύ κατϊςταςη κατϊ τα ανωτϋρω, η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λόγουσ που οι 
μϋτοχοι αυτού δεν τησ εύναι γνωςτού. Η αναθϋτουςα αρχό δεν υπειςϋρχεται ςτην κρύςη τησ ωσ ϊνω 
αιτιολογύασ. Δύναται ωςτόςο να αποδεύξει τη δυνατότητα υποβολόσ τησ κατϊςταςησ μετόχων και 
μόνο ςτην περύπτωςη αυτό η εταιρεύα αποκλεύεται από την παρούςα διαδικαςύα. 

Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποβϊλλεται η υπεύθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απόφαςησ 
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την 
τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» . 

(δ) Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παρούςασ διακόρυξησ, υπεύθυνη δόλωςη του 



    

προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β 
 
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι 
προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο 
Μ.Ε.ΕΠ114 για ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ(ςτην Α2 τϊξη και ϊνω  και για ϋργα κατηγορύασ 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ (ςτην Α2 τϊξη και ϊνω ό 2 Α1 τϊξη (αναβϊθμιςη ορύου λόγω 
κοινοπραξύασ) ).   
 

(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 
προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου 
(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικού με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν 
εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την 
Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικό 
αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο 
μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα 
κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη 
δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. 
 
Σα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ υπό α), β) και γ) γύνονται αποδεκτϊ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα 
(30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ, εκτόσ αν ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ 
αυτών φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ 115 

 
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικη επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ: 
 
 εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών 

που περιϋχει  
 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαύωςη 

εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται 
ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 116 

 
ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων 
απαιτόςεων οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 
των λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα 
που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016 , ανϊλογα με την τιθϋμενη 
ςτο ϊρθρο 22.Γ απαύτηςη. 
 



    

Ειδικϊ, για την απόδειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επιτρεπτών ορύων 
ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων: 

 με την υποβολό ενημερότητασ πτυχύου εν ιςχύει ό 
 με την υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ του προςωρινού αναδόχου, ςυνοδευόμενησ από 

πύνακα όλων των υπό εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονομϋνοσ ανϊδοχοσ ϋιτε ςτο 
πλαύςιο κοινοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπόλοιπο 
ανϊ ϋργο και το ςυνολικό ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν 
διαθϋτουν ενημϋροτητα πτυχύου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ  

 
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ 
πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ, εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, 
κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ 
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
 
23.6. Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.  

   
 εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών 

που περιϋχει  
 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη 

βεβαύωςη εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα 
που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα 
κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 117 ανϊλογα με την τιθϋμενη 
ςτο ϊρθρο 22.Δ απαύτηςη. 
 
 

ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων 
απαιτόςεων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που 
προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα 
ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό 
εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 
του παρόντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω,  υποβϊλλουν ωσ 



    

δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα  που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.7. Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε118 
 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ 
 
23.8. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου: 
 
ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, ςτον φϊκελο “Δικαιολογητικϊ 
Προςωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ 
του νομύμου εκπροςώπου και τα οπούα πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ 
πριν από την υποβολό τουσ 119, εκτόσ αν ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ αυτών φϋρουν 
ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ. 
 
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΥΕΚ ςύςταςησ, 
2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι 
μϋχρι ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου 
καταςτατικού (εφόςον υπϊρχει) 
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου, 
4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται 
και εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου 
αναδόχου) για υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ 
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του 
διαγωνιςμού και ορύζεται ςυγκεκριμϋνο ϊτομο,  
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του 
καταςτατικού / μη λύςησ τησ εταιρεύασ. 
 

Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντύγραφο του καταςτατικού, με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, ό φωτοαντύγραφο 
επικυρωμϋνου, από δικηγόρο, κωδικοποιημϋνου καταςτατικού, εφόςον υπϊρχει. 
2. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του 
καταςτατικού. 
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ 
εκδύδονται με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την 
οπούα και εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό. 
 

23.9. Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων 
 
(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθ ϋτουν 
πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμε νο από την 
αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.  
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των 
εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν 
λόγω κατϊλογο. 
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο 
καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ 
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό. 



    

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από 
την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ 
τουσ.  
 
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον υποβϊλλουν 
«Ενημερότητα Πτυχύου»  εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των 
δικαιολογητικών 120: 
- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα ύμβουλο εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα 
πρϋπει να υποβληθεύ αυτοτελώσ απόςπαςμα ποινικού μητρώου, καθόςον τα πρόςωπα αυτϊ δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχύου.  
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ.121 
- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παρούςασ 
υπό την προώπόθεςη όμωσ ότι καλύπτονται πλόρωσ (όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτώςεισ) από 
την Ενημερότητα Πτυχύου. 
- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του ϊρθρου 
22. Α.4. (θ).122 
- το πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου 
23.3. (ςτ). 
- τα  αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ  τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  
   
ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικό 
δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην Ενημερότητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι τα ςτελϋχη 
του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων 
προςκομύζει επιπλϋον τησ Ενημερότητασ Πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για τα ςτελϋχη 
αυτϊ.  
 
23.10. Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη τησ ςτόριξησ ςε ικανότητεσ ϊλλων φορϋων 
(δϊνειασ εμπειρύασ) του ϊρθρου 22.Σ  
  
την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, 
η απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την υποβολό  
ςχετικού ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.  
 
 
Ωρθρο 24 :  Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακόλουθουσ ηλεκτρονικούσ 
υποφακϋλουσ: 
(α)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
 (β)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, 
να περιϋχει123 τα ακόλουθα: 
 - α) το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ )  
 
-  β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ.  
 
24.3 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει  το ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο 
αρχεύο pdf, το οπούο παρϊγεται από το υποςύςτημα, αφού ςυμπληρωθούν καταλλόλωσ οι ςχετικϋσ 
φόρμεσ.   
 

24.4 την περύπτωςη που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ 



    

γύνονται αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 
94) εύτε και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην 
οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ (ότοι μετϊ την ημερομηνύα ανϊρτηςησ τησ 
προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Η..) 124. 

 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Ωρθρο 25:  Τπεργολαβύα 
 

25.1. Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που 
προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που 
προτεύνει. 
 
25.2. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν 
αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 
 
25.3. .................................................................... 125 
 
25.4 Η αναθϋτουςα αρχό: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ για 
τουσ υπεργολϊβουσ και ότι διαθϋτουν τα αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που 
αναλαμβϊνουν126 ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από 
την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
 
Ωρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 

26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. .... 
Απόφαςη Δ.. (ΑΔΑ:.....). 
 
26.2  Ο Κύριοσ του Ϊργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτό Σεχνικό ύμβουλο.  Ο 
Ανϊδοχοσ του ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολύνει τισ δραςτηριότητεσ του Σεχνικού 
υμβούλου, που πηγϊζουν από τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτόν.  
 
26.3...........................................................................................127 
  

ΓΑΣΟΤΝΗ 26/3/2020 
(Σόποσ – Ημερομηνύα) 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 
    1.   ΠΟΛΥΞΔΝΖ ΦΟΥΝΤΑ  

ΠΟΛΗΤΗΚΟΣ ΜΖΦΑΝΗΚΟΣ 

 

    2.  ΦΩΤΗΟΣ ΦΑΤΕΟΠΟΥΛΟΣ 

ΖΛΔ/ΛΟΓΟΣ ΜΖΦΑΝΗΚΟΣ 

  

 

 
     ΓΔΣΠΟΗΝΑ ΤΣΑΦΑ 

ΦΖΜΗΚΟΣ ΜΖΦΑΝΗΚΟΣ  

         ΜΔ ΒΑΘΜΟ Α΄ 



    

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαςη  

 
 
                                                 
1    Για την ϋννοια των “κϊτω των ορύων” δημοςύων ςυμβϊςεων , πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   

4412/2016.  
2 υμπληρώνονται τα ςτοιχεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτοντεσ φορεύσ 

δύνανται να χρηςιμοποιούν το παρόν τεύχοσ διακόρυξησ για τισ ςυμβϊςεισ που αναθϋτουν 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Βιβλύου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

3 Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου ϋργου 
ςτο ΠΔΕ ό κωδικόσ πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). ε 
περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αναγρϊφεται 
και ο τύτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου ςυγχρηματοδοτούμενου από 
πόρουσ ΕΕ προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο. 

4 υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 
5     Mϋςω τησ λειτουργικότητασ ''Επικοινωνύα'' του υποςυςτόματοσ 
6  Πρβ. ϊρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκόρυξη ςύμβαςησ περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τισ 

πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Γ΄ του Παραρτόματοσ V του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016. Επιςημαύνεται ότι, μϋχρι την ϋκδοςη τυποποιημϋνου εντύπου προκόρυξησ ςύμβαςησ 
για ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ, μπορούν να χρηςιμοποιούν το αντύςτοιχο 
τυποποιημϋνο ϋντυπο “Προκόρυξη ύμβαςησ”, αντλώντασ το από τη διαδρομό  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντϊσ το 
αναλόγωσ. 

7 Aπό από τισ 2-5-2019, παρϋχεται η νϋα ηλεκτρονικό υπηρεςύα Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφϋρει τη δύνατότητα ηλεκτρονικόσ 
ςύνταξησ και διαχεύριςησ του Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). Μπορεύτε να 
δεύτε τη ςχετικό ανακούνωςη ςτη Διαδικτυακό Πύλη του ΕΗΔΗ www.promitheus.gov.gr. 
Επιςημαύνεται ότι η χρόςη τησ ωσ ϊνω υπηρεςύασ για τη ςύνταξη του ΣΕΤΔ εύναι προαιρετικό για 
τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ και τουσ οικονομικούσ φορεύσ, καθώσ εξακολουθούν να εχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώςουν το .doc αρχεύο που εύναι διαθϋςιμο ςτην ιςτοςελύδα τησ Αρχόσ ςτη 
διαδρομό http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

8 Η περύπτωςη ι) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη Διακόρυξη, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό 
προβλϋπει υποδεύγματα εγγρϊφων προσ υποβολό από τουσ οικονομικούσ φορεύσ, π.χ εγγυητικών 
επιςτολών. 

9 υμπληρώνονται τυχόν ϊλλα ϋγγραφα ςύμβαςησ ό τεύχη που η αναθϋτουςα αρχό κρύνει αναγκαύα 
με ςκοπό να περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ςύναψησ. 

10 Όταν εύναι αδύνατο να παραςχεθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη 
ςε οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ μπορεύ να περιληφθεύ ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ 
πρόβλεψη ότι τα ςχετικϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ θα διατεθούν με μϋςα ϊλλα πλην των 
ηλεκτρονικών (όπωσ το ταχυδρομεύο ό ϊλλο κατϊλληλο μϋςο ό ςυνδυαςμόσ ταχυδρομικών ό 
ϊλλων καταλλόλων μϋςων και ηλεκτρονικών μϋςων). την περύπτωςη αυτό  προτεύνεται η 
ακόλουθη διατύπωςη: «Σα ακόλουθα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ........................... διατύθενται από 
…………………………., οδόσ …………………, πληροφορύεσ …………………. τηλ.:……………..:….. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των παρακϊτω εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ……, 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


    

                                                                                                                                                                  
ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.» 

11 Όταν δεν μπορεύ να προςφερθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε 
οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, διότι η αναθϋτουςα αρχό προτύθεται να εφαρμόςει την παρ. 2 
του ϊρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφϋρονται, ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ, τα μϋτρα 
προςταςύασ του εμπιςτευτικού χαρακτόρα των πληροφοριών, τα οπούα απαιτούνται, και τον 
τρόπο με τον οπούο εύναι δυνατό η πρόςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα.  Ενδεικτικϊ, λ.χ., η 
αναθϋτουςα αρχό θα μπορούςε να αναφϋρει ότι: “Ο οικονομικόσ φορϋασ αναλαμβϊνει την 
υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων 
των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ Σύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη 
ςυγκατϊθεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, τα ανωτϋρω ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που προκύπτουν από 
αυτϊ. Οι οικονομικού φορεύσ διαςφαλύζουν την τόρηςη των απαιτόςεων αυτών από το προςωπικό 
τουσ, τουσ υπεργολϊβουσ τουσ και κϊθε ϊλλο τρύτο πρόςωπο που χρηςιμοποιούν κατϊ την 
ανϊθεςη ό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Για τον ςκοπό αυτό, κατϊ την παραλαβό των εγγρϊφων τησ 
ςύμβαςησ, υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 με την οπούα δηλώνει τα ανωτϋρω”. 

12  υμπληρώνεται από την Αναθϋτουςα Αρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα ( “εγκαύρωσ, 
ότοι ωσ την... ), προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ. 

13  υμπληρώνεται η τϋταρτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ.ε 
περύπτωςη που η ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η προηγούμενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. Πρβλ και 
ϊρθρο 11 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. (3821 Β'). 

14  Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α.  
15   ε περύπτωςη εφαρμογόσ τησ διαδικαςύασ του ϊρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελεύθερη ςυμπλόρωςη τιμολογύου”, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ περιλαμβϊνουν ςτην εν 
λόγω περύπτωςη  (ςτ) αναφορϊ για την υποβολό του ςχετικού τιμολογύου. 

16   Πρβ. ϊρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

17   Ωρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 
4605/2019 και το ϊρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). ημειώνεται ότι η προθεςμύα των 10 
ημερών που αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο αφορϊ μόνο τον χρόνο υπογραφόσ τησ ΤΔ και ςε 
καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με την ςυνολικό προθεςμύα υποβολόσ των προςφορών με την 
ϋννοια ότι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατότητα να υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ 
οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα. 

18 Επιςημαύνεται ότι, ωσ προσ τισ προθεςμύεσ  για την ολοκλόρωςη των ενεργειών τησ Επιτροπόσ 
Διενϋργειασ Διαγωνιςμού ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οπούο 
προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιόθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 
4609/2019 

19   Πρβ ϊρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 28 του ϊρθρου 43 
του ν. 4605/2019 και τροποποιόθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019 

20  Επιςημαύνεται ότι αν η αναθϋτουςα αρχό θεωρόςει ότι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα 
χαμηλϋσ, απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που 
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα 
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα 
ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

21  Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. 
α του ν. 4605/19. 

22 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

23 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. β 
του ν. 4605/19. 

24 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικών 
μϋςων ). 

25 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

26 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. β του 



    

                                                                                                                                                                  
ν. 4605/19. 

27 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

28 Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωρινό ανϊδοχο: 1) ςτην περύπτωςη υποβολόσ  
υπεύθυνησ δόλωςησ, μετϊ τον ϋλεγχο αυτόσ και τη διαπύςτωςη τησ ορθότητϊσ τησ από την 
Επιτροπό Διαγωνιςμού κατϊ το ϊρθρο 4.2 ε' πρώτο εδϊφιο, και 2) ςτην περύπτωςη που δεν 
απαιτεύται η υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ, μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των 
δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 α' ϋωσ δ' τησ 
παρούςασ και την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ. 

29   Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του 
ν. 4605/19. 

30 Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και ϊρθρο 15 παρ. 1 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017.  

31 Πρβλ. ϊρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
32 Πρβ. ϊρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 41 του ν. 

4605/2019. 
33 Πρβλ. ϊρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
34  Πρβ. ϊρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
35 Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 1 ϋωσ 3 του ν. 4412/2016. 
36 Πρβ. ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019 
37  Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποπούηθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
38 Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ. 
39 Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων. 
40 Από 1-1-2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οπούο με το ϊρθρο 13 καταργεύ το π.δ 

113/2010. 
41 Σύθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΨ χωρύσ ΥΠΑ), προκύπτει υποχρϋωςη 

ονομαςτικοποπύηςησ των μετοχών των Α.Ε. 
42 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ 

τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μϋροσ του 
εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου τησ. 

43 Όταν πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ϋργο, τούτο να αναγρϊφεται ςτη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακόρυξη και ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού 
Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο, καθώσ και τα 
ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου από εθνικούσ και ενωςιακούσ πόρουσ (με 
αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο). Επύςησ, η ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό 
ορολογύα υλλογικϋσ Αποφϊςεισ ( Α ) ϋργων  ό ΚΑΕ, ανϊλογα την πηγό χρηματοδότηςησ (ΠΔΕ ό 
Σακτικόσ προώπολογιςμόσ). Για το ζότημα τησ  ανϊληψησ δαπανών δημοςύων επενδύςεων,  βλ. και 
ϊρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

44 Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου. 
45  Πρβλ. ϊρθρο 4 παρ. 3 ϋβδομο εδϊφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτϊθηκε από το ϊρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
46  Ϋ/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.). 
47   Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη. 
48  ύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για λογαριαςμό 
των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον αριθμό και τη χρονολογύα τησ 
απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμό καταχώριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου 
φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που 



    

                                                                                                                                                                  
η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη.". Επύςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ύδιου π.δ : “Διακηρύξεισ, όπου απαιτεύται, και αποφϊςεισ ανϊθεςησ που εκδύδονται 
και ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, εφόςον δεν ϋχει 
προηγηθεύ αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του ϊρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντοσ. "Πρβλ. και ϊρθρο 5 του ωσ ϊνω διατϊγματοσ “Ανϊληψη δαπανών δημοςύων 
επενδύςεων”. 

49  ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχόν δικαιώματα προαύρεςησ, διαμορφώνεται αναλόγωσ η 
εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ (προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ) και το παρόν ϊρθρο (πρβ. ϊρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

50 Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανών επαναώπολογύζεται κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, 
ανϊλογα με την προςφερθεύςα ϋκπτωςη, ώςτε να διατηρεύται η εν λόγω ποςοςτιαύα αναλογύα του 
15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών με ΓΕ&ΟΕ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

51 Πρβλ. ϊρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
52 Η αναθϋτουςα αρχό διαμορφώνει το παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ, ανϊλογα με το αν αποφαςύςει 

να υποδιαιρϋςει τη ςύμβαςη ςε περιςςότερα τμόματα/ϋργα ό όχι, ότοι να τα αναθϋςει ωσ ενιαύο 
ςύνολο. την περύπτωςη που επιλϋξει να μην υποδιαιρϋςει ςε τμόματα, αναφϋρει, ςτο παρόν 
ςημεύο τησ διακόρυξησ, τουσ βαςικούσ λόγουσ τησ απόφαςόσ τησ αυτόσ (πρβλ. ϊρθρο 59 του ν. 
4412/2016). 

53  όπωσ ςυμπληρώθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
54 Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ,  αν λόγου χϊρη δεν προβλϋπεται η 

ϊμεςη ϋναρξη των εργαςιών (ϊρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
55 Με την επιφύλαξη τησ επόμενησ υποςημεύωςησ. 
56  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορεύ να επιτρϋπουν την υποβολό εναλλακτικών προςφορών και ςτην 

περύπτωςη αυτό προςαρμόζεται αντιςτούχωσ το 13.4. ( πρβλ ϊρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
57  Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη μη ςυνυπολογιζομϋνων των 
δικαιωμϊτων προαύρεςησ και παρϊταςησ τησ ςύμβαςησ (Πρβ ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α, όπωσ 
τροποποιόθηκε με την παρ. 5α του  ϊρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

58 Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε  με την περ. 4 του ϊρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του ϊρθρου 43 του ν. 4605/2019  

59 Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 
απαραύτητεσ λεπτομϋρειεσ.  

60 Εφόςον προβλϋπεται προκαταβολό ςυμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητικό επιςτολό 
προκαταβολόσ. Επιςημαύνεται ότι η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ 
προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. την 
περύπτωςη που με την παρούςα ορύζεται  μεγαλύτερο ύψοσ προκαταβολόσ (πχ 15%), αυτό 
λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη 
διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ 
προκαταβολόσ (παρ. 1 δ ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

61  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ζητούν από τουσ προςφϋροντεσ να παρϊςχουν «Εγγύηςη καλόσ 
λειτουργύασ» για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων που ανακύπτουν ό των ζημιών που 
προκαλούνται από δυςλειτουργύα των ϋργων κατϊ την περύοδο εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ, 
εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Σο ύψοσ τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ 
ςυμπληρώνεται ςε ςυγκεκριμϋνο χρηματικό ποςό.  Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ λειτουργύασ 
περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και 
επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. 

62 Σα γραμμϊτια ςύςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, 
για την παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη) 
ςυςτόνονται ςύμφωνα με την ειδικό νομοθεςύα που  διϋπει αυτό και ειδικότερα βϊςει του ϊρθρου 
4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδόςεωσ 
παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). Πρβλ. Σο με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 



    

                                                                                                                                                                  
63 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παρούςασ, ωσ προσ τισ εγγυόςεισ 

ςυμμετοχόσ. 
64  Η ελϊχιςτη προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο  121 ου ν. 

4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιόθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 43 του ν. 4605/2019 . 
65 Προτεύνεται οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ να ορύζουν την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των 

προςφορών μετϊ την παρϋλευςη τριών εργαςύμων ημερών από την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ των προςφορών, προκειμϋνου να ϋχει προςκομιςτεύ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ και η 
πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 3.5. περ. β τησ 
παρούςασ. 

66 Ορύζεται ο χρόνοσ από την Αναθϋτουςα Αρχό κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ. 
Για τον καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. Ωρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

67  Πρβ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ςύμβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ. 
68 ύμφωνα με τισ περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 ϊρθρου 377 καθώσ και τισ παρ. 11 και 12 

ϊρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεύ η υποχρϋωςη δημοςύευςησ προκόρυξησ ςύμφωνα με τισ 

παρ. 7 και 8 ϊρθρου 15 ν. 3669/2008 μϋχρι την  31/12/2017 ςε δύο ημερόςιεσ εφημερύδεσ και 

ςτον περιφερειακό και τοπικό τύπο μϋχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ τησ εγκυκλύου με 

αριθ. Ε. 16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΨΔΕ). 
69 Πρβλ. ϊρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει τη διαβούλευςη επύ των 

δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα προσ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 68 ν. 4412/2016, 
ςυμπληρώνεται το ϊρθρο 20Α κατ΄ αντιςτοιχύα με το ϊρθρο 20Α του τεύχουσ διακόρυξησ ςύμβαςησ 
ϋργου με αξιολόγηςη μελϋτησ (μελετοκαταςκευό)  

70 Πρβ. Ωρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν 
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.  

71  Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ 
παρούςασ (αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016). 

72  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
73 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει να προςαρμόζουν το ςχετικό πεδύο 
του Μϋρουσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ και ειδικότερα, αντύ τησ αναφορϊσ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό 
απόφαςη”, δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, να θϋτουν τη φρϊςη “αμετϊκλητη 
καταδικαςτικό απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα ςτο ΣΕΤΔ αφορϊ μόνο ςε 
αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ. 

74 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δύο εδϊφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το 
ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

75 Πρβ. ϊρθρο 73 παρ. 2 περύπτωςη γ του ν. 4412/2016 , η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

76  Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  
αποτελεύ δυνατότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Ωρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε 
περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατότητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει 
την  παρϊγραφο αυτό. 

77 Επιςημαύνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  
αποτελεύ δυνατότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Ωρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε 
περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατότητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει 
την παρϊγραφο  αυτό. 

78  Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν, 
περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού ςυνεκτιμώντασ 
τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ 
περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ.  

79  ημειώνεται ότι ο ανωτϋρω εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού τύθεται ςτη διακόρυξη μόνο για 
ςυμβϊςεισ ϋργων προώπολογιςμού εκτιμώμενησ αξύασ ανώτερησ του 1.000.000,00 ευρώ  και ςτην 



    

                                                                                                                                                                  
περύπτωςη αυτό ςυμπληρώνεται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Δ του ΣΕΤΔ  

80  Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. Επύςησ, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ϋγγραφο τησ Αρχόσ (ΑΔΑ Χ3Κ8ΟΞΣΒ-
09Β) ςχετικϊ με την απόφαςη ΔΕΕ τησ 24 Οκτωβρύου 2018 ςτην υπόθεςη C-124/2017 Vossloh, 
ιδύωσ ςκϋψεισ 38-41,  τΕ ΕΑ 40/2019.. 

81  Τπενθυμύζεται ότι  αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 22.Α.4 θα γύνει μόνο ςτην περύπτωςη που η 
Αναθϋτουςα Αρχό επιλϋξει κϊποιον από τουσ δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού. 

82  Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη 
επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), 
εύναι προαιρετικϊ για την αναθϋτουςα αρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογα με το 
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, πρϋπει να 
διαμορφώνονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ. Κατϊ το ςτϊδιο του προςδιοριςμού 
των κριτηρύων καταλληλότητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρούνται από τισ 
αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των 
ςυμμετεχόντων, τησ αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελεύθερου 
ανταγωνιςμού. Σα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 22.Β – 22.Ε εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα 
ελϋγχου τησ καταλληλότητασ του προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ςύμβαςη (κριτόρια “on/off”).  

83  Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα 
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α' 
ϋωσ δ' του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και 
ϊρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017). 

84 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού 
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ 
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ 
ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του 
ΜΕΕΠ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και 
την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι, εφόςον η 
αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ωσ προσ τον καθοριςμό 
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ, πρϋπει να 
περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ. 

85 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού 
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ 
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ 
ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτόςεισ καταρχϊσ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε 
τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την 
κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου 
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι,  εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την 
παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ ωσ προσ τον καθοριςμό 
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ (πχ. ςτελϋχωςη), 
πρϋπει να περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ.  

86 Προαιρετικό επιλογό: Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και 
ςυμπληρώνεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ 
πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

87  Σο εδϊφιο αυτό προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 

88  Προαιρετικό επιλογό. ύμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ςτην περύπτωςη 



    

                                                                                                                                                                  
ςυμβϊςεων ϋργων οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να απαιτούν την εκτϋλεςη οριςμϋνων κρύςιμων 
καθηκόντων απευθεύασ από τον ύδιο τον προςφϋροντα ( προαιρετικό ςημεύωςη του ανωτϋρω 
εδαφύου). 

89 Ψσ προσ τον τρόπο υποβολόσ των αποδεικτικών μϋςων του παρόντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν 
ςυνταχθεύ/ παραχθεύ από τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ πρβλ. ϊρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 

90 Πρβ ϊρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 
ημειώνεται ότι η προθεςμύα των 10 ημερών που αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο αφορϊ μόνο τον 
χρόνο υπογραφόσ του ΕΕΕ και ςε καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με τη ςυνολικό προθεςμύα 
υποβολόσ των προςφορών, με την ϋννοια ότι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατότητα να 
υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα. 

91  Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικού 
φορϋα. Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΣΕΤΔ από το ςύνολο των 
φυςικών προςώπων που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

92  Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
93  Η υποχρεωτικό αντικατϊςταςη του τρύτου, ωσ προσ την παρ. 4, εναπόκειται ςτη διακριτικό 

ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον δε δεν την επιθυμεύ, απαλεύφεται η αναφορϊ ςτην παρ. 4 
ςτο παρόν ςημεύο. Πρβλ. ϊρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

94 Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερύπτωςη αε του ν. 4605/2019..   

95 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 

96  Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη 
δικαιολογητικών προσ απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων επιλογόσ που 
ϋχουν τεθεύ ςτην παρούςα διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ότι, η αναθϋτουςα αρχό δύναται, 
κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεύ από προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό 
ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν 
αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

97 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 

98  ύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορϋασ 
εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν 
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό 
αςφϊλιςη."  

99  Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 

100  Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών 
φορολογικόσ ενημερότητασ, οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούσ εγκαύρωσ 
πιςτοποιητικϊ που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλουν, εφόςον 
αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. Σα εν λόγω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 23 από τον προςωρινό ανϊδοχο μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 
«Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ. 

101 Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο 
πιςτοποιητικό (Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ. 3 τησ με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.) 

102  Πρβλ. ομούωσ  ωσ ϊνω υποςημεύωςη για τα πιςτοποιητικϊ φορολογικόσ ενημερότητασ 
103 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 
104 Πρβ ϊρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 46 περ α  του ν. 

4605/2019 
105  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 



    

                                                                                                                                                                  
106 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 
107  Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο 

taxisnet. 
108 Η πλατφόρμα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ eCertis για την αναζότηςη ιςοδύναμων πιςτοποιητικών 

ϊλλων κρατών-μελών τησ Ε.Ε εύναι διαθϋςιμη, χωρύσ κόςτοσ, ςτη διαδρομό. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επιςημαύνεται ότι η ΕΑΑΔΗΤ εύναι ο αρμόδιοσ εθνικόσ 
φορϋασ για την καταχώρηςη και τόρηςη των ςτοιχεύων του eCertis για την Ελλϊδα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 ςχετικό ϋγγραφο τησ Αρχόσ ςτον ακόλουθο ςύνδεςμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ== 

109  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού. 
110  Επιςημαύνεται ότι η αναθϋτουςα αρχό, εφόςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ότι 

ςυντρϋχει κϊποια από τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικό φορϋα από τη 
ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ δημόςιασ ςύμβαςησ.  

111 Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
112 Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ δικαιολογητικών ονομαςτικοπούηςησ μετοχών, εφόςον πρόκειται για 

ςυμβϊςεισ εκτιμώμενησ αξύασ ϊνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορϊ μόνο ςτισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ 
που λαμβϊνουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, εύτε πρόκειται για μεμονωμϋνουσ υποψόφιουσ, εύτε για 
μϋλη ενώςεων Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο 
Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου υπεύθυνη δόλωςη του 
νομύμου εκπροςώπου τουσ. 

113 Πρβ παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 

114  Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη λόγω του προώπολογιςμού τησ ςύμβαςησ, πρϋπει να προβλϋπεται 

και η δυνατότητα ςυμμετοχόσ επιχειρόςεων εγγεγραμμϋνων ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα (βλϋπετε 

ϊρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). την περύπτωςη αυτό να τύθεται η αντύςτοιχη πρόβλεψη. 
115 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.  
116  Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ϋωσ δ' του ν. 

4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
117  Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη 
118 Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλόγωσ ςύμφωνα με 

το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
119 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 
120  ύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε 

διαγωνιςμούσ δημοςύων ϋργων χορηγεύται ςε κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη εγγεγραμμϋνη ςτο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχύου», η οπούα, ςε ςυνδυαςμό με τη βεβαύωςη εγγραφόσ που εκδύδεται 
από την υπηρεςύα τόρηςησ του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτϊ «επύςημο κατϊλογο αναγνωριςμϋνων 
εργοληπτών» [...] και απαλλϊςςει τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ από την υποχρϋωςη να 
καταθϋτουν τα επιμϋρουσ δικαιολογητικϊ ςτουσ διαγωνιςμούσ.” Επιςημαύνεται ότι, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 22 ( Σροποποιόςεισ του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Σο πρώτο 
εδϊφιο τησ περύπτωςησ 31 τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 377 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «31) του 
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των ϊρθρων 80 ϋωσ 110, τα οπούα παραμϋνουν ςε ιςχύ μϋχρι την 
ϋκδοςη του προεδρικού διατϊγματοσ του ϊρθρου 83, των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20 και 
τησ παραγρϊφου 1 α του ϊρθρου 176». 

121 την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ 
αςφϊλιςησ, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ. 



    

                                                                                                                                                                  
122 Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την αναθϋτουςα αρχό ωσ λόγοσ αποκλειςμού. 
123 Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το υποςύςτημα το ηλεκτρονικό αρχεύο 

«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format 
(PDF), το οπούο υπογρϊφεται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη 
ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτεται ςτον 
(υπο)φακϋλο τησ προςφορϊσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.) 

124 Πρβ. ϊρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

125 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να προβλϋπουν ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ότι, κατόπιν αιτόματοσ 
του υπεργολϊβου και εφόςον η φύςη τησ ςύμβαςησ το επιτρϋπει, η αναθϋτουςα αρχό καταβϊλλει 
απευθεύασ ςτον υπεργολϊβο την αμοιβό του για την εκτϋλεςη προμόθειασ, υπηρεςύασ ό ϋργου, 
δυνϊμει ςύμβαςησ υπεργολαβύασ με τον ανϊδοχο. την περύπτωςη αυτό, ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ καθορύζονται τα ειδικότερα μϋτρα ό οι μηχανιςμού που επιτρϋπουν ςτον κύριο ανϊδοχο 
να εγεύρει αντιρρόςεισ ωσ προσ αδικαιολόγητεσ πληρωμϋσ, καθώσ και οι ρυθμύςεισ που αφορούν 
αυτόν τον τρόπο πληρωμόσ. την περύπτωςη αυτό δεν αύρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. 
υμπληρώνεται αναλόγωσ.  

126 Πρβλ και ϊρθρο 165 ν. 4412/2016. 
127 Εφόςον ςτη Διακόρυξη τύθενται επιπλϋον όροι τεχνικόσ ικανότητασ, αναφϋρεται η ςχετικό 

απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, όπωσ απαιτεύται από το ϊρθρο 76 παρ. 2 του 
ν. 4412/2016 ό η αντύςτοιχη απόφαςη του ϊρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλϋον 
όρουσ τεχνικόσ και οικονομικόσ ικανότητασ. 



 

 

                 
      ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                         

                                                                                                 

      Π.Δ. ΗΛΔΙΑ  

      ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 

                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.:  
 

ΥΔΓΙΟ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΩ  ΣΟΤ  ΔΘΝΙΚΟΤ  ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ  ΓΗΜΟΙΩΝ  ΤΜΒΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 379.900,00  € ΜΔ Φ.Π.Α. 

 
Ο Γήμορ Πηνειού, πξνθεξχζζεη αλνηθηήο  δηαδηθαζίαο κέζσ  ηνπ  εζληθνχ  ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ  

δεκνζίσλ  ζπκβάζεσλ  γηα ηελ αλάζεζε ηνπ  έξγνπ κε ηίηιν:  

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ». 
   

ΑΡ.ΜΔΛ. 9/2020 

CPV:   45212300-9    

Δκηιμώμενηρ αξίαρ:  306.370,98 € (πιένλ Φ.Π.Α 24% ), 

Απαγοπεύονηαι οι εναλλακηικέρ πποζθοπέρ 

ύνηομη Πεπιγπαθή έπγος: 

 

Σν παξφλ έξγν αθνξά εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη δηακφξθσζεο πθηζηάκελνπ ηζνγείνπ θηεξίνπ επηθάλεηαο 

356,12 η.κ. κε ζθνπφ ηελ επαλάρξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ εγθαηάζηαζεο θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σ.Κ. Καβαζίισλ θαη ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ ελ γέλεη. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ηζφγεην θηίξην θάηνςεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 307/2008 Ο.Α.. Οη εξγαζίεο 

ζηνρεχνπλ ζην λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή απηνλνκία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ ρψξνπ 

ζε άηνκα κε αλαπεξία.  

 

πλνπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα είλαη: 

 

KΣΙΡΙΑΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  

 

-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΕΖΜΗΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ- ΑΠΟΞΖΛΧΔΗ 

Δ ΓΑΠΔΓΑ, ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ, ΣΔΓΔ, ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ, ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΚΛΠ… 

-ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΘΤΡΧΝ, ΤΑΛΟΣΑΗΧΝ, ΤΑΛΟΠΔΣΑΜΑΣΧΝ, ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΧΝ, ΧΛΖΝΧΔΧΝ, 

ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ, ΠΡΗΕΟΓΗΑΚΟΠΣΧΝ, ΚΛΠ…. 

-ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ (WC ΑΝΓΡΧΝ-ΓΤΝΑΗΚΧΝ, WC AMEA)  

-ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΔΠΗΥΡΗΣΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ 

ΦΘΑΡΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΑ. 

- ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ (ΠΛΑΚΗΓΗΑ, ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΗ, LAMINATE). 

-ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ: ΤΓΡΔΤΖ, ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ, ΠΤΡΟΒΔΖ, ΘΔΡΜΑΝΖ, 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΗΥΤΡΑ - ΑΘΔΝΖ, ΓΔΗΧΔΗ, ΑΛΔΞΗΚΔΡΑΤΝΟ.  

- ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΠΔΡΤΦΧΜΔΝΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ ΚΖΝΖ. 

- ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΘΗΜΑΣΧΝ ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟΤ. 

- ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΧΡΟ. 

 

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ 

Σύπορ Αναθέηοςζαρ Απσήρ: ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 

NUTS: EL633 (Π.Δ. ΖΛΔΗΑ), EL639 (ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ) 

Γ/νοςζα Τπηπεζία: Γ/ΝΖ Σ.Τ.- ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ 

Γιεύθςνζη: νδφο Γ. Γηαλλαθνπνχινπ αξηζ. 30, Σ.Κ. 27300, Γαζηνχλε 



 

Πληποθοπίερ: Πνιπμελε Φνπληά 

Σηλέθωνα: 26233 60721- 732 

Fax: 26230 35897 

E-mail: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr  

Ιζηοζελίδα Γήμος Πηνειού: www.dimospineiou.gov.gr  

2. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν "ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί" ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ www.dimospineiou.gov.gr. 

3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Δίδορ ζύμβαζηρ: ΔΡΓΟ 

Σόπορ Δκηέλεζηρ ζύμβαζηρ: NUTS EL633 (Π.Δ. ΖΛΔΗΑ), NUTS EL639 (ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ) 

Γιαδικαζία Ανάθεζηρ:  

Αλνηθηή  δηαδηθαζία γηα ηελ ζχλαςε ειεθηξνληθψλ  δεκνζίσλ  ζπκβάζεσλ θαησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν. 

4412/16. 

Αύξων Απιθμόρ ςζηήμαηορ ηος Ηλεκηπονικού Γιαγωνιζμού: 

Κπιηήπιο Ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ:  

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) κε επη 

κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο , αξζξν 95 παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/16 . 

Ημεπομηνία και ώπα λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηων πποζθοπών:  

Οξίδεηαη ε ____ εκέξα _____ θαη ψξα 10:00πμ. 

Ημεπομηνία, ώπα και ηόπορ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών: 

Οξίδεηαη ε _____ εκέξα _____ καη ψξα 10:00πμ ζηελ δ/λζε : ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ- Πεξ/ληνο & 

Πνι/κηαο Γ. Πελεηνχ ζηελ Οδφο Γ. Γηαλλαθνπνχινπ αξηζ. 30, Σ.Κ. 27300, Γαζηνχλε Ν. Ζιείαο.  

Φάκελοι Πποζθοπών:  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κεζσ ηεο  δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν ληνπ ππνζπζηήκαηνο. ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πξνζθνξάο ζα πεξηέρνληαη:  

α)   έλαο (ππν)θαθεινο κε ηελ έλδεημε "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο"  θαη 

β)   έλαο (ππν)θαθεινο κε ηελ έλδεημε "Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά" 

Γικαιούμενοι να ζςμμεηάζσοςν ζηο διαγωνιζμό: 

Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ εξγαζίεο θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ πξνυπνινγηζκνχ 174.258,66€ (δαπάλε 

εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα) και εξγαζίεο θαηεγνξίαο ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

πξνυπνινγηζκνχ 132.078,26 € (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα). Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έπγα καηηγοπίαρ 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ, και ζε  έπγα καηηγοπίαρ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
  
  θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 
  θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016. 

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ    ππνβνιή 

πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ 

λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο  θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ κεκνλσκέλεο 

εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) πνπ 

ηεξείηαη ζηελ ΓΓΓΔ ηνπ ΤΠΤΜΔΓΙ, εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ καηηγοπίαρ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ και ζηην καηηγοπία 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
  
   



 

Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο κε αξηζ. απφθ. Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

εγθεθξηκέλεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη λα κπνξνχλ λα ηα επαιεζεχζνπλ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ πην πάλσ Γηαθήξπμε. 

Δγγύηζη ςμμεηοσήρ: 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ  απαηηείηαη θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.127,42€ ( ΔΞΙ ΥΙΛΙΑΓΔ, ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ 

ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ).  

Ο σπόνορ ιζσύορ ηων πποζθοπών: 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 

ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα ΔΝΝΔΑ (9)  κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Γλώζζα ύνηαξηρ Πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά 

δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ 

Ν. 1497/84(Α΄188). 

Υπημαηοδόηηζη Έπγος 

  Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ  ________________ . 

  Γελ πξνβιέπεηαη 
 
ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξηκ.  

Πποθεζμία Δκηέλεζηρ 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ΔΞΙ (6) μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή θαη ηελ αλάξηεζε ζην 

ΚΖΜΓΖ ηεο χκβαζεο. 

Γελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

Γιαδικαζίερ πποζθςγήρ 

χκθσλα κε ην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο 

Λοιπέρ πληποθοπίερ 

Σν απνηέιεζκα ηεο Γεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ. 

 

 Γαζηνχλε, 26/ 03 / 2020       

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

Αλδξέαο π. Μαξίλνο 

 

 
 



ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ                                                                                                                                                                     
Δ/ΝΗ ΣΤ- ΠΕΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΙΑ 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ - ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ»                             
(αρ. μελ.  9/2020) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΕ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΑΣΟΤΝΗ  26/ 03/ 2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 

 

 

 

 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

 

 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ, Α/Α 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΦΑ  
ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α' 

 
 ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ  



ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 
ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, 
ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 
 

 
 
 
 

 

ΥΥΔΔΓΓΗΗΟΟ  ΑΑΦΦΑΑΛΛΔΔΗΗΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΤΤΓΓΔΔΗΗΑΑ  ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  ((..ΑΑ..ΤΤ..))  

 

1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

«ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ-ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΗΛΧΝ» (Απ. Μελ. 9/2020) 

Σα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο θαη ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ απφ ζπγθεθξηκέλν Αλάδνρν. Θα πξέπεη επίζεο λα 
ηξνπνπνηείηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ κεηά απφ θάζε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 

1 Έξγν «ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ-ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. 

ΚΑΒΑΗΛΧΝ» 

2 Κχξηνο Έξγνπ ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 

3 Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ. Τ.- ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΗΑ 

Γ. ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 30 

 Σ.Κ. 27300 

Σει  2623-360731       

4 Πξντζηακέλε Αξρή ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 

5 Μειέηε 

Σεχρε Γεκνπξάηεζεο 

Γ/ΝΖ ΣΤ- ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΗΑ 

 

6 πληνληζηέο γηα Θέκαηα 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο Καηά 

ηελ Δθπφλεζε ηεο Μειέηεο 

ηνπ Έξγνπ 

Γ/ΝΖ ΣΤ- ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΗΑ 

Γ. ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 30 

 Σ.Κ. 27300 

Σει  2623-360731 

7 Έλαξμε Δξγαζηψλ   

8 πκβαηηθή Πξφβιεςε ηεο 

Γηάξθεηαο ηνπ Έξγνπ 

ΔΞΗ ΜΖΝΔ 

9 Δίδνο Έξγνπ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ 

10 Δίδνο Δξγνηαμίνπ ΚΗΝΖΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

10 Δγθξηηηθέο Απνθάζεηο  

11 Αλάδνρνο  

12 Δπηβιέπνληεο Γ/ΝΖ ΣΤ- ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΗΑ 

«ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ-ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. 

ΚΑΒΑΗΛΧΝ» 

 

ΑΡ. ΜΔΛ: 9 / 2020 
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 379.900,00 € με ΦΠΑ 

 



ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ (.Α.Τ.) 

ΑΡ. ΜΔΛ. 9/2020     ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΗΛΧΝ»  ζει.2 

 Γ. ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 30,   ΓΑΣΟΤΝΖ 

13 Βνεζνί Δπηβιέπνληεο Γ/ΝΖ ΣΤ- ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΗΑ 

Γ. ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 30,   ΓΑΣΟΤΝΖ 

14 πληνληζηέο γηα Θέκαηα 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο Καηά 

ηελ Δθηέιεζε ηνπ Έξγνπ 

  

15 Τπεξγνιάβνη-Αληηθείκελν  

16 Αξηζκφο πλεξγείσλ  

17 Μέγηζηνο Αξηζκφο 

Δξγαδνκέλσλ 

 

18 ηνηρεία Αλαδφρνπ  

 

2. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

Σν παξφλ έξγν αθνξά εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη δηακφξθσζεο πθηζηάκελνπ ηζφγεηνπ 
θηεξίνπ επηθάλεηαο 212,89 η.κ. κε ζθνπφ ηελ επαλάρξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ γηα ηελ 
θάιπςε αλαγθψλ εγθαηάζηαζεο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σ.Κ. 
Καβαζίισλ θαη ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ ελ γέλεη. Πξφθεηηαη γηα έλα ηζφγεην θηίξην θάηνςεο πνπ 
θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 307/2008 Ο.Α.. Οη εξγαζίεο ζηνρεχνπλ ζην λα 
εμαζθαιίζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή απηνλνκία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ 
ρψξνπ ζε άηνκα κε αλαπεξία.  
 
πλνπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα είλαη: 
 
 

 KΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΖΗΜΙΨΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΙ ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ- ΑΠΟΞΗΛΨΕΙ 

Ε ΔΑΠΕΔΑ, ΣΟΙΦΟΠΟΙΙΑ, ΣΕΓΕ, ΛΕΒΗΣΟΣΑΙΟ, ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΚΛΠ… 

-ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΘΤΡΨΝ, ΤΑΛΟΣΑΙΨΝ, ΤΑΛΟΠΕΣΑΜΑΣΨΝ, ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΨΝ, ΨΛΗΝΨΕΨΝ, 

ΥΨΣΙΣΙΚΨΝ ΨΜΑΣΨΝ, ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΣΨΝ, ΚΛΠ…. 

-ΕΨΣΕΡΙΚΕ ΔΙΑΜΟΡΥΨΕΙ ΦΨΡΨΝ ΤΓΙΕΙΝΗ (WC ΑΝΔΡΨΝ-ΓΤΝΑΙΚΨΝ, WC AMEA)  

-ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΑ ΣΨΝ ΝΕΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΑΝΕΠΙΦΡΙΣΨΝ ΕΠΙΥΑΝΕΙΨΝ, ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ 

ΥΘΑΡΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΦΡΨΜΑΣΙΜΟΙ ΕΞΨΣΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΨΣΕΡΙΚΑ. 

-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΨΝ ΔΑΠΕΔΨΝ (ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΕΞΨΣΕΡΙΚΕ ΠΛΑΚΟΣΡΨΕΙ, LAMINATE) 

-ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΤΠΕΡΤΧΨΜΕΝΟΤ ΔΑΠΕΔΟΤ ΚΗΝΗ. 

-ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΘΙΜΑΣΨΝ ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟΤ. 

- ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΦΨΡΟ. 

 

 

ΖΜΔΗΧΖ 

Σε περίπηωζη ποσ ακολοσθήζοσν ηροποποιήζεις ηης μελέηης καηά ηη διάρκεια ηων εργαζιών, ο Σσνηονιζηής Αζθάλειας 

καηά ηην εκηέλεζη ηοσ έργοσ οθείλει να ενημερώζει ηην παρούζα ζύνηομη ηετνική περιγραθή, ώζηε να ανηαποκρίνεηαι 

ζηα πραγμαηικά δεδομένα. 
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ηνηρεία φπσο εγθξίζεηο θαη πξνβιεπφκελε δηάξθεηα έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ δηαθήξπμε 
ηνπ έξγνπ. 
 

3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

Κχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήμορ Πηνειού θαη Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε Γιεύθςνζη 

Σεσνικών Τπηπεζιών, Πεπιβάλλονηορ & Πολεοδομίαρ. 

 

 

4. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΔΤΥΟΤ 
 

Σα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο (ρέδην θαη Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο) είλαη 
ππνρξεσηηθά γηα ηνλ Αλάδνρν θαη απνηεινχλ ζπγθεθξηκελνπνίεζε γηα ηηο ηδηαίηεξεο 
ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη επηπιένλ δηεξεχλεζε ή/θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ πνπ 
ζέηεη ε Διιεληθή Ννκνζεζία. Σν παξφλ ηεχρνο πξνβιέπεηαη απφ ην Π.Γ. 305/96 θαη 
απνηειεί νπζηψδεο θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Δ..Τ. θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεί 
ζπκβαηηθφ ηεχρνο. 
Ζ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο απφ κέξνπο ηνπ 
Αλάδνρνπ δελ κεηψλεη ηελ επζχλε ηνπ νχηε κεηαζέηεη επζχλεο ή ζπλππεπζπλφηεηα ζηελ 
Τπεξεζία πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία επζπλψλ ηνπ Κχξηνπ ηνπ 
έξγνπ. 
Σν ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ν θάθεινο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηηο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζε απηφ (ζπληήξεζε, κεηαηξνπή, 
θαζαξηζκφο θ.ιπ.). Ρεηά φκσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ζε 
πεξίπησζε εξγαζίαο κέζα ή πιεζίνλ πθηζηακέλσλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο ν Αλάδνρνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ηα νξηδφκελα ζηνλ Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ 
έξγνπ κε επζχλε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ αθφκα θαη αλ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
θαθέινπ νξίδεηαη σο ππεχζπλε ε Τπεξεζία. Ζ Τπεξεζία αλαιακβάλεη απηέο ηηο επζχλεο 
κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ή πξηλ απφ απηήλ φπνηε εθηειεί επεκβάζεηο κε δηθή 
ηεο επζχλε θαη γηα δηθνχο ηεο ιφγνπο ζην έξγν. 
 

 

5. ΚΔΗΜΔΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
 

Σν παξφλ ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπληάρηεθε ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα παξαθάησ δηαηάγκαηα 

θαη θαλνληζκνχο: 

• Π.Γ. 105/95 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθαιείαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία 

• Π.Γ. 16/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο αζθαιείαο 

• Π.Γ. 778/80 Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ Έξγσλ 

• Π.Γ. 17/96 Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 

εξγαζία 

• Π.Γ. 397/94   Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο θαηά ηελ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε 

θνξηίσλ. 
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• Π.Γ. 31/90  Πεξί επίβιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο , ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ 

εθηέιεζεο Σερληθψλ Έξγσλ 

• Π.Γ. 396/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

• Π.Γ. 305/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο    αζθαιείαο θαη πγείαο    πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα 

• Π.Γ. 1073/81 Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκηθψλ 

θαη πάζεο θχζεσο έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

• Δγθχθιην 27/2012 / ΤΠΑΝ θαη ΤΠΟΜΔΓΗ 

• Σνλ αθφινπζν θαηάινγν κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην: 

 

 

A. ΝΟΜΟΗ    

Ν. 495/76 ΦΔΚ 337/Α/76 Π. Γ. 395/94 ΦΔΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΔΚ 126/Α/83 Π. Γ. 396/94 ΦΔΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΔΚ 49/Α/84 Π. Γ. 397/94 ΦΔΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/ 93 ΦΔΚ 147/Α/93 Π. Γ. 105/95 ΦΔΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΔΚ 57/Α/99 Π. Γ. 455/95 ΦΔΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΔΚ 50/Α/07 Π. Γ. 305/96 ΦΔΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΔΚ 116/Α/08 Π. Γ. 89/99 ΦΔΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΔΚ 84/Α/10 Π. Γ. 304/00 ΦΔΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΔΚ 249/Α/12 Π. Γ. 155/04 ΦΔΚ 121/Α/04 

  Π. Γ. 176/05 ΦΔΚ 227/Α/05 

  Π. Γ. 149/06 ΦΔΚ 159/Α/06 

 

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ Π. Γ. 2/06 ΦΔΚ 268/Α/06 

Π. Γ. 413/77 ΦΔΚ 128/Α/77 Π. Γ. 212/06 ΦΔΚ 212/Α/06 

Π. Γ. 95/78 ΦΔΚ 20/Α/78 Π. Γ. 82/10 ΦΔΚ 145/Α/10 

Π. Γ. 216/78 ΦΔΚ 47/Α/78 Π. Γ. 57/10 ΦΔΚ 97/Α/10 

Π. Γ. 778/80 ΦΔΚ 193/Α/80   

Π. Γ. 1073/81 ΦΔΚ 260/A/81 Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 

Π. Γ. 225/89 ΦΔΚ 106/Α/89 ΤΑ 130646/84 ΦΔΚ 154/Β/84 

Π. Γ. 31/90 ΦΔΚ 31/Α/90 ΚΤΑ 3329/89 ΦΔΚ 132/Β/89 

Π. Γ. 70/90 ΦΔΚ 31/Α/90 ΚΤΑ 8243/1113/91 ΦΔΚ 138/Β/91 

Π. Γ. 85/91 ΦΔΚ 38/Α/91 ΚΤΑαπ.οικ.Β.4373/1205/9
3 

ΦΔΚ 187/Β/93 

Π. Γ. 499/91 ΦΔΚ 180/Α/91 ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΔΚ 765/Β/93 
 

 

 

 

Γ.ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ  
ΚΤΑ απ. 8881/94 ΦΔΚ 450/Β/94 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΔΔΠ 

Π/208/12-9-03 

ΤΑ απ.οικ. 
31245/93 

ΦΔΚ 451/Β/93 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΗΠΑΓ/ 

οικ/215/31-3-08 

ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΔΚ 301/Β/94 ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ 
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ΤΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 

ΦΔΚ 73/Β/94   

ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΔΚ 978/Β/95   
ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/9
5 

ΦΔΚ 677/Β/95   

ΤΑ 
Φ6.9/25068/1183/96 

ΦΔΚ 
1035/Β/96 

  

Τ.Α 
απ.οικ.Β.5261/190/
97 

ΦΔΚ 113/Β/97   

ΚΤΑ 
απ.οικ.16289/330/9
9 

ΦΔΚ 987/Β/99   

ΚΤΑαπ.οικ.15085/5
93/03 

ΦΔΚ 
1186/Β/03 

  

ΚΤΑ απ. 
Γ13ε/4800/03 

ΦΔΚ 708/Β/03   

ΚΤΑ απ.6952/11 ΦΔΚ 420/Β/11   
ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΚ 59/Γ/89   
ΤΑ 
Φ.28/18787/1032/00 

ΦΔΚ 
1035/Β/00 

  

ΤΑ απ. οικ. 
433/2000 

ΦΔΚ 
1176/Β/00 

  

ΤΑ 
ΓΔΔΠΠ/οικ/85/01 

ΦΔΚ 686/Β/01   

ΤΑ 
ΓΗΠΑΓ/οικ/177/01 

ΦΔΚ 266/Β/01   

ΤΑ 
ΓΗΠΑΓ/οικ/889/02 

ΦΔΚ 16/Β/03   

ΤΑ ΓΜΔΟ/Ο/613/11 ΦΔΚ 905/Β/11   
ΤΑ 21017/84/09 ΦΔΚ 

1287/Β/09 
  

Πςποζβεζηική 
διάηαξη 7, 

ΦΔΚ 155/Β/96   

Απόθ. 
7568.Φ.700.1/96 

   

 

 

 

 

 

 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ ΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ ΑΝΑ ΔΡΓΑΗΑ 

 

ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
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Πεξίθξαμε, ζήκαλζε εξγνηαμίνπ ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξίλ, κέξνο 
Α, § 3 & 18.1) ΠΓ 105/95 

  

ήκαλζε εγθαηαζηάζεσλ αγσγψλ αηκψλ, 
ζεξκψλ πγξψλ ή αεξίσλ 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 93 & 95 

Μέηξα αζθάιεηαο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
(εληνπηζκφο - κεηαθνξά δηθηχσλ θηι) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 75-79) 
ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ.Μ, 
κέξνο Α, § 2 & κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, 
§ 2) 
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ρέδην δηάζσζεο - έμνδνη θηλδχλνπ - δψλεο 
θηλδχλνπ -ζχξεο - νδνί θπθινθνξίαο - 
ζρεδηαζκφο ρψξσλ εξγαζίαο 

Ν 1568/85 (17, 18 & 20) ΠΓ 
305/96 (αξ.12, παξ.Μ, κέξνο Α, 
§ 3, 9, 10 & κέξνο Β, § 8, 9) ΠΓ 
1073/81 (αξ. 96, §2.ζ) 

  

Δμνπιηζκφο Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηελ 
εξγαζία (ΜΑΠ) 

ΠΓ 396/94 (αξ.4-10, παξ.Η, ΗΗ, ΗΗΗ) 

Ν 1430/84 (αξ. 16 & 18) 

ΚΤΑ 

(αξ.πξση.νηθ.Β4373/1205/93) 

ΚΤΑ (αξ.πξση.8881/94) 
ΚΤΑ 
(αξ.πξση.νηθ.Β5261/190/97) 

  

Ππξφζβεζε - Αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ ίλ, κέξνο 

Α, § 4) 

ΠΓ 105/95 (αξ.9, παξ IV) 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 96) 

  

Υψξνη πγηεηλήο & πγεηνλνκηθφο εμνπιηζκφο ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ IV, 
κέξνο Α, § 14) 

  

Α' Βνήζεηεο - Φαξκαθείν ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ IV, 
κέξνο Α, § 13) 
ΠΓ 1073/ 81 (αξ.110) 

 

 
Δ

 Ο
Λ

Δ


 Σ
Η

 Δ
Ρ

Γ
Α


ΗΔ


 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  


Δ

 Ο
Λ

Δ


 Σ
Η

 Δ
Ρ

Γ
Α


ΗΔ


 
 

Απαηηήζεηο ζήκαλζεο εθηεινπκέλσλ 
έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ 
πεξηνρψλ 

ΤΑ 
αξ.πξση.ΓΗΠΑΓ/νηθ/502/1-7-200
3 

  

ήκαλζε εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο 
Δγθαηάζηαζε κέζσλ ζήκαλζεο θαη 
ζεκαηνδφηεζεο Σήξεζε κέηξσλ αζθάιεηαο 
απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο Τπνρξεψζεηο θαηά ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ελαπφζεζε πιηθψλ ζηηο 
νδνχο Καηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ θαη 
πεδνδξνκίνπ 

 

Ν 2696/99 (αξ.9,10, 44§ 
5,47,48) Κψδηθαο Οδηθήο 
Κπθινθνξίαο 

  

Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ΠΓ 396/94 (αξ.9,§ 4, παξ ΗΗΗ) 
ΠΓ 
1073/71(αξ102,103,106,108) 
Ν 1430/84 (αξ. 16, 18) 

  

Φφξησζε - εθθφξησζε - απνζήθεπζε - 
ζηνίβαζε -απφιεςε - ξίςε - κεηαθνξά πιηθψλ 
θαη άιισλ ζηνηρείσλ 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξίλ, κέξνο 
Β, ηκήκα ΗΗ, § 4) 
ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91) 

  

Απνβάζξεο θαη ξάκπεο θφξησζεο ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξΜ, κέξνο 
Α, § 11) 

  

Πξνθπιάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 
θξαδαζκνχο          

ΠΓ 176/05 

  

Πξνθπιάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ζφξπβν ΠΓ 85/91 (αξ. 1, 6) 
ΠΓ 149/06 (αξ. 3,4,5,6,7,8,9) 

  

Πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο 
ξάρεο απφ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ 

ΠΓ 397/94 

  



ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ (.Α.Τ.) 
 

ΑΡ. ΜΔΛ. 9/2020     ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΗΛΧΝ»    ζει. 7 7 

7 

πρλφηεηα επίβιεςεο εξγαζηψλ & 
επηζεψξεζεο ζπλεξγείσλ 

ΠΓ 1073/81 (αξ.111) 

  

Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο Τπνρξεψζεηο εξγνδνηψλ θαη 
εξγαδνκέλσλ 

 
ΠΓ 305/96 (αξ. 7, 8) 
ΠΓ 17/96 (7,8,10,11,12,13,14) 

  

Α' Βνήζεηεο, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ 
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - 
αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ 
εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ 

ΠΓ 17/96 (αξ. 9) 
ΠΓ 1073/81 (αξ.92,94,96) 

  

Απαηηήζεηο αζθάιεηαο θνξεηψλ ειεθηξηθψλ 
ζπζθεπψλ, θηλεηψλ πξνβνιέσλ, θαισδίσλ 
ηξνθνδνζίαο θιπ -εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ 
εξγνηαμίσλ 

 
ΠΓ 1073/81 (αξ.80-84) 

  

πζηήκαηα αζθάιεηαο, ζπληήξεζε θαη έιεγρνο 
ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο  

Ν 1568/85 (αξ.17, §3 & αξ.19) 

  

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, 
ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο 

Ν 1568/85 (αξ.24-28) 
ΠΓ 307/86 (αξ.4) 
ΠΓ 77/93, ΠΓ 90/99, ΠΓ 186/95 
ΠΓ 174/97, ΠΓ 338/01, ΠΓ 
339/01 

  

Γεληθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο & πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 
(αεξηζκφο, έθζεζε ζε εηδηθνχο θηλδχλνπο, 
ζεξκνθξαζία, θπζηθφο & ηερλεηφο θσηηζκφο, 
ρψξνη αλάπαπζεο, ζχξεο θηλδχλνπ, 
εμαεξηζκφο) 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξίλ, κέξνο 
Α, § 5,6,7,8,12,15,16,17) 
κέξ.Β,ηκήκα Η, §1,2,3,4,5,6,7,11) 
& ηκήκα ΗΗ, §1,3) Ν 1568/85 
(αξ.21, 32) 

  

Οξγάλσζε ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ΠΓ 88/99 

   

 Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία ΠΓ 62/98 

 
 
 
 
 

ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υ

Ρ
Ζ


Ζ

 Μ
Ζ

Υ
Α

Ν
Ζ

Μ
Α

Σ
Χ

Ν
 Δ

Ρ
Γ

Χ
Ν

 

(Α
Ν

Τ
Φ

Χ
Σ

ΗΚ
Χ

Ν
, 

Υ
Χ

Μ
Α

Σ
Ο

Τ
Ρ

Γ
ΗΚ

Χ
Ν

, 

Γ
ΗΑ

Κ
ΗΝ

Ζ


Ζ


 Τ
Λ

ΗΚ
Χ

Ν
, 
Ο

Υ
Ζ

Μ
Α

Σ
Χ

Ν
),

 

Δ
Ξ

Ο
Π

Λ
Η

Μ
Ο

Τ
 Δ

Ρ
Γ

Α


ΗΑ


 &
 Μ

Ζ
Υ

Α
Ν

Χ
Ν

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο & ρεηξηζκνχ αλπςσηηθψλ 
κεραλεκάησλ. Γεληθέο δηαηάμεηο 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξίλ, 
κέξνο 
Β, ηκήκα ΗΗ, § 7) 
Ν 1430/ 84 (αξ. 11-15) 

  

Αλπςσηηθά κεραλνθίλεηα κεραλήκαηα ΠΓ 1073/81 (αξ.52-57) 

  

Όξγαλα & εμαξηήκαηα αλπςσηηθψλ 
κεραλεκάησλ 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 64-69) 

  

Υεηξνθίλεηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα ΠΓ 1073/81 (αξ. 70, 71) 

  

Καλνληζκφο ειέγρσλ αλπςσηηθψλ 
κεραλεκάησλ (πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο) 

ΚΤΑ 
(αξ.πξση.νηθ.15085/593/03) 

  

Οδεγίεο ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ κε ηε βνήζεηα 
ζεκάησλ κε ρεηξνλνκίεο 

ΠΓ 105/95 (παξ.ΗΥ) 
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Απηνθίλεηα εγρχζεσο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ΠΓ 1073/81 (αξ. 72, 73, 74) 

  

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο & ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ 
(ρσκαηνπξγηθψλ, δηαθίλεζεο πιηθψλ), 
νρεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλψλ, 
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο 

 
ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξίλ, 
κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, § 8 & 9) ΠΓ 
1073/81 (αξ. 45-51) 

Ν 1568/85 (αξ.22,23) 

ΠΓ 395/94 (αξ. 3-9) 

ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 

ΠΓ 155/04 (αξ.2) 

ΠΓ 377/93, ΠΓ 18/96, ΠΓ 

31/90 

ΠΓ 499/91 
ΚΤΑ (αξ.πξση.Γ13ε/4800/03) 

 
 

ΔΡΓΑΗΔ Δξγαζίεο κε εηδηθνχο θηλδχλνπο ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ.ΗΗ) 
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Πξνθαξθηηθέο δηαδηθαζίεο (γεληθφο έιεγρνο 
θηηξίνπ, έιεγρνο παξνρψλ, έιεγρνο χπαξμεο 
θαηαζθεπψλ απφ ακίαλην, επηθίλδπλσλ 
παινπηλάθσλ θιπ) Μειέηε θαηεδάθηζεο, 
επίβιεςε θαηεδάθηζεο 

ΤΑ αξ. Πξση. νηθ. 31245/93 
(αξ.2.1,11) 

  

Γεληθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα ΠΓ 1073/81 (αξ.18-25) 
ΤΑαξ.πξση.νηθ.31245/93(αξ.2.2) 

  

Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ, θνηλνχ & γεηηνληθψλ 
θηηξίσλ 

ΤΑαξ.Πξση.νηθ.31245/93 (αξ.3) 

  

Πξφζζεηα κέηξα γηα θαηεδαθίζεηο κε ηα ρέξηα, 
κε κεραληθά κέζα θαη κε εθξεθηηθά 

ΤΑ αξ. Πξση. νηθ. 31245/93 
(αξ.5,6,7) 
Ν 495/76 (αξ.1,4,7,14) ΠΓ 
413/77 

  

Απαηηήζεηο γηα θαηεδαθίζεηο κε κεραληθά κέζα 
(επηκειήο απφθιεζε ηεο επηθίλδπλεο 
πεξεηνρήο, πξνζηαζία εθ ηεο θαηαπηψζεσο) 

ΠΓ 1073/81 (αξ.33) 

  

Υξήζε Αηνκηθψλ Μέζσλ Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 
πξνζηαζία θξαλίνπ, πνδηψλ, καηηψλ, ρεξηψλ 
θιπ) 

ΠΓ 396/94 (αξ.9,§4, παξ.ΗΗΗ) ΠΓ 
1073/81 (αξ.102-108) Ν 1430/84 
(αξ.16,18) 

  

Πξνζηαηεπηηθφ πξνζηέγαζκα (ζθάθε) ΠΓ 778/81 (αξ.11) 

 
 
 

ΔΡΓΑΗΔ Δξγαζίεο κε εηδηθνχο θηλδχλνπο ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ.ΗΗ) 
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Πξνζδηνξηζκφο ππνγείσλ θαισδίσλ & 
απνκφλσζε ή κεηαθνξά ηνπο - Αληηζηεξίμεηο 
πξαλψλ, φκνξσλ θηηξηψλ Πξνθπιάμεηο απφ 
πηψζε αλζξψπσλ, εμνπιηζκνχ, αληηθεηκέλσλ - 
Δηζξνή πδάησλ - Δπάξθεηα εμαεξηζκνχ 
-Αζθαιήο ηνπνζέηεζε πξντφλησλ εθζθαθήο - 
Γηαβάζεηο (γεθπξψκαηα) δηαβαηψλ θαη 

 
ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξίλ, 
κέξνο Β, ηκήκα ΗΗ, § 10) ΠΓ 
1073/81 (αξ.2-16) 
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νρεκάησλ 

 

Πξνθπιάμεηο γηα εθζθαθέο εληφο χδαηνο - 
Πξνθπιάμεηο γηα εθζθαθέο ζεκειίσλ, ηάθξσλ, 
θξεάησλ ή νξπγκάησλ ζε κεγάια βάζε 

ΠΓ 1073/81 (αξ.6,17) 

 

Υξήζε Αηνκηθψλ Μέζσλ Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ΠΓ 1073/81 (αξ.102-108) ΠΓ 
396/94, (αξ.9 § 4, παξ.ΗΗΗ) 
Ν 1430/84 (αξ.26,28) 

 

 Πξφζζεηεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ θαη ηεο ζεκειίσζεο 
θηηξίσλ & δνκηθψλ έξγσλ 

ΤΑ αξ.3046/304/89 (αξ.5, § 
4) Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο 

 
 

ΔΡΓΑΗΔ Έιεγρνο ζηηο ζπζθεπέο, ζηα κέζα 
ζπγθνιιήζεσλ θαη απαηηήζεηο εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο 

ΠΓ 95/78 (αξ.3-9) 
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Ππξνπξνζηαζία θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 
ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπψλ ζεξκψλ 
εξγαζηψλ 

ΠΓ 1073/81, (αξ.96 § β & γ) 
ΠΓ 70/90, (αξ.15 § 5) 
Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7, 
Απφθ. 7568. Φ.700.1/96 

 

Πξνζηαζία θαηά ηε ρξήζε & κεηαθνξά 
ηεηεγκέλσλ κεηάιισλ (κφιπβδνο), δεφλησλ 
πγξψλ (πίζζα) 

ΠΓ 1073/81 (αξ.99) 

 

Έιεγρνο εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ΚΤΑ 
(αξ.πξση.νηθ.16289/330/99, 
αξ.3,9,15) 

 

Υξήζε Αηνκηθψλ Μέζσλ Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ΠΓ 95/78 (αξ.10) 
ΠΓ 1073/81 (αξ.104) 
ΠΓ 396/94, (αξ.9 § 4, παξ.ΗΗΗ) 
Ν 1430/84 (αξ.16, 18) 

 

 
 

ΔΡΓΑΗΔ Δξγαζίεο κε εηδηθνχο θηλδχλνπο ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ.ΗΗ) 
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Πξνζηαζία απφ πηψζε θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζε 
χςνο (θηγθιηδψκαηα, δίρηπα πξνζηαζίαο, δψλεο 
αζθάιεηαο θιπ) 

 

 

Ηθξηψκαηα & θιίκαθεο (ζρεδηαζκφο, 
δηαζηαζηνιφγεζε, 
θαηαζθεπή,επηζεψξεζε,ζπληήξεζε,εγθαηάζηαζε 
αλπςσηηθήοΒ, κεραλήο επί ηθξίσκαηνο, αζθαιήο 
δηέιεπζε θάησ απφ απηά 

 

 

 

Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηα ηθξηψκαηα, θιίκαθεο & 
δηαβάζεηο 

Ν 1430/84 (αξ.7-10) 

 

Γηαηάμεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ  
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εξγαζίαο γηα πξνζσξηλέο εξγαζίεο ζε χςνο, 
εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε θιηκάθσλ, 
ηθξησκάησλ, ηερληθψλ πξφζβαζεο & 
ηνπνζέηεζεο κε ηε βνήζεηα ζρνηληψλ 

ΠΓ 155/04 (αξ.2) 

 

Γάπεδα εξγαζίαο, νδνί θπθινθνξίαο, 
πεδνγέθπξεο, εμέδξεο, πιαηχζθαια, θεθιηκέλα 
επίπεδα, ξάκπεο 

ΠΓ 1073/81 (αξ.36-38) 

 

Αζθαιήο θπθινθνξία πεδψλ, κεραλεκάησλ, 
νρεκάησλ 

ΠΓ 1073/81 (αξ.39) 

 

Ξχιηλα ζηαζεξά ηθξηψκαηα - Οξζνζηάηεο - 
χλδεζε νξζνζηαηψλ - Δγθάξζηεο δνθίδεο - 
Αληεξίδεο - Γάπεδα ηθξησκάησλ - χλδεζε 
ηθξησκάησλ κε νηθνδνκή -Πξνζηαηεπηηθφ 
πξνζηέγαζκα (ζθάθε), θεθιηκέλα επη/δα 

ΠΓ 778/80 (αξ.4-11, 16) 

 

Κηλεηά Ηθξηψκαηα ηαζεξά κεηαιιηθά ηθξηψκαηα 
Κηλεηά κεηαιιηθά ηθξηψκαηα (πχξγνη) Αλεξηεκέλα 
ηθξηψκαηα 

ΠΓ 778/80 (αξ.12) ΠΓ 778/80 
(αξ.13) ΠΓ 778/80 (αξ.14) ΠΓ 
778/80 (αξ.15) 

  

Δμαζθάιηζε πεξάησλ μπινηχπσλ θαη πιαθψλ κε 
πξνζσξηλά θηγθιηδψκαηα 

ΠΓ 778/80 (αξ.17) 

 

Πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα, ζηεζαία ζε 
θσηαγσγνχο, αλνίγκαηα δαπέδσλ, 
θιηκαθνζηάζηα θιπ 

ΠΓ 778/80 (αξ.20) ΠΓ 
1073/81 (αξ.40-42) 

 

Φνξεηέο & ζηαζεξέο θιίκαθεο - Κπιηφκελεο 
ζθάιεο θαη θπιηφκελνη 

ΠΓ 17/78 
 

 

Σα κεηαιιηθά ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζπλδένληαη 
απφ: 
'' Βεβαίσζε Δμέηαζε ηχπνπ'' 

ΚΤΑ ( αξ. πξση. 
16440/Φ.104/445/93) 
Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη 
δηάζεζεο ζηελ αγνξά 
ζπλαξκνινγνχκελσλ 
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
αζαθαιή θαηαζθεπή & ρξήζε 
κεηαιιηθψλ ζθαι/ψλ, 
ζθαισζηψλ) 

  

Υξήζε Μέηξσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ΠΓ 1073/81 (αξ.102-108) ΠΓ 
396/94 (αξ.9, § 4, παξ.ΗΗΗ) Ν 
1430/84 (αξ.16,18) 

 

 
 

ΔΡΓΑΗΔ Δξγαζίεο κε εηδηθνχο θηλδχλνπο ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ.ΗΗ) 
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Γεληθέο δηαηάμεηο αζθάιεηαο (εγθαηαζηάζεηο 
αζθαιείαο, επηζεψξεζε ηθξησκάησλ, ζσζηή 
ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ ή ζπζθεπψλ ζηελ 
νηθνδνκή, εθθφξησζε πιηθψλ, εθηέιεζε 
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο 
θιπ) 

ΠΓ 778/80 (αξ.21) 

 

Πξφζζεηεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαηά ηελ 
θαηαζθεπή θηηξίσλ & δνκηθψλ έξγσλ θαη 

 
ΤΑ 3046/304/89 (αξ.5,§ 
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απαηηήζεηο γηα ηελ αληνρή 1,2,3) Κηηξηνδνκηθφο 
Καλνληζκφο 

 

Πξνζηαζία απφ εμέρνληεο ήινπο, ζχξκαηα θιπ ΠΓ 1073/81 (αξ.98) 

 

 

Δπίζεο ζεκεηψλεηαη πσο νη πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο ΑΤ ζηεξίδνληαη:  

ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά έξγα θαη 

ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε απηά). 

ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ε πξνδηαγξαθέο 

πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν. 

ηελ θαιή πξαθηηθή, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηεο εκπεηξίαο θαη ηέρλεο. 

Με βάζε ηελ ηζρχνπζα αλαζεψξεζε ηνπ ΑΤ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν πληνληζηήο 

Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνπο επηθεθαιήο ησλ ζπλεξγείσλ, 

ψζηε νη ηειεπηαίνη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΑΤ απφ ηα ζπλεξγεία 

ηνπο. 

εκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην Κέληξν Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 

 

Σο παπόν ΑΤ ζε καμία πεπίπηυζη δεν ςποκαθιζηά ηην Δλληνική Νομοθεζία. 

6. ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

ηε θάζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ, ζην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο είλαη ν 

Γηεπζπληήο ηνπ έξγνπ πνπ καδί κε ηνλ κεραληθφ αζθαιείαο νξγαλψλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ην ζέκα 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Με ην μεθίλεκα ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ν νξηζκφο ηνπ 

ζπληνληζηή αζθαιείαο ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 

7. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΑΔΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Α. ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ - ΦΤΛΑΞΖΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ - ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ 

Όπνπ απαηηείηαη, ν ρψξνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο, ψζηε λα 

απνθιείεηαη ε πξφζβαζε ζε κε έρνληεο εξγαζία. 

Γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ κεηψπσλ ζα γίλεη ηνπνζέηεζε θξαγκάησλ ειαθξνχ ηχπνπ (πρ 

πξνθαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ). Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθνχ 

πιέγκαηνο έληνλνπ ρξψκαηνο. 

Έιεγρνο ζηελ είζνδν - έμνδν. Σα ζπλεξγεία ζα ειέγρνληαη κε επζχλε ησλ επηθεθαιήο ηνπο, θαηά 

ηελ είζνδν θαη απνρψξεζε απφ ηα κέησπα. 

 

Β. ΣΟ ΔΡΓΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΔΣΑΗ ΣΗ ΔΞΖ ΦΑΔΗ: 
 

ΦΑΖ 1  _ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ - ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ – ΑΠΟΞΖΛΧΔΗ 
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(φπνπ ρξεηαζηεί αλαθαηαζθεπή απνρέηεπζεο, αλαθαηαζθεπή αχιεηνπ ρψξνπ, γεπέδσλ θ.ιπ.) 
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πεξηθξάζζεηαη ν ρψξνο ηνπ εξγνηαμίνπ 
Οη ρψξνη ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πεξηθξαρζνχλ πιήξσο κε πεξίθξαμε κέζνπ χςνπο 1,65m. 
Καζαηξέζεηο - Απνμειψζεηο 
Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο - εκηβξαρψδεο 
Δθξηδψζεηο 

Δπηρψκαηα θ.ιπ. ζρεηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο 
Ζ εθζθαθή κέρξη ην απαηηνχκελν βάζνο ζα γίλεη κε εθζθαθέα αλεζηξακκέλνπ θάδνπ θαη ε 
κεηαθνξά ησλ κπαδψλ κε θνξηεγά. Πξηλ ηε ρχηεπζε ησλ ζεκειίσλ (ηνίρσλ θαη ηζηψλ) ζα γίλεη 
εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο. 

ΦΑΖ 2 _ΤΝΣΖΡΖΖ - ΔΠΗΚΔΤΔ - ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ- ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΛΠ 

ΚΤΡΟΓΔΣΖΔΗ 

Ζ ζθπξνδέηεζε ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζα γίλεη κε ρξήζε μπινηχπνπ θαη αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, 
ηξνθνδνηνχκελεο απφ νρήκαηα κεηαθνξάο (βαξέιεο) έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο. 
1) θπξνδέηεζε δαπέδνπ 
2) θπξνδέηεζε θξεαηίσλ 
3) Άιιεο ζθπξνδεηήζεηο ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην κειέηεο  

ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ- ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

Καηαζθεπή - Δπηζθεπή ηνηρνπνηίαο απφ νπηνπιηλζνδνκή 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά θιπ ζρεηηθέο εξγαζίεο απφ ην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο 

 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ- ΔΠΗΣΡΧΔΗ 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ, δσκάησλ θιπ 
Δπελδχζεηο θαη δηακφξθσζε φςεσλ εκπιέθησλ ιηζνδνκψλ 
Μνλψζεηο 
Αζθαιηνζηξψζεηο 
Καηαζθεπή ή επηζθεπή ζηέγεο 
Καηαζθεπή πιαγηνθάιπςεο θιπ ζρεηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην κειέηεο 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ζ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 
Ξπινπξγηθά 
Μεηαιινπξγηθά θιπ ζρεηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην κειέηεο 

ΆΛΛΔ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
Καηαζθεπή ρσξηζκάησλ - Φεπδνξνθψλ 
Δπηζθεπή - Αληηθαηάζηαζε πδξνξξνψλ 
Σνπνζέηεζε Ταινπηλάθσλ 
Σνπνζεηήζεηο παληφο είδνπο εμνπιηζκνχο 
Άιιεο ζρεηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην κειέηεο 

ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΤ 
Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ρξσκαηηζκνχο παληφο είδνπο (Πεξηιακβάλνπλ θαη ειαηνρξσκαηηζκνχο 
θνηλψλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ θαη βεξληθνρξσκαηηζκνχο μχιηλσλ επηθαλεηψλ, θαζψο θαη εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο πθηζηάκελσλ μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ θιπ) 

ΦΑΖ 3 _Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
Δγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο- απνρέηεπζεο - νκβξίσλ, ζπληήξεζε θσηηζκνχ- εμαεξηζκνχ, φπνπ 
απαηηείηαη θαη Σνπνζέηεζε Ζ/Μ Δμνπιηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπνζεηήζεσλ θαιπκκάησλ 
Φξεαηίσλ, εζραξψλ ππνλφκσλ θιπ ζρεηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο 
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(1) 
ΠΖΓΔ 

ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

(2) 

ΦΑΔΗ 

 
Μέηπα πος ππέπει να ληθθούν 

Δπιζημαζμένοι κόμβοι ζηον 
Πίνακα Κινδύνυν 

 
Πποβλεπόμενα από ηη Νομοθεζία 

ςμπληπυμαηικά ή Διδικά μέηπα για 
επγαζίερ πος ενέσοςν ειδικούρ 

κινδύνοςρ 
1202 Φ1.3 ΠΓ 1073/81 αξ.2, 9,13 Απαγνξεχεηαη ε ρσξίο ιφγν παξακνλή πξνζσπηθνχ 

θνληά ζε πξαλή εθζθαθψλ 

1204 Φ1.3 ΠΓ 1073/81 αξ.2, 5, 10 & ΠΓ 305/96 , Παξ.^, Β ΗΗ, παξ.10  

1207 Φ1.3 ΠΓ 1073/81 αξ.7, 10 & ΠΓ 305/96 , Παξ.Μ, Β ΗΗ, παξ.10 Σήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθαινχο 
θπθινθνξίαο νρεκάησλ. πληήξεζε & έιεγρνο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε Ννκνζεζία. 

2101 - 2105 Φ1.2,1.3,1.4 
Φ3.1,3.2,3.3 
Φ4 

ΠΓ 1073/81 αξ.45, 46, 47, 48, 50, 85  

2201 Φ1.3,1.4,3.2 ΠΓ 1073/81, αξ.8  

2202 Φ1.3,1.4,3.2 ΠΓ 1073/81, αξ 72 & ΠΓ 305/96, Παξ.^, Β ηη, παξ.8  

2203 Φ1.2,1.3,1.4 
Φ3.2 

ΠΓ 305/96, Παξ. IV, Β ΗΗ, παξ.8  

 
 

 
 

 
 

 

2301 Φ2 ΠΓ 1073/81 αξ.46  

2401 Φ1.1,2,4 ΠΓ 1073/81 αξ.46 & ΠΓ95/78  

3101 Φ1.1,1.2 ΠΓ 1073/81 αξ.18, 19  

3102 Φ2 ΠΓ 1073/81, αξ.41, ΠΓ 778/80 αξ.20  

3204 Φ1.3 ΠΓ 1073/81 αξ.37, 106 & ΠΓ 305/96 , Παξ.^, Β Η, παξ.6  

3208 Φ1.3,2 ΠΓ 1073/81 αξ.43,44 & ΠΓ 305/96, Παξ. IV, B II, παξ.6  

3301 Φ2 ΠΓ 1073/81, αξ.34, ΠΓ 778/80, αξ.9 & Απφθαζε 16440/Φ.10.4/445/93  

3302 Φ1.3,2 ΠΓ 1073/81, αξ.34, ΠΓ 778/80, αξ.3,4,5,6,7,8,10,13 & Απφθαζε 
16440/Φ.10.4/445/93 

 

3303 Φ1.3,2 ΠΓ 1073/81, αξ.34, ΠΓ 778/80, αξ.3,4,5,6,7,8,10,13 & ΠΓ 305/96, Παξ. IV, Β ΗΗ, 

παξ.6 & Απφθαζε 16440/Φ.10.4/445/93 

 

3304 - 3305 Φ2 ΠΓ 1073/81, αξ.4,13 & Απφθαζε 16440/Φ.10.4/445/93  

4403 Φ3.1 ΠΓ 1073/81 αξ.105 & ΠΓ 396/94  

4501 φιεο ΠΓ 1073/81 αξ.96 ,παξ. 2  
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5101 Φ1.1 ΠΓ 1073/81 αξ.18, 24,33  

5105 Φ1.2 ΠΓ 1073/81 αξ.18, 28,33 ΟΗ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ ΘΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΖΜΔΡΑ. ΔΑΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΔΗ 
ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΝΤΥΣΑ, ΘΑ 

ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΓΗΑΥΤΣΟ ΦΧΣΗΜΟ 
ΠΓ1073/81, ΑΡ. 82 

 
 

   

5301 - 5304 Φ1.2,1.3,1.4 

Φ3.1,3.2,4 

ΠΓ 1073/81, αξ.46,47,48  

5305 Φ1.2,1.3,1.4 

Φ3.1,3.2,4 

ΠΓ 1073/81, αξ.25, 86  

5310 Φ1.2,1.3,3.1 

Φ3.2 

ΠΓ 1073/81 αξ.91  

5401 Φ1.2,1.3,2 

Φ3.1,3.2 

  

5402 Φ1.2,1.3,2 

Φ3.1,3.2 

  

6103 Φ2 ΠΓ 1073/81, αξ.96  

6104 Φ3.3 ΠΓ 1073/81, αξ. 96  

6201 Φ1.1,4 ΠΓ 305/96, Παξ. IV, B, II, παξ.2  

6304 Φ1.1,2,4 ΠΓ 1073/81, αξ. 96 & ΠΓ 95/78  

7102 Φ1.3,2 ΠΓ 305/96, Παξ. IV, B, II, Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα έξγνπ πξέπεη λα απέρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 2m θαζ' χςνο απ'νην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Ζ 
ίδηα απφζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ 
αγσγψλ γηα ηα θηλεηά κέξε ησλ κεραλεκάησλ 
(γεξαλφο, αληιηα ζθπξνδέκαηνο θηι). Να γίλνπλ 
νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο δηαθνπήο ηεο 
ειεθηξνδφηεζεο. 

7105 
Φ1.1

,1.2,1.3 

Φ2,3.1,4 

ΠΓ 305/96 Παξ. IV, B, II,  
 

7106 Φ4 ΠΓ 305/96 Παξ. IV, B, II,  
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7201 φιεο ΠΓ 1073/81, αξ.48,49 & ΠΓ 395/94  

7202 φιεο   

8106 Φ1.1,1.2,1.3 
Φ1.4,2 

ΠΓ 1073/81, αξ.6,40  

 
 

 
 

 
 

 

8108 Φ1.3,1.4,3.2 ΠΓ 305/96,Παξ.!λ, B, Ν,παξ.10&ΠΓ 778/80,αξ.21,παξ4,5  

8203 Φ2 ΠΓ 1073/81 αξ.40, παξ.1  

9101 Φ2 ΠΓ 1073/81, αξ.96, 110 & ΠΓ 95/78  

9105 Φ3.3 ΠΓ 1073/81, αξ.99, 110  

 
 

   

9201 Φ2 ΠΓ 1073/81, αξ.105, 106 ,97, ΠΑΡ.3  

10101 Φ1.2,1.3,2 ΠΓ 396/94 Να ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο, θπξίσο γηα ηνπο ρεηξηζηέο 

10103 Φ1.1,1,2,1,3 
Φ1.4,2,3.1 
Φ3.2 

ΠΓ 1073/81, αξ.30, ΠΓ 396/94, αξ.7 & Παξ. ΗΗ παξ.4  

10104 φιεο ΠΓ 305/96 Αλαζηνιή εξγαζηψλ ππαίζξνπ ζε πεξίπησζε 
παγεηνχ 

10105 φιεο ΠΓ 305/96 Παξ. IV, B II, παξ.3 & Δγθχθιηνο Τπ. Δξγ. 
130329/95 

Αλαζηνιή εξγαζηψλ ππαίζξνπ ζε πεξίπησζε 
θαχζσλα 
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8. ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

Ζ δηνίθεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηήζεη ππεπζχλνπο κε 

πνηθίιεο εμνπζίεο θαη θαζήθνληα, πξνο απνθπγή νπνηνπδήπνηε εξγαηηθνχ 

αηπρήκαηνο. 

Ο κεραληθφο αζθαιείαο ηνπ έξγνπ επζχλεηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΗΔΗΝΖ 

Σν νξγαλφγξακκα ηνπ ηκήκαηνο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο ηνπ Δξγνηαμίνπ νξίδεη ζέζεηο 

θαη αξκνδηφηεηεο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

                                 

 

                                                     

   

 

                                                         

 

 

 

 

 

               

Ο Μεραληθφο Αζθαιείαο ελεκεξψλεη κέζσ ηνπ Γηεπζπληή Δξγνηαμίνπ, ηνλ 

Γηεπζπληή Έξγνπ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηα κέηξα Αζθαιείαο πνπ ζα 

ιεθζνχλ. 

Αλ απηά ηα κέηξα απαηηνχλ αιιαγέο, ηφηε ν Γηεπζπληήο Έξγνπ ζα πξέπεη λα 

ελεκεξσζεί θαη λα εγθξίλεη ηελ αιιαγή θαη ηα κέηξα. Δληνχηνηο, ε χζηαηε επζχλε 

θαηαινγίδεηαη ζηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ. 

 

9. ΣΟΥΟΗ- ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ (ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ-ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΚΔΦΔΗ 
ΑΦΑΛΔΗΑ) 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη λα νινθιεξψζεη ην έξγν ρσξίο 

αηπρήκαηα ή επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαλελφο, θαη λα απνηξέςεη νπνηνδήπνηε ζπκβάλ 

ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη άκεζε ή έκκεζε δεκηά ζε νπνηνδήπνηε 

αθίλεην, θαζπζηέξεζε ή απξφβιεπηε δηαθνπή ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία, ππεξεζία 

ή ιεηηνπξγία. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλακέλεη παξφκνηα αληηκεηψπηζε απφ ηνπο 

ππεξγνιάβνπο. Δπίζεο ζα δηαζθαιίζεη φηη ζα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα λα 

 ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΡΥΖ 

ΤΝΣΟΝΗΣΖ 
ΑΦΑΛΔΗΑ 

   ΜΖΥΑΝΗΚΟ  
   ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 
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επηζεκαλζνχλ νη πηζαλνί θίλδπλνη, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ζπγρξφλσο ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απαινηθή ή ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε απηψλ ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαζηεξψζεη καζήκαηα εθπαίδεπζεο γηα φιν ην 

πξνζσπηθφ σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο αζθαιείαο θαη ηηο κεζφδνπο 

απνθπγήο αηπρεκάησλ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί πξέπεη λα έρεη 

εθπαηδεπηεί πξηλ αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ ψζηε λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε 

ελέξγεηεο πνπ ίζσο ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνπο ίδηνπο ή ηξίηνπο. 

Κάζε εξγαδφκελνο πξηλ γίλεη δεθηφο ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη 

έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πνπ ζα δνζεί απφ ηνλ Τπεχζπλν Αζθάιεηαο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ γλσζηνπνηνχληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο. πγρξφλσο, 

ππάξρεη δηαζέζηκν ην παξφλ έγγξαθν κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην. 

Όηαλ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί κία ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κε εηδηθέο απαηηήζεηο, ν 

Γηεπζπληήο Έξγνπ ζπγθαιεί ζχζθεςε ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη φιν ην θχξην 

πξνζσπηθφ, ψζηε λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πεξί αζθάιεηαο. 

Ο Μεραληθφο Αζθαιείαο ζα εθηειεί πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ξπζκίζεηο πεξί αζθαιείαο. Αλ ν Μεραληθφο 

Αζθαιείαο παξαηεξήζεη νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε, ζα ζπγθιεζεί ζχζθεςε κε 

ηελ παξνπζία φισλ ησλ κειψλ πνπ εκπιέθνληαη. Σν αληηθείκελν ηεο ζχζθεςεο ζα 

είλαη ε εμέηαζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαη ε απφθαζε γηα ηε δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Αθνινχζσο, αλ ν Μεραληθφο Αζθαιείαο βξίζθεη φηη ζηε 

δηάξθεηα ηεο Δπηζεψξεζεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, 

πξέπεη λα ην αλαθέξεη άκεζα ζηε Γηνίθεζε. 

ε κεληαία βάζε ζα θαζνξίδνληαη ζπζθέςεηο αζθαιείαο ζχκθσλα κε ην 

Π.Γ.17/96 άξζξν ΗΗ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ φινη νη εξγαδφκελνη θαηά ηνκείο, θαη 

ελππφγξαθα ζα θάλνπλ φπνηεο παξαηεξήζεηο ζε ζέκαηα αζθαιείαο έρνπλ. Με ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν κεραληθφο αζθαιείαο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Δξγνηαμηάξρε ζα θαζνξίζνπλ ηα ζέκαηα ησλ ζπζθέςεσλ απηψλ. 

 
 

10. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

Όηαλ δηαπηζηψλεηαη κηα κε ζπκκφξθσζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ν Μεραληθφο 

Αζθαιείαο πεξηγξάθεη ηε δηαπηζησκέλε θαηάζηαζε θαη δίλεη ηηο απαηηνχκελεο 

εληνιέο ζρεηηθά κε ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη εθηειεζζνχλ. 

Ο παξαιήπηεο ηεο πξναλαθεξφκελεο εληνιήο πξέπεη λα πινπνηήζεη εληφο 

ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ ηηο ππνδεηθλπφκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Αθνινχζσο ν 

Μεραληθφο Αζθαιείαο ή έλαο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζα επηζεσξήζεη θαη ζα 

επηβεβαηψζεη φηη έρεη γίλεη ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα. 
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Σπρφλ κε ζπκκφξθσζε ηνπ ππεχζπλνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ άκεζε 

ζχληαμε αλαθνξάο κε-ζπκκφξθσζεο απφ ηνλ Μεραληθφ Αζθαιείαο θαη ζα 

αθνινπζείηαη ε πξναλαθεξφκελε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

Κάζε αηχρεκα, πξέπεη λα αλαθεξζεί ακέζσο ζηνλ Μεραληθφ Αζθαιείαο. Ζ 

θνηλνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη ηελ ίδηα κέξα πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα, ψζηε λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 

Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν Μεραληθφο Αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη 

ελήκεξνο ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή εξγαζία πνπ έρεη εθηειεζηεί θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζπλέβεζαλ θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ. 

Θα ζπληάμεη δειαδή κία ζηαηηζηηθή εηήζηα αλαθνξά ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα 

πνπ ζπλέβεζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Ζ Γηνίθεζε θαη νη ππεχζπλνη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα ιακβάλνπλ έλα αληίγξαθν ηεο πξναλαθεξφκελεο 

αλαθνξάο, ψζηε λα βειηηψλεηαη ε κεζνδνινγία εξγαζίαο πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 

Όια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθαιείαο αξρεηνζεηνχληαη, φια ηα 

αηπρήκαηα εμεηάδνληαη θαη αλαιχνληαη θαη ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηε Γηνίθεζε γηα 

πεξαηηέξσ κειέηε θαη ιήςε απνθάζεσλ. 

 
 

11. ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ ΚΑΗ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΘΔΔΗ 
ΔΡΓΑΗΑ 

Ζ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην γίλεηαη απφ ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν κέζσ 

εξγνηαμηαθψλ νδψλ. ηε ζπκβνιή ησλ αλσηέξσλ νδψλ ζα αλαξηεζνχλ πηλαθίδεο 

πξνεηδνπνηεηηθέο «ΠΡΟΟΥΖ ΚΗΝΓΤΝΟ! ΔΗΟΓΟ - ΔΞΟΓΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ». 

 

12. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Καηά ηελ θάζε ηεο εκζκαθήρ οπςγμάηυν απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ. 

Δπίζεο, νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ είλαη νη εμήο: 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο πιηθψλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο ζην θελφ. 

 Ο θίλδπλνο δεκίαο γεηηνληθψλ θηεξίσλ. 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο κε κεράλεκα. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αποκομιδήρ ηυν ςλικών νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα 

παξνπζηαζηνχλ είλαη νη εμήο: 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο εξγαδφκελνπ κε κεραλήκαηα. 

 Ο θίλδπλνο εηζπλνήο ζθφλεο. 

 Ο θίλδπλνο εηζπλνήο ηνμηθψλ αεξίσλ. 

 Ο θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ πηψζε πιηθψλ. 
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 Ο θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμχ ηνπο. 

 Ο θίλδπλνο αλαηξνπήο κεραλήκαηνο 

 Ο θίλδπλνο ππξθαγηάο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπνζέηεζεο ησλ αγκςπίυν ζηνπο ηζηνχο: 

 Οη θίλδπλνη πνπ ελδέρνληαη λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηάηξεζεο 

ησλ νπψλ, φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

 Ο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ ρξήζε ειεθηξηθήο αληιίαο ηζηκεληελέκαηνο. 

 Ο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ απφ πηψζε πιηθψλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο επαθήο ηζηκέληνπ κε ην ζψκα. 

 Ο θίλδπλνο επαθήο ηζηκέληνπ κε ηα κάηηα. 

 Ο θίλδπλνο αζηνρίαο ειαζηηθνχ ππφ πίεζε κε ηζηκεληέλεκα. 

 

Καηά ηε θάζε ηεο ηνπνζέηεζεο ζιδηπού οπλιζμού νη θίλδπλνη πνπ ελδέρνληαη λα 

παξνπζηαζηνχλ είλαη νη εμήο: 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο κε κεράλεκα. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο πιηθψλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο απφ ειεθηξνπιεμίαο κε ηελ ρξήζε ειεθηξνζπγθφιιεζεο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εξγαδνκέλσλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο άζηνρεο ηνπνζέηεζεο πιηθψλ επί ηεο ζθαισζηάο. 

 Ο θίλδπλνο άζηνρεο νιίζζεζεο ηεο ζθαισζηάο. 

 Ο θίλδπλνο ππεξθφξησζεο ηεο ζθαισζηάο. 

 Ο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ απφ αθχιαθηεο αλακνλέο ηνπ νπιηζκνχ. 

 

Καηά ηε θάζε ηεο ζκςποδέηηζηρ νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ είλαη 

νη εμήο: 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο κε θηλνχκελν κέξνο κεραλήκαηνο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο πιηθψλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εξγαδνκέλσλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ απφ αθχιαθηεο αλακνλέο ηνπ νπιηζκνχ. 

 Ο θίλδπλνο απψιεηαο αθνήο. 

 Ο θίλδπλνο επαθήο ηζηκέληνπ κε ηα κάηηα. 

 Ο θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

 Ο θίλδπλνο απφ απνθφιιεζε ηζηκέληνπ απφ χςνο. 

 

Καηά ηελ θάζε ησλ Ζ/Μ επγαζιών νη θίλδπλνη πνπ ελδέρνληαη λα παξνπζηαζηνχλ 

είλαη νη εμήο: 

 Ο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο πιηθψλ απφ χςνο. 

 Ο θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 
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 Ο θίλδπλνο πηψζεο ζην θελφ. 

Οη εξγαζίεο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ζθπξνδέκαηνο εκπεξηέρνπλ ηνπο εμήο 

θηλδχλνπο: 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο εξγαδφκελνπ κε θηλνχκελα κέξε κεραλήκαηνο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμχ ηνπο. 

 Ο θίλδπλνο αλαηξνπήο κεραλήκαηνο. 

 Ο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο. 

 Ο θίλδπλνο ππξθαγηάο. 

Σα αζθαιηνκίγκαηα ζα πξνκεζεχνληαη απφ ηα εκπνξηθά παξαζθεπαζηήξηα ηεο 

πεξηνρήο. 

 

Καηά ηηο επγαζίερ οδοποιίαρ - αζθαληικών νη θίλδπλνη πνπ ελδέρνληαη λα 

παξνπζηαζηνχλ είλαη νη εμήο: 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο κε θηλνχκελν κέξνο κεραλήκαηνο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμχ ηνπο. 

 Ο θίλδπλνο εηζπλνήο επηθίλδπλσλ αεξίσλ. 

 Ο θίλδπλνο αλαηξνπήο κεραλήκαηνο. 

 

Καηά ηηο επγαζίερ αζθαληοκοπήρ νη θίλδπλνη πνπ ελδέρνληαη λα παξνπζηαζηνχλ 

είλαη νη εμήο: 

 Ο θίλδπλνο εκπινθήο κε θηλνχκελα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Ο θίλδπλνο θνπήο απ'ηνλ κεραληζκφ θνπήο. 

 Ο θίλδπλνο πηψζεο εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

 Ο θίλδπλνο εηζπλνήο ζθφλεο. 

 
 

 

13. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 
 

ΓΔΝΗΚΑ 

Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσξίδεη: 

• Πνχ βξίζθνληαη θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπζθεπέο ππξφζβεζεο ηνπ ηνκέα 

ηνπ. 

• Πνχ βξίζθεηαη, ηη πεξηέρεη θαη γηα θάζε πεξίπησζε ην θηβψηην (θαξκαθείν) πξψησλ 

βνεζεηψλ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. 

 

ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 Απαγοπεύεηαι ε θπθινθνξία ζηα κέησπα εξγαζίαο ρσξίο θξάλνο, άξβπια 

(παπνχηζηα αζθαιείαο) θαη θφξκα. 
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 Απαγοπεύεηαι ην θάπληζκα ζηα κέησπα εξγαζίαο θαη ηηο απνζήθεο ηνπ 

εξγνηαμίνπ. 

 Απαγοπεύεηαι ζην πξνζσπηθφ λα αγγίμεη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ή 

κεράλεκα, εάλ δελ ηνπ έρεη αλαηεζεί νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα απφ ηνλ 

πξντζηάκελφ ηνπ. 

 Απαγοπεύεηαι ε ρξήζε εξγαιείσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε. 

 Απαγοπεύεηαι ε εθθίλεζε νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο ή κεραλήκαηνο εάλ δελ 

έρεη ηνπνζεηεζεί φινο ν πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο (αζθαιείαο) θαη εάλ δελ 

έρεη απνκαθξπλζεί φιν ην αλαξκφδην πξνζσπηθφ. 

 Απαγοπεύεηαι ε ρξεζηκνπνίεζε πεπηεζκέλνπ αέξα ρσξίο αθξνθχζην γηα 

θαζαξηζκνχο εδάθνπο, πάγθνπ εξγαζίαο θ.ι.π. 

 Απαγοπεύεηαι ε ελαπφζεζε πιηθψλ, εξγαιείσλ θ.ι.π. ζε δξφκνπο δηαθπγήο 

γηαηί πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη ειεχζεξνη γηα ηελ απνθπγή 

αηπρεκάησλ. 

 Απαγοπεύεηαι ε παξακνλή πξνζσπηθνχ θάησ απφ αησξνχκελα θνξηία. 

 Απαγοπεύεηαι ε επίζθεςε αηφκσλ ζηα κέησπα εξγαζίαο εάλ δελ πξνεγεζεί 

ζπλελλφεζε κε ηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ή εξγνδεγφ παξαγσγήο. 

 Απαγοπεύεηαι ζ' νπνηνδήπνηε άηνκν λα πεξλάεη ζην εζσηεξηθφ κέξνο ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ θαη πεξηθξάμεσλ ησλ κεραλεκάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Απαγοπεύεηαι ζε νπνηνδήπνηε άηνκν λα ζέζεη ζε θίλεζε κηα κεραλή πξηλ 

βεβαησζεί φηη θαλέλα άιιν άηνκν δελ θάλεη επηζθεπή, θαζαξηζκφ ή ιίπαλζε, 

ξχζκηζε ζηε κεραλή ή εξγάδεηαη θνληά ζ' απηή θαη ζε επηθίλδπλε απφζηαζε. 

Καηά ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ή θαηαζθεπψλ, ζα παξέρνληαη αζθαιείο ρψξνη 

εξγαζίαο νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη δάπεδα (ηα νπνία ζα πξνζηαηεχνληαη κε 

θηγθιηδψκαηα, θαηαζηξψκαηα ή μπιφηππνη). 

Όια ηα εμσηεξηθά ζπλεξγεία θαη νη εξγνιάβνη νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνπο 

θαλφλεο αζθαιείαο. Καηά ηε δηάξθεηα επηθίλδπλσλ εξγαζηψλ ην πξνζσπηθφ απηφ 

πξνεηδνπνηείηαη γηα θάζε ελδερφκελν θίλδπλν θαη λα έρεη πάξεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο αζθαιείαο απφ ηνπο αξκφδηνπο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επίβιεςε. 

Δάλ νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ ζπλεξγείν ή εξγνιάβνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ κέζα ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν παξαβαίλεη ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο 

ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, ζα 

γίλεηαη παξέκβαζε ακέζσο απφ ηνλ αξκφδην επηβιέπνληα ηνπ εξγνηαμίνπ κε ζθνπφ 

ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζπλεξγείνπ ή ηνπ εξγνιάβνπ κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

αζθαιείαο. 

 

 

ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΜΑΠ) 
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Γηα ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 396/94 

επηβάιιεηαη ε πηζηή εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηψλ: 

α) Να θνξάηε πάληα παπνχηζηα αζθαιείαο ή κπφηεο, θφξκα θαη θξάλνο, φηαλ 

θπθινθνξείηε ζηνπο δξφκνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

β) Να θνξάηε πάληα φια ηα απαηηνχκελα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ 

εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

γ) Γηαηεξείηε θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηα αηνκηθά ζαο κέζα πξνζηαζίαο, 

θξνληίδεηε λα ηα αιιάδεηε φηαλ παξνπζηάδνπλ θζνξά θαη λα ηα απνζεθεχεηε ζε 

θαηάιιειν κέξνο (ηκαηηνζήθεο) γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθά, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη 

φια ηα απαξαίηεηα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ θεληξηθή Απνζήθε. 

1. Γςαλιά αζθαλείαρ 

Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζηα κάηηα, επηβάιιεηαη νη εξγαδφκελνη λα 

θνξνχλ γπαιηά αζθαιείαο. Οη δηάθνξνη ηχπνη γπαιηψλ είλαη νη εμήο: 

α) Γπαιηά εηδηθά γηα εξγαζίεο θνπήο κε ζπζθεπή 

νμπγφλν-αζεηηιίλεο. β) Γπαιηά ή κάζθα κε εηδηθφ γπαιί γηα 

εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο. 

2. Γάνηια 

ηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ βξίζθνληαη γάληηα δηαθφξσλ ηχπσλ: 

α) Γεξκάηηλα γάληηα ησλ νπνίσλ ε ρξήζε είλαη ππνρξεσηηθή ζε εξγαζίεο 

ρεηξηζκνχ 

θνθηεξψλ θαη κπηεξψλ αληηθεηκέλσλ γηα λα πξνζηαηεχνληαη ηα δάθηπια θαη ηα ρέξηα 

απφ 

θνςίκαηα, ηξππήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνχο γεληθά. 

β) Λαζηηρέληα γάληηα ειεθηξνιφγσλ (ηχπνπ ΓΔΖ) ησλ νπνίσλ ε ρξήζε είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ειεθηξνηερλίηεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα εξγάδνληαη ζε 

θπθιψκαηα ππφ 

ηάζε. 

3. Παπούηζια αζθαλείαρ 

α) Σα άξβπια είλαη ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ 

δηαθηλνχληαη ζηνπο δξφκνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

β) Οη κπφηεο είλαη ππνρξεσηηθέο ζε ρψξνπο κε λεξά, ιάζπεο θαη νπζίεο θαη 

γεληθά νπνπδήπνηε ε ρξήζε άξβπινπ ζα έθαλε πξνβιεκαηηθή θαη αλαζθαιή ηελ 

εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

4. ηολή επγαζίαρ 

Δίλαη ππνρξεσηηθή γηα φιν ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν αλάινγα κε ην είδνο θαη 

ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειεί, θνξά ηνλ θαηάιιειν ηχπν θφξκαο. 

Οη ηχπνη απηνί είλαη νη εμήο: 

α) Κνηλέο θφξκεο εξγαζίαο 
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δηκεξείο. β) Αδηάβξνρεο έλαληη 

βξνρήο θηι. 

 

5. Κπάνη 

Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ή ε θπθινθνξία κέζα ζην εξγνηάμην ρσξίο θξάλνο 

αζθαιείαο. 

Γηα ηελ πξνζηαζία απφ πςεινχο ζνξχβνπο, νη εξγαδφκελνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ 

σηαζπίδεο. 

 

ΑΓΔΗΔ ΔΗΟΓΟΤ - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ 

Απαγοπεύεηαι ζε αλαξκφδηα πξφζσπα λα εηζέξρνληαη ζην εξγνηάμην. 

Απαγοπεύεηαι απζηεξά ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ζην εξγνηάμην 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, φπσο επίζεο θαη ε είζνδν αηφκσλ κεζπζκέλσλ. 

Όηαλ ζην θπιάθην παξνπζηάδεηαη έλαο επηζθέπηεο, ν θχιαθαο ηεο βάξδηαο έρεη 

θαζήθνλ λα ηειεθσλήζεη ζην πξφζσπν πνπ ζα δερζεί ηελ επίζθεςε γηα λα έρεη ηελ 

επηβεβαίσζε. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ , ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηεο Δπίβιεςεο πνπ 

πεξηκέλεη επίζθεςε ηξίησλ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εηδνπνηεί ην θπιάθην απφ πξηλ, 

ψζηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα θεξδίδεηαη ρξφλνο απφ ηνπο ειέγρνπο θαη ηνπο λεθξνχο 

ρξφλνπο. Ο θχιαθαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεκεηψζεη ζην βηβιίν επηζθεπηψλ ηελ 

ψξα ηεο εμφδνπ θαη ηελ ππνγξαθή. 

Ο Αλάδνρνο ζα δηαηεξήζεη απνηειεζκαηηθφ ην θπιάθην ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα εθνδηάζεη ην θπιάθην κε βηβιίν 

επηζθεπηψλ θαη 10 θξάλε, ηνπιάρηζηνλ, αλ απαηηείηαη. 

 

ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΚΑΗ ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά θαη ν Αλάδνρνο κεξηκλά ψζηε 

ηέηνηα θαηάιιεια ζήκαηα λα αλεγείξνληαη ζε νιφθιεξν ην ρψξν εξγαζίαο ζχκθσλα 

κε ην Π.Γ. 105/95. 

ηελ είζνδν ηνπ δξφκνπ πξνζπέιαζεο ζα αλαξηεζνχλ πηλαθίδεο 

πξνεηδνπνίεζεο ΠΡΟΟΥΖ ΔΗΟΓΟ -ΔΞΟΓΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

ε απφζηαζε 150 m απφ ηνλ δξφκν πξνζπέιαζεο, θαη πεξηνξηζηηθέο πηλαθίδεο 

ηαρχηεηαο. 

ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ ζα αλαξηεζεί πηλαθίδα κεγίζηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο 20 

Km. 

ην εξγνηάμην ζα αλαξηεζεί πηλαθίδα ππνρξεσηηθήο ρξήζεο άξβπισλ βαξένπ 

ηχπνπ, απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο θαη ππνρξεσηηθή πξνζηαζία ησλ καηηψλ γηα ηνπο 

ειεθηξνζπγθνιιεηέο. Δπίζεο, ζα αλαξηεζεί πηλαθίδα ππνρξεσηηθήο ρξήζεο θξάλνπο 

αζθαιείαο, πηλαθίδα κεγίζηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο 20 Km, ππνρξεσηηθή πξνζηαζία 

απηηψλ θαη καηηψλ φπνπ απαηηείηαη, πηλαθίδα έλδεημεο πξψησλ βνεζεηψλ θαη ρξήζεο 

ηειεθψλνπ θαη πηλαθίδα πξνεηδνπνίεζεο αλαηίλαμεο. Σέινο ζηε θαηαζθεπή ζα 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα κέησπα εξγαζηψλ θαηά πεξίπησζε ειαζηηθνί θψλνη, θαλνί κε 

αλαιακπέο, θσζθνξνχρα γηιέθα θαη ηαηλίεο αζθαιείαο. 

 
 
 
 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ - ΠΤΡΟΒΔΖ 

 

Α. Ππόλητη Πςπκαγιάρ 

• Απαγνξεχεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ην θάπληζκα θαη ην άλακκα θσηηάο ή ε 

εθηέιεζε εξγαζίαο πνπ πξνθαιεί ππεξζέξκαλζε ή ζπηλζήξα κέζα ζε 

πεξηνρέο ηνπ εξγνηαμίνπ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη γεληθά ζε 

ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ εχθιεθηα πιηθά. 

• Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γπκλήο θιφγαο ή νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ πξνθαιεί 

ζπηλζήξα, θιφγα ή ζεξκφηεηα, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ππεχζπλνπ εξγνδεγνχ. 

• Οη ρψξνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί (απνκαθξχλνληαο 

ακέζσο φια ηα ζθνππίδηα θαη ηα εχθιεθηα πιηθά φπσο ιάδηα, ζηνππηά, ραξηηά, 

πθάζκαηα, μχια θιπ). 

• Πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε έμνδνο ειεχζεξε θαη ρσξίο εκπφδηα, γηα άκεζε 

απνκάθξπλζε, ζε πεξίπησζε πνπ θηλδπλεχεη ε δσή θάπνηνπ απφ ππξθατά. 

 

Β. Καηαπολέμηζη θυηιάρ.  

Γενικά 

• Σν πιηθφ θαηαπνιέκεζεο θσηηάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα 

ζηηγκή. Πξέπεη ινηπφλ λα παξακέλεη πάληνηε ειεχζεξν θαη λα είλαη πξνζηηφ. 

• Σν πιηθφ απηφ πξννξίδεηαη απζηεξά γηα ρξήζε κφλν ζε πεξίπησζε ππξθατάο. 

Απαγνξεχεηαη «απζηεξά» ε ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαηεζεηκέλσλ κέζσλ 

αληηκεηψπηζεο ππξθατάο γηα άιινπο ζθνπνχο εθηφο εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

πξννξίδνληαη. 

 

Γιαηεθειμένα μέζα καηάζβεζηρ πςπκαγιάρ. 

• Ππξνζβεζηήξεο CO2 γηα ζηεξεά, πγξά, αέξηα θαχζηκα θαη ειεθηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

• Ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο γηα ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα θαχζηκα θαηά θαλφλα. 

• Άκκνο γηα θαηάζβεζε ζηεξεψλ ή πγξψλ θαπζίκσλ. 

• θαπάλεο θαη 

θηπάξηα.  

Ανηιμεηώπιζη πςπκαγιάρ 

• Πξέπεη λα είλαη γλσζηά ηα ππξνζβεζηηθά κέζα πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο, πνπ βξίζθνληαη, γηα πνηεο ππξθατέο είλαη θαηάιιεια θαη πψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 
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• Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππξνζβεζηήξεο λεξνχ θαη γεληθά λεξφ ζε 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ππφ ηάζε θαη πγξά θαχζηκα. 

• Γηαηεξνχκε ηνλ ρψξν θαζαξφ απφ ραξηηά θαη εχθιεθηα πιηθά θαη πεξηνδηθά 

θάλνπκε απνςίισζε ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

• Σν λεξφ λα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα: α) θαηάζβεζε θσηηάο ζε 

ζηεξεά 

β) Γηα ειαθξά ζηεξεά πιηθά φπσο ραξηηά, ρφξηα, ζηνππηά θιπ  λα 

απνθεχγεηαη ε ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ ζθφλεο ή CO2. Ζ θαιχηεξε ιχζε είλαη ην 

λεξφ. 

 
 
 
 

Γ). Οδηγίερ επέμβαζηρ ζε πεπίπηυζη πςπκαγιάρ. 

Δάλ αληηιεθζείηε θσηηά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν εληφο θαη εθηφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη ακέζσο λα εηδνπνηήζεηε: 

• Σν ηκήκα πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην ζεκείν θσηηάο. ηε ζπλέρεηα 

πξνζπαζήζηε λα ζβήζεηε ή λα πεξηνξίζεηε φζν είλαη δπλαηφλ ηε θσηηά 

ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε κέζα ππξνζβεζηηθά. 

• Σν πξνζσπηθφ ππξαζθάιεηαο θαη ην θχιαθα . 

• Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ απαληά ην ηειέθσλν ηνπ θχιαθα, θαιέζηε 

ακέζσο ηελ ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία (199) . 

ΠΡΟΟΥΖ: 

Όιεο νη ελέξγεηεο επέκβαζεο πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

βάξδηαο ή ηνλ Δξγνηαμηάξρε. 

 

14. ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

Ο επηθεθαιήο θάζε βάξδηαο (επηζηάηεο θαη εξγνδεγφο) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γεληθφ Δξγνδεγφ, ηνλ Σερλνιφγν-Μεραλνιφγν Μεραληθφ, ηνλ Μεραληθφ Αζθαιείαο, 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, 

φπσο απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

Α) Δπγαηικό Αηύσημα 

ε θάζε εξγαηηθφ αηχρεκα ακέζσο εηδνπνηείηαη ε νκάδα αζθαιείαο θαη ν 

γηαηξφο εξγαζίαο πξνζθέξεη ηηο πξψηεο βνήζεηεο. Δάλ ν ηξαπκαηηζκφο είλαη ζνβαξήο 

κνξθήο πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ ζην πιεζηέζηεξν 

Δθεκεξεχνλ Ννζνθνκείν. 

Κάζε ηκήκα είλαη ππνρξεσκέλν λα έρεη θαξκαθείν εμνπιηζκέλν θαηάιιεια κε 

φια ηα απαξαίηεηα θάξκαθα θαη πιηθά γεληθά γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο. ε πεξίπησζε ειαθξνχ αηπρήκαηνο: 
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- Μεηά απφ θάζε ειαθξχ ηξαχκα ν αηπρεκαηίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

βαζηθά κέηξα ζεξαπείαο θαη θπξίσο θαζάξηζκα θαιφ (αληηζεπηηθφ) θαη ελδερνκέλσο 

επίδεζκν. 

- Δάλ ε θαηάζηαζε ηνπ ηξαχκαηνο απαηηεί ηελ άκεζε επηκέιεηα λνζνθφκνπ, ν 

εξγνδεγφο βάξδηαο ζα ελεξγήζεη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ αηπρεκαηία ζην πιεζηέζηεξν 

λνζνθνκείν. 

ε πεξίπησζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο : 

- Δίλαη απαξαίηεην λα δνζνχλ ζηνλ αηπρεκαηία φιεο νη ζηνηρεηψδεηο πξψηεο 

βνήζεηεο ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο πξνηνχ κεηαθεξζεί ζην Ννζνθνκείν. 

 

Β) Γιαδικαζία εκκένυζηρ ηος επγοηαξίος 

Ζ δηαδηθαζία θέξεηαη εηο πέξαο απφ θνηλνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππάξρνπζα 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε ππεξεζία. 

 

Αναθοπά εκηάκηος ανάγκηρ ζηο Δπγοηάξιο 

Οη άλζξσπνη πνπ ζα εληνπίζνπλ πξψηνη ηελ αλάγθε ζα ελεκεξψζνπλ ηνλ 

Δξγνζηαζηάξρε ην ηαρχηεξν δπλαηφ (νλνκαηεπψλπκν θαη ζέζε ηνπ ζπκβάληνο) ή αλ 

απηφο λα απνπζηάδεη, ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ. 

Όινη νη εξγαδφκελνη ζπγθεληξψλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία γηα 

πεξαηηέξσ νδεγίεο. Οη επηβιέπνληεο εθηηκνχλ πσο νη εξγάηεο ζα δνπιεχνπλ θάησ 

απφ ηελ επίβιεςή ηνπο θαη φηη είλαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ εθθέλσζε εθηάθηνπ 

αλάγθεο. 

Ο Αλάδνρνο εμνπζηνδνηεί πξνο απνθπγή νπνηνπδήπνηε εξγαηηθνχ 

αηπρήκαηνο: 

- ηνλ ζπληνληζηή ζε ζέκαηα αζθαιείαο, ηνλ κεραληθφ αζθαιείαο, ηνλ ηαηξφ 

εξγαζίαο, απφ ηνπο νπνίνπο νξγαλψλεηαη κηα Οκάδα Έθηαθηεο Αλάγθεο κε 

επηθεθαιήο ην κεραληθφ αζθαιείαο θαη κέιε άηνκα πνπ ζα είλαη θαηάιιεια 

νξγαλσκέλα, ψζηε επαξθήο αξηζκφο κειψλ ηεο νκάδαο λα είλαη δηαζέζηκνο γηα 

δξάζε θαη βνήζεηα νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

Ζ ππ' φςε νκάδα ζα εθπαηδεπηεί απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Κάζε κέινο ηεο 

νκάδαο ζα είλαη ηθαλφ λα δψζεη πξψηεο βνήζεηεο, λα ιεηηνπξγήζεη ηνπο εμνπιηζκνχο 

ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ππξφζβεζεο θαη λα έρεη 

δπλαηφηεηα άκεζεο πξνζπέιαζεο ησλ κεηψπσλ εξγαζίαο. 

Ο κεραληθφο αζθαιείαο ηνπ έξγνπ επζχλεηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πειάηε. 

 

Σα καθήκονηα ηηρ Ομάδαρ Έκηακηηρ Ανάγκηρ είναι: 

• Παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ. 

• Παξνρή θαη δηαλνκή Μ.Α.Π. 

• Δλεκέξσζε πξνζσπηθνχ. 
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• Δμαζθάιηζε θαη ζπληήξεζε ησλ παξαθάησ 

πιηθψλ.  

  α) Έλα (1) θνξείν ηξαπκαηηψλ 

β) Μία (1) κάιιηλε θνπβέξηα  

γ) Μία (1) θηάιε νμπγφλνπ 

δ) Τιηθά γηα επίδεζε ηξαπκάησλ, απνιχκαλζε θ.ιπ.  

ε) Δλέζεηο αλαιγεηηθέο. 

ζη) Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο γηα ηελ παξαθξάηεζε ζθφλεο. 

δ) Σξεηο (3) ιακπηήξεο αλζεθηηθνί ζε έθξεμε. 

ε) ζπληήξεζε ελφο ζεη θαξκαθείνπ ζηα θχξηα κέησπα εξγαζηψλ. 

Ο ηαηξφο εξγαζίαο πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην έξγν κε ζχκβαζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζα ειέγρεη ηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ θαη καδί κε ηνλ κεραληθφ αζθαιείαο, 

ηνλ ζπληνληζηή ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη ηνλ εξγνηαμηάξρε ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγαδφκελσλ. 

ζ)πληήξεζε θαη επηζεψξεζε ησλ κέζσλ ππξφζβεζεο, ηελ θαηαιιειφηεηα 

απηψλ θαη ηελ δηαλνκή ηνπο φηαλ ρξεηαζηνχλ. 

 

Σα καθήκονηα και οι εξοςζίερ ηος Μησανικού Αζθαλείαρ είναι: 

• καδί κε ηελ νκάδα αζθαιείαο ηνπ Έξγνπ, λα έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο, φπσο ηξνραία-αζηπλνκία, πξψηεο βνήζεηεο, ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, θνηλσληθνχο θνξείο, θνξείο καδηθήο ελεκέξσζεο . 

• πξφγλσζε θαη ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην έξγν, φπσο 

επηθνηλσλίεο, αλαζθαιείο ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηνπηθέο 

δπζθνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

• λα ζπζθέπηεηαη κε ηνλ δηεπζπληή θαη κεραληθνχο πιεξνθνξψληαο ηνπο γηα ην 

βαζκφ 

ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ εθαξκφδνληαη. 

• λα νξγαλψλεη ειέγρνπο αζθαιείαο ζην ηκήκα γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνο, 

ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ε δηαηήξεζε θαη επηβνιή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

• λα επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ 

αζθαιείαο γηα θάζε εξγαδφκελν θαη λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε απηψλ. 

• λα ειέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, λα επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ην εξγνηάμην 

θαη λα αλαθέξεη ηηο φπνηεο απνθιίζεηο επηζεκαίλνληαη. 

• λα εξεπλά ηα αηπρήκαηα θαη λα δηαηεξεί έλα εκεξνιφγην θαηαγξαθήο ηνπο γηα 

ηελ απνθπγή άιισλ παξνκνίσλ. 

• λα επηβεβαηψλεη φηη ην πξνζσπηθφ είλαη ελήκεξν ζρεηηθά κε ηηο πξψηεο 

βνήζεηεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη. 

• λα θξνληίδεη γηα ηε δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ καζεκάησλ ζηνπο εξγαδφκελνπο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
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Γ) Αναγγελία Αηςσήμαηορ 

1) Αλ κε ηελ αξρηθή αληηκεηψπηζε ελφο αηπρήκαηνο δηαπηζησζεί πσο ν 

ηξαπκαηίαο 

πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε πιεζίνλ Ννζνθνκείν ή Κιηληθή, ε κεηαθνξά γίλεηαη ακέζσο 

κε 

απηνθίλεην ηνπ Δξγνηαμίνπ. 

2) Μεηά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αηπρήκαηνο 

εηδνπνηείηαη: 

α. Ο ηερληθφο αζθαιείαο. 

β. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο φπνπ αλήθεη ν αηπρεκαηίαο. 

3) Οη ηερληθνί αζθαιείαο ηνπ Δξγνηαμίνπ πξνβαίλνπλ ζε έξεπλα θαη αλάιπζε 

ηνπ 

Αηπρήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηα αίηηα. 

4) Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ν αηπρεκαηίαο, πξνβαίλεη θαηά 

πεξίπησζε ζηηο εμήο ελέξγεηεο: 

• Δάλ πξφθεηηαη γηα ειαθξχ αηχρεκα πνπ ζα ζπλεπάγεηαη νιηγφσξε απνπζία 

ηνπ αηπρεκαηία - κηθξφηεξε απφ 8 ψξεο - απφ ηελ εξγαζία, ζπκβνπιεχεηαη 

ηελ Έθζεζε Σερληθψλ Αζθαιείαο θαη πξνηείλεη ιχζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο 

(αλάινγα κε ηα αίηηα) έηζη ψζηε λα κελ επαλαιεθζεί παξφκνην αηχρεκα. 

• Δάλ πξφθεηηαη γηα ζνβαξφ αηχρεκα πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα δηαθνπή 

εξγαζίαο - απφ πιεπξάο αηπρεκαηία - κεγαιχηεξε απφ 8 ψξεο, ν 

Πξντζηάκελνο ηνπ αηπρεκαηία: 

- Δλεκεξψλεη ηνλ Δξγνηαμηάξρε κέζα ζε 24 ψξεο ην αξγφηεξν απφ ηε ζηηγκή ηνπ 

αηπρήκαηνο, αθνχ εξεπλήζεη ηα αίηηα θαη ζπκβνπιεπζεί ηε ζρεηηθή έθζεζε ησλ 

Σερληθψλ Αζθαιείαο. 

• Πξνηείλεη ιχζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο (αλάινγα κε ηα αίηηα) ψζηε λα κελ 

επαλαιεθζνχλ παξφκνηα αηπρήκαηα. 

• πκπιεξψλεη ηε Γήισζε αηπρήκαηνο ζε φζα ζεκεία ηνλ αθνξνχλ θαη ηελ 

κνλνγξάθεη. 

5) Σν γξαθείν πξνζσπηθνχ κεηά ηελ αλαγγειία αηπρήκαηνο απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν 

Σκήκαηνο, ελεκεξψλεη ΑΜΔΧ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεη ηε 

δήισζε αηπρήκαηνο ζηα ζεκεία πνπ ηνλ αθνξνχλ. 

 

15. ΣΖΡΖΖ ΔΝΣΤΠΧΝ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

χκθσλα κε ηνλ Νφκν 1396/83, άξζξν 8, ηεξνχληαη: 

- Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηεξείηαη εκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο, ην νπνίν είλαη 

ζεσξεκέλν απφ ηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε εξγαζίαο θαη ζην νπνίν αλαγξάθνληαη απφ 
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ηνλ Μεραληθφ Αζθαιείαο πεξηζηαηηθά παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη ππνδείμεηο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ Δξγνηαμηάξρε. 

- Δπίζεο ηεξείηαη Βηβιίν Αηπρεκάησλ φπνπ ζεκεηψλνληαη φια ηα αηπρήκαηα 

πνπ ζπκβαίλνπλ απφ ηα πνην ζνβαξά έσο ηα ιηγφηεξα ζνβαξά. 

- Έληππα πξνο αλαθνίλσζε δηα ηνηρνθνιιήζεσο: 

ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ αλαξηνχληαη έληππα πνπ θαζνδεγνχλ θαη 

ελεκεξψλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

 

16. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Χο πεξηβάιινλ λνείηαη ηφζν ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ φζν θαη ην Αλζξσπνγελέο. 

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

Αλάδνρν. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ γίλεηαη πάληα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

επηηπγράλνληαη: 

(1) Ζ κέγηζηε δπλαηή ελαξκφληζε ηνπ Έξγνπ ζην πεξηβάιινλ. 

(2) Ζ ειάρηζηε δπλαηή δηαηάξαμε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Οη παξαπάλσ ζηφρνη 

ηθαλνπνηνχληαη: 

• Σφζν θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 

• Όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ. 

 

17. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ελφο εξγνηαμίνπ πεξηιακβάλεη κεραλήκαηα πνπ 

εμππεξεηνχλ δηάθνξεο εξγαζίεο. Δδψ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εθζθαθείο, νη 

θνξησηέο, νη κπεηνληέξεο θ.α. Όζνλ αθνξά ηα ρσκαηνπξγηθά έξγα ρξεζηκνπνηνχληαη 

νη θνξησηέο, νη εθζθαθείο, νη πξνσζεηέο, νη νδνζηξσηήξεο, νη ηζνπεδσηέο θαη ηα 

θνξηεγά αλαηξεπφκελα. ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ γεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη: γεξαλνί, 

γελλήηξηεο θαη ιεσθνξεία ή επηβαηηθά. 

Όινο ν ηδηφθηεηνο θηλεηφο εμνπιηζκφο ηεο εηαηξείαο, φπσο θνξηεγά, γεξαλνί, 

ειεθηξνζπγθνιιήζεηο θαη άιια παξφκνηα φπσο επίζεο πιηθά θαη εξγαιεία, πξέπεη λα 

είλαη θαηαρσξεκέλα, εθνδηαζκέλα κε άδεηα, αζθαιηζκέλα θαη δηαηεξεκέλα ζε θαιή 

θαηάζηαζε. 

 

Α) Αςηοκίνηηα 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβψηην Α' Βνεζεηψλ. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή 

θφξλα θαη θσηεηλφ ζήκα θαηά ηελ φπηζζελ. 
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• Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη 

αλαζεσξείηαη θαη ην δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απ ηνλ 

ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 

• Ο νδεγφο ηνπ απηνθηλήηνπ θέξεη θαη ηελ επζχλε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ 

νρήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ππεχζπλα άηνκα ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηπρφλ 

επηζθεπέο. 

• Πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ζηα θξέλα, ηελ θφξλα, ηα θψηα ηνπο 

παινθαζαξηζηήξεο θαη ηα ινηπά ζπζηήκαηα αζθαιείαο. 

• Πξέπεη λα δέλνληαη κε αζθάιεηα ηα θνξηία πξηλ μεθηλήζεη ην φρεκα. 

• Απαγνξεχεηαη λα πεδάηε απφ νρήκαηα ή λα αλεβαίλεηε φηαλ απηά δελ έρνπλ 

ζηακαηήζεη ηειείσο. 

• Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα φηαλ γίλεηαη αλεθνδηαζκφο ζε θαχζηκα θαη ε 

κεραλή πξέπεη λα είλαη ζβεζηή. 

• Απαγνξεχεηαη ε θφξησζε ησλ νρεκάησλ πεξηζζφηεξν απφ ην κέγηζην 

επηηξεπφκελν. 

• Πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξνο έιεγρνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ θξέλσλ θαη ηεο 

θφξλαο. 

• Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ νρεκάησλ γηα άιιεο εξγαζίεο απ' απηέο γηα ηηο 

νπνίεο έρνπλ θαηαζθεπαζζεί. 

 

Β)Φοπηυηέρ 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβψηην Α' Βνεζεηψλ. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή 

θφξλα θαη θσηεηλφ ζήκα θαηά ηελ φπηζζελ. 

• Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη 

αλαζεσξείηαη θαη ην δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απ ηνλ 

ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 

• Οη θνξησηέο απηνί γηα ηελ κείσζε ησλ θαπζαεξίσλ έρνπλ θαηαιχηε θαη 

θέξνπλ θίιηξν λεξνχ. 

• Έρεη αλαξηεκέλνπο πξνβνιείο πνπ θαη ρξεζηκνπνηεί. 

• Ζ ρξήζε ησλ θνξησηψλ απηψλ είλαη κφλν γηα ηελ εξγαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

(κεηαθνξά θαη θφξησζε πξντφλησλ) θαη γίλεηαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα 

άηνκα (ρεηξηζηήο). 

• Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα ζηνλ θάδν, παξά κφλν εάλ 

ν θνξησηήο είλαη εθνδηαζκέλνο κε εηδηθφ θαιάζη ην νπνίν πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο (θνππαζηή, θαιή θαηαζθεπή, ζσζηφ ζηεξέσκα επάλσ ζηνλ 

θνξησηή). 
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• Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θάδνπ γηα θξελάξηζκα παξά κφλν ζε 

κεγάιε αλάγθε. 

• Δπηζεσξείηαη θαζεκεξηλά ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ θαη ζπκπιεξψλεηαη. 

 Γ) Γεπανοί 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη θηβψηην Α' Βνεζεηψλ. 

• Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα. 

 

• Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή 

θφξλα θαη θσηεηλφ ζήκα θαηά ηελ φπηζζελ. 

• Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη 

αλαζεσξείηαη θαη ην δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ 

ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Ζ ζσζηή ρξήζε ησλ γεξαλψλ εμαζθαιίδεηαη φηαλ ειέγρνληαη θαηάιιεια ηα αθφινπζα 

ζεκεία : 

• Γηαγξάκκαηα αζθαινχο θνξηίνπ. 

• Ηθαλφηεηα ησλ κεραληθψλ βαξνχιθσλ. 

• Φχζε ηνπ εδάθνπο. 

• Καηξηθέο ζπλζήθεο: άπλνηα, θιπ 

• Να δηαηεξνχληαη πάληα ζε επάξθεηα φια ηα κεραληθά θαη ειεθηξηθά βαξνχιθα 

ησλ γεξαλψλ θαη ζπληεξεί ζπζηεκαηηθά ηα κεραλήκαηα. 

• Να ειέγρεηαη θαζεκεξηλά ε θαηάζηαζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ θαη λα 

αληηθαζηζηνχληαη κε ηελ πξψηε έλδεημε θζνξάο. 

• Όηαλ ην αησξνχκελν κπξάηζν είλαη έηνηκν, λα ππνινγίδεηαη ην λεθξφ ζεκείν 

θαη λα γίλεηαη αθξηβήο εθηίκεζε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή έδξαζε ηνπ 

γεξαλνχ. 

• Όινη νη γάληδνη πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ κεραληζκνχο αζθάιεηαο έλαληη 

επηθηλδχλσλ ραιαξψζεσλ ησλ αλαξηήζεσλ. 

 
 

Γ) καλυζιέρ 

• Οη θάζεηεο βάζεηο ησλ ζθαισζηψλ ζα βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή βάζε. 

• Όιεο νη ζθαισζηέο 3m ή πεξηζζφηεξν πάλσ απφ ην έδαθνο ζα είλαη 

εθνδηαζκέλεο κε θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

• Αζθαιή κέζα πξφζβαζεο ζα παξέρνληαη ζε φια ηα επίπεδα εξγαζίαο ηεο 

ζθαισζηάο. 
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• Λακβάλνληαο ππφςε ηα Π.Γ. 447/75 θαη 778/80 νη ζαλίδεο ησλ ζθαισζηψλ 

πξέπεη λα επηζεσξνχληαη θαη λα δνθηκάδνληαη πξηλ απφ θάζε εγθαηάζηαζε. 

• Θα εγθαζίζηαληαη πξνζηαηεπηηθά γείζα ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ησλ 

ζθαισζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ εξγαιείσλ, πιηθψλ ή 

ηνπ εμνπιηζκνχ. 

• Γελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζθαισζηά πνπ έρεη ππνζηεί δεκηέο κέρξηο φηνπ 

επηζθεπαζηεί θαη εληζρπζεί. 

• Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ψζηε φιεο νη ζθαισζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα βξίζθνληαη ζε αζθαιή θαηάζηαζε. 

• ηε ζθαισζηά ζα ππάξρεη πάληα κφλν ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηε 

ζηηγκή εθείλε θαη πνηέ δελ ζα ππεξθνξηψλεηαη. 

 

Δ) Αζθαληοκόθηερ 

• Ο ρεηξηζηήο ηνπ αζθαιηνθφπηε πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ αθφινπζν πξνζσπηθφ 

εμνπιηζκφ αζθαιείαο: 

1. Πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο. 

2. Γάληηα εξγαζίαο 

3. Παπνχηζηα αζθαιείαο 

4. Αλαθιαζηηθφ γηιέθν, θφθθηλνπ - άζπξνπ ρξψκαηνο 

5. Χηαζπίδεο γηα πξνζηαζία απφ ηνλ ζφξπβν. 

• Οη ηκάληεο θηλήζεσο ηνπ ηξνρνχ θνπήο πξέπεη λα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθφ 

 θαπάθη. 

• Ο θηλεηήξαο ηνπ αζθαιηνθφπηε πξέπεη λα θέξεη εμάηκηζε γηα ηελ κείσζε ηνπ 

ζνξχβνπ. 

• Ο δίζθνο ηνπ αζθαιηνθφπηε πξέπεη λα θέξεη πξνθπιαθηήξα ζε φιε ηελ 

πεξίκεηξφ ηνπ, εθηφο ηνπ ζεκείνπ θνπήο ηεο αζθάιηνπ. 

• Πξέπεη λα ππάξρνπλ θψλνη γηα ηελ παξάθακςε ηεο θπθινθνξίαο θαη γηα φιν 

ην κήθνο ηεο αζθαιηνθνπήο. 

• Πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηάιιειεο πηλαθίδεο αλαγγειίαο θηλδχλνπ θαη 

χπαξμεο εξγαζηψλ, κπξνζηά απφ ην κέησπν ηεο αζθαιηνθνπήο. 

 

Σ) Ζλεκηποζςγκολλήζειρ 

• Όιν ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα θέξεη παπνχηζηα αζθαιείαο, πξνζηαηεπηηθφ 

θξάλνο θαη γάληηα εξγαζίαο. Δπηπιένλ νη ζπγθνιιεηέο πξέπεη λα θέξνπλ 

δεξκάηηλα γάληηα θαη πνδηά, γηα πξνζηαζία απφ θαςίκαηα θαη αθηηλνβνιία, 

θαζψο θαη εηδηθή κάζθα ζπγθφιιεζεο. 

• Σν Ζ/Ε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Ο πίλαθαο δηαλνκήο 

ηζρχνο ηνπ Ζ/Ε πξέπεη λα είλαη πιήξεο κε ηηο αζθάιεηεο ηνπ, ρσξίο 

ζπαζκέλνπο δηαθφπηεο, γπκλά ή θνκκέλα θαιψδηα κέζα ζηνλ πίλαθα. Ο 
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πίλαθαο πξέπεη λα θέξεη ειεθηξνλφκν δηαλνκήο θαη πξέπεη λα είλαη 

γεησκέλνο. 

• Ο ππεχζπλνο εξγνδεγφο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο ειεθηξηθά 

θαιψδηα κε θζνξά ζηελ κφλσζή ηνπο. Δπίζεο απαγοπεύεηαι ε ρξήζε 

ζπαζκέλσλ θαη πξφρεηξα επηζθεπαζκέλσλ θηο. 

• Οη κεραλέο ζπγθφιιεζεο πξέπεη λα είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο 

θζαξκέλεο κνλψζεηο θαισδίσλ θαη αθξνδεθηψλ. Φζαξκέλα θαιψδηα, 

ζπαζκέλνη αθξνδέθηεο ή ζπαζκέλεο ηζηκπίδεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο πξέπεη 

λα αληηθαζίζηαληαη ακέζσο απφ θαηλνχξγηα. 

• Σα ειεθηξηθά εξγαιεία ρεηξφο (π.ρ. ηξνρνί) πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε 

πξνθπιαθηήξεο γηα απνθπγή επαθήο ρεηξψλ κε ηνπο δίζθνπο θνπήο. 

Απαγοπεύεηαι ε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ απηψλ ρσξίο ηνπο 

πξνθπιαθηήξεο. 

• Σα ειεθηξηθά θαιψδηα παξνρήο ηζρχνο ζε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ειεθηξηθά 

εξγαιεία, κπαιαληέδεο, θιπ. Πξέπεη λα κελ είλαη κπεξδεκέλα, πεηακέλα ζηελ 

άζθαιην γηαηί απμάλεηαη ν θίλδπλνο θζνξάο. 

• Δηδηθά θνπβνχθιηα, κε κνπζακάδεο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ρψξν ησλ 

ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ. Μέζα εθεί πξέπεη λα βξίζθνληαη κφλν νη 

ειεθηξνζπγθνιιεηέο πνπ εθηεινχλ ηελ ζπγθφιιεζε, δεκηνπξγψληαο έηζη 

έλαλ ρψξν απνκφλσζεο, απφ ην ππφινηπν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 

• Βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο φπσο γάβξηεο , θξηθνπάιαγθα , ηκάληεο θηι. πξέπεη 

λα ειέγρνληαη πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο , σο πξνο ηελ αλπςσηηθή ηνπο ηθαλφηεηα 

θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπο. 

• Απαγνξεχεηαη κε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ λα εθηειεί ζπγθνιιήζεηο. 

Όινη νη ζπγθνιιεηέο πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ θαηάιιειν γξαθείν. 

• Κάζε ζπλεξγείν ζπγθνιιεηψλ πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειν ππξνζβεζηήξα. 

 

Ε) Καηαβιβαζμόρ αγυγού ζε σανηάκι 

Όιν ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα θέξεη παπνχηζηα αζθαιείαο, πξνζηαηεπηηθφ 

θξάλνο θαη γάληηα εξγαζίαο. Ο ππεχζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ ππνρξενχηαη, λα ειέγμεη 

ηελ αλπςσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ (π.ρ. ηκάληεο , θξηθνπάιαγθα , 

γάβξηεο θηι.) θαη λα αληηθαζηζηά εμνπιηζκφ κε θζνξέο. Απαγνξεχεηαη ην θαηέβαζκα 

ηνπ αγσγνχ εθφζνλ ππάξρεη πξνζσπηθφ κέζα ζην ραληάθη. Γηάδξνκνο θπθινθνξίαο 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κε θψλνπο, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

κεραλεκάησλ, γηα ην θαηέβαζκα ηνπ αγσγνχ. 

 

Ζ) ςνηήπηζη Μησανημάηυν και Δξοπλιζμού 

Γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο ηζρχνπλ : 
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• Τπάξρεη ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη 

αλαζεσξείηαη, θαη ην δειηίν ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη απ' ηνλ 

ζπληεξεηή ηνπ εξγνηαμίνπ. 

• Οη νδεγίεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

• Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξγαιεηνκεραλψλ (ηφξλνο, θξέδεο, πξηνλνθνξδέιεο, 

πιάλα, θιπ) απφ πξφζσπα κε εμαζθεκέλα θαη αθαηάιιεια γηα ην ρεηξηζκφ 

ηνπο. 

• Απαγνξεχεηαη ε νμπγνλνθφιιεζε θαη ειεθηξνθφιιεζε αλ απηφο πνπ ηελ 

εθηειεί δελ έρεη πξνεγνπκέλσο εθνδηαζηεί κε φια ηα αηνκηθά πξνζηαηεπηηθά 

κέζα (γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καηηψλ, ηνπ πξνζψπνπ, ησλ ρεξηψλ, ησλ 

πνδηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο), θαηά ηεο θσηηάο, ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ησλ 

ππξαθησκέλσλ ηεκαρίσλ εθπαηδεπκέλα, αξκφδηα θαη εμνπζηνδνηεκέλα. 

• Απαγοπεύεηαι απζηεξά ε εθηέιεζε ειεθηξνινγηθήο εξγαζίαο ζε ειεθηξηθά 

δίθηπα, εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο θιπ, αλ δελ βεβαησζεί απφιπηα ε αζθαιήο 

δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

• πληήξεζε κεραληζκνχ ή εμνπιηζκνχ ζε θίλεζε απαγνξεχεηαη φπνπ ε επαθή 

κε ηα θηλνχκελα κέξε κπνξεί λα ηξαπκαηίζεη ηνπο εξγαδφκελνπο. 

• Αθφινπζεο  πξνθπιάμεηο  επηβάιινληαη,   φπνπ   απαηηείηαη   απφ   ηε   

δηαδηθαζία ζπληήξεζεο λα παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία ν εμνπιηζκφο : 

- (Η ) Οη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζα είλαη πιήξσο 

εθπαηδεπκέλνη θαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα εθηειέζνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή. 

- (ΗΗ) Θα θαζνξηζηεί κηα αζθαιήο δηαδηθαζία γηα θάζε πεξίπησζε θαη ε δηαδηθαζία 

ζα είλαη δηαζέζηκε θαη αλ είλαη πξαθηηθφ, ζα ππάξρεη δίπια ζηνλ κεραληζκφ. 

 
 
 

18. ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΑ ΔΡΓΑΗΑ 
 

ΟΡΤΓΜΑΣΑ 

Σα νξχγκαηα γίλνληαη κε εθζθαθείο θαη θνξηεγά κεηαθνξάο. Οη ρεηξηζηέο ζα 

θξνληίδνπλ ψζηε ηα κεραλήκαηα θαη ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα έρνπλ 

επηζεσξεζεί θαη λα είλαη ζσζηά ζπληεξεκέλα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ππάξρεη ην βηβιίν 

ζπληήξεζεο ην νπνίν ελεκεξψλεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ηνλ Μεραληθφ Αζθαιείαο. 

Όηαλ εγθαζίζηαηαη ππνζηήξηγκα ή αθαηξείηαη ζηε θάζε ησλ εθζθαθψλ, ε 

εξγαζία ζα γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν νη εξγαδφκελνη. 

Οη θιίζεηο ησλ πξαλψλ είλαη ηέηνηεο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ θαηνιίζζεζε 

εδάθνπο. Παξ' φια απηά φπνπ αλαθαιχπηεηαη ραιαξή δψλε ζα ζηακαηνχλ νη 

εξγαζίεο εθζθαθήο έσο φηνπ ζηαζεξνπνηεζεί ην έδαθνο. 

Ο ρψξνο εξγαζίαο ζα δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθφο, αζθαιήο, 

πξνζπειάζηκνο, θαη ε επηινγή ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη πάληα κε ηερληθά 

θξηηήξηα απ'ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ θαηαζθεπήο. Σα κεραλήκαηα (ηζάπεο, θνξηεγά 
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κεηαθνξάο, πξνσζεηήξεο, δηαηξεηηθά ππαίζξσλ, θνξησηέο θιπ) ζα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε θακπίλα ηχπνπ ROBS θαη κε ερεηηθφ θαη θσηεηλφ ζήκα θαηά ηελ 

νπηζζνδξφκεζε. Θα έρνπλ εθνδηαζηεί αζθαιψο κε ππξνζβεζηήξα , θαη ε ρξήζε 

ηνπο ζα γίλεηαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

Καηά ηελ θάζε ηεο εξγαζίαο απηήο επηζεσξνχληαη θαζεκεξηλά ηα ζηνηρεία ηε,ο 

έηζη ψζηε λα πινπνηείηαη ε ζσζηή θαη αζθαιήο θαηαζθεπή. 

Όπνπ ηα πξαλή εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο θαηνιίζζεζεο , ζα ιακβάλνληαη κέηξα 

πξνθχιαμεο (πξνζηαηεπηηθά γείζα θ.ιπ.). 

Όπνπ απαηηείηαη ζα θαηαζθεπάδεηαη θνππαζηή αζθαιείαο, ελψ φπνπ δελ 

εθηεινχληαη εξγαζίεο, ζα ηνπνζεηείηαη ηαηλία αζθαιείαο. 

 

ΗΓΖΡΟΤ ΟΠΛΗΜΟ 

Οη εξγαζίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ αθνξνχλ επί ην πιείζηνλ 

εξγαζίεο ζε χςνο. 

Χο επίπεδν εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη θηλεηέο πιαηθφξκεο (ζθαισζηέο). 

Οη θάζεηεο βάζεηο ησλ ζθαισζηψλ βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή βάζε, πάλσ ζε 

άμνλα, ν νπνίνο επηηξέπεη ειεγρφκελε νιίζζεζε επάλσ ζε ξάγεο. 

Όιεο νη ζθαισζηέο 3m ή πεξηζζφηεξν πάλσ απφ ην έδαθνο είλαη εθνδηαζκέλεο 

κε θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο. Δγθαζίζηαληαη πξνζηαηεπηηθά γείζα ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ησλ 

ζθαισζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ εξγαιείσλ, πιηθψλ ή ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ψζηε φιεο νη ζθαισζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο λα βξίζθνληαη ζε αζθαιή θαηάζηαζε. Απηφ ηζρχεη είηε 

έρνπλ αλεγεξζεί απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, είηε φρη. 

ηε ζθαισζηά ζα ππάξρεη πάληα κφλν ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηε ζηηγκή 

εθείλε θαη πνηέ δελ ζα ππεξθνξηψλεηαη. 

Αζθαιή κέζα πξφζβαζεο ζα παξέρνληαη ζε φια ηα επίπεδα εξγαζίαο ηεο 

ζθαισζηάο. 

Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ βαζηθφ ξφιν παίδεη ε θαζαξηφηεηα θαη ε 

ηαθηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ γηα ηα νπνία ζα γίλεηαη θαη απζηεξφο έιεγρνο απφ ηνλ 

αξκφδην κεραληθφ. 

 

ΚΤΡΟΓΔΣΖΖ 

Σα ζρέδηα θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ μπινηχπσλ ζα θξαηνχληαη ζην εξγνηάμην 

ελφζσ θαηαζθεπάδνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη νη μπιφηππνη. Οη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο 

ζα εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ. 

Οη μπιφηππνη ζα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα είλαη εγγπεκέλε ε 

αληνρή ηνπο ζηε θφξηηζε ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο, ηφζν ζηνλ ππζκέλα φζν θαη 

ζηνπο ηνίρνπο. 
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Σελ ψξα ηεο ζθπξνδέηεζεο, φινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη θάησ 

απφ ηνπο μπιφηππνπο, ζε ζέζεηο φπνπ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζθπξφδεκα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθπξνδέηεζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη δνλεηέο ζθπξνδέκαηνο 

απνθιεηζηηθά ηχπνπ πεπηεζκέλνπ αέξα ή ειεθηξηθνχ. 

Δπίπεδν εξγαζίαο απνηειεί θηλεηή πιαηθφξκα παξφκνηα απηήο ησλ εξγαζηψλ 

ηνπνζέηεζεο ζηδεξνχ νπιηζκνχ. 

Γελ ζα εθαξκφδνληαη θνξηία ζε ζθπξφδεκα πνπ δελ έρεη ζθιεξχλεη, εθηφο εάλ 

επηηξέπεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ μπινηχπσλ. 

Όπνπ παξαηεξείηαη αδπλακία, θαζίδεζε ή παξακφξθσζε ησλ μπινηχπσλ, ζα 

ζηακαηήζεη ακέζσο ε θφξησζε θαη δελ ζα μαλαξρίζεη κέρξηο φηνπ επηζθεπαζηεί ή 

εληζρπζεί ν μπιφηππνο. Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζα εθηεινχληαη ππφ ηελ άκεζε 

επίβιεςε ηνπ ππεχζπλνπ κεραληθνχ, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη φηη νη εξγαζίεο λα 

εθηεινχληαη ρσξίο θίλδπλν γηα νπνηνλδήπνηε. 

Οη άθξεο ηνπ νπιηζκνχ πνπ πξνεμέρνπλ θαη απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζα θπιάζζνληαη θαηάιιεια. 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

Οη Ζ/Μ εξγαζίεο ζα γίλνληαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Οη εξγαζίεο 

πνπ γίλνληαη ζε χςνο ζα επηηξέπνληαη κφλν εθφζνλ ε ζθαισζηά εξγαζίαο πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο πεξί ζθαισζηψλ, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Ο ρψξνο 

πξνζπέιαζεο ζα επηκειείηαη έηζη ψζηε λα παξέρεηαη αζθαιή πξφζβαζε θαη ν ρψξνο 

εξγαζίαο ζα θαζαξίδεηαη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

Πξηλ απφ θάζε εξγαζία ζα δηαθφπηεηαη ε παξνρή ξεχκαηνο ψζηε νη εξγαζίεο λα 

γίλνληαη κε αζθάιεηα. 

Γελ ζα εθηίζεληαη θαιψδηα θαη αγσγνί ππφ ηάζε. 

Γηαλνκή 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζχζηεκα πξνζσξηλήο ειεθηξηθήο 

δηαλνκήο ζην έξγν θαζψο θαη γηα ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. 

Σα θαιψδηα πνπ βξίζθνληαη επί ηφπνπ ππνβάιινληαη ζρεδφλ αλαπφθεπθηα ζε 

ζθιεξή κεηαρείξηζε. Πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο ελφο 

λενεγθαηεζηεκέλνπ ειεθηξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, απηφ πξέπεη 

λα ειέγρεηαη δηεμνδηθά. Ζ αζθάιεηα εμαζθαιίδεηαη απφ ηαθηηθή επηζεψξεζε θαη 

δηαηήξεζε. 

Θα ηνπνζεηνχληαη πηλαθίδεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ «ΚΗΝΓΤΝΟ - ΤΦΖΛΖ 

ΣΑΖ» θνληά ζηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ είλαη πξνζηηφο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ιεηηνπξγνχλ κε πςειή θαη κέζε ηάζε. 

Γελ ζα απνζεθεχνληαη ή ηνπνζεηνχληαη εχθιεθηα πιηθά θνληά ζε 

ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

Όινη νη δηαθφπηεο δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ζα ζεκεηψλνληαη θαζαξά ψζηε λα 

θαίλνληαη ηα κεραλήκαηα ή ν εμνπιηζκφο πνπ εμππεξεηνχλ. 
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ε φια ηα επηθίλδπλα κεραλήκαηα ζα ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο 

πνπ ζα θαηαγξάθνπλ «ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΔΗΟΓΟ» , «ΚΗΝΓΤΝΟ - ΤΦΖΛΖ 

ΣΑΖ». 

Όια ηα ειεθηξηθά κεραλήκαηα δελ ζα εγθαηαιείπνληαη πξηλ ηελ απνζχλδεζή 

ηνπο απφ ην ειεθηξηθφ δίθηπν. 

ηα κεραλήκαηα πνπ ηξνθνδνηνχληαη κε κέζε ηάζε ε δεχμε θαη ε απφδεπμε 

γίλεηαη απφ άλεπ θνξηίνπ θαη πάληα απφ εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. 

Ζ εξγαζία κε ειεθηξνθφξν εμνπιηζκφ, κπνξεί λα είλαη αζθαιήο ζαλ εξγαζία 

ζε απνκνλσκέλν εμνπιηζκφ, αλ ηα παξαθάησ ηεξνχληαη : 

α) Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε γλψζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο δνπιεηάο πνπ 

πξέπεη λα γίλεη . 

β) Αλ ππάξρεη θάπνηα ακθηβνιία, πξέπεη λα δεηεζεί ε γλψκε ελφο αλσηέξνπ ή 

ππεπζχλνπ αηφκνπ. 

γ) Ζ εξγαζία πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη πξνζεθηηθά πξηλ ηελ έλαξμε. 

Οη επηδηνξζψζεηο γελλεηξηψλ ξεχκαηνο θαη θάζε κεραληζκνχ κε ειεθηξηθά 

πξνβιήκαηα, ζα γίλνληαη κφλν απφ ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ ειεθηξνιφγνπο. 

Οη αγσγνί ζα αλαξηνχληαη καθξηά απφ δίθηπα λεξνχ θαη αέξα, πξνθπιαγκέλα 

απφ επαθή κε κεραλήκαηα θαη αλζξψπνπο. Καιψδηα θαη ζχλδεζκνη νη νπνίνη έρνπλ 

θζαξεί ζα επηζθεπάδνληαη ακέζσο. 

Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ν νπνίνο είλαη ειεθηξνθίλεηνο ζα γεηψλεηαη 

(απηφο ή ν ππνζηαζκφο) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλήκαηνο. 

 

ΔΡΓΑΗΔ ΟΓΟΠΟΗΗΑ - ΑΦΑΛΣΗΚΑ 

Ζ εξγαζία απηή απαηηεί ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία πνιιψλ κερ/ησλ. Σα κέηξα 

πξνζηαζίαο εηδηθά γηα ηνλ εμνπιηζκφ αλαθέξεηαη ζε άιιε παξάγξαθν. 

Ζ εξγαζία απηή ζπληνλίδεηαη απφ έκπεηξν εξγνδεγφ. Χο πξνο ηε θχζε ηεο δελ 

απνηειεί ηδηαίηεξα επηθίλδπλε εξγαζία, εθφζνλ ηεξνχληαη ηα ειάρηζηα κέηξα 

αζθαιείαο ησλ κεραλεκάησλ. 

Ο ρψξνο εξγαζίαο δηαηεξείηαη θαζαξφο, πξνζπειάζηκνο θαη ιεηηνπξγηθφο. 

 

ΤΝΔΡΓΔΗΟ 

Όιν ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη παπνχηζηα αζθαιείαο, γάληηα εξγαζίαο 

θαη πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο. Δπηπιένλ, νη ζπγθνιιεηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ δεξκάηηλα 

γάληηα θαη πνδηά, γηα πξνζηαζία απφ θαςίκαηα θαη αθηηλνβνιία, θαζψο θαη ηελ εηδηθή 

κάζθα ζπγθφιιεζεο. 

Οη πίλαθεο δηαλνκήο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξεο, κε ηηο 

αζθάιεηεο ηνπο, ρσξίο ζπαζκέλνπο δηαθφπηεο, ρσξίο γπκλά θαιψδηα, ρσξίο 

ζπαζκέλνπο αθξνδέθηεο θαη γεησκέλνη. Σα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ππνπηλάθσλ, 

ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ, ειεθηξηθνχ θνχξλνπ πξνζέξκαλζεο ειεθηξνδίσλ θαη 

ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ πξέπεη λα κελ έρνπλ θζνξέο ζηε κφλσζε ηνπο θαη λα κελ 
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έρνπλ ζπαζκέλνπο αθξνδέθηεο. Ο ππεχζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ ππνρξενχηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ακέζσο θζαξκέλα θαιψδηα θαη αθξνδέθηεο, κε άιια ρσξίο θζνξέο. 

Οη κεραλέο ζπγθφιιεζεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο 

θζαξκέλεο κνλψζεηο θαισδίσλ θαη αθξνδεθηψλ. Φζαξκέλα θαιψδηα, ζπαζκέλνη 

αθξνδέθηεο ή ζπαζκέλεο ηζηκπίδεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη 

ακέζσο κε θαηλνχξγηα. 

Μπνπθάιεο νμπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά δεκέλεο ζηα 

εηδηθά θαξφηζηα κεηαθνξάο ή ζε κεηαιιηθά δνθάξηα. Απαγνξεχεηαη νη κπνπθάιεο λα 

ηνπνζεηνχληαη θνληά ζε πεγέο αλάθιεμεο. Σα θαιψδηα αεξίνπ δελ πξέπεη λα έρνπλ 

θζνξέο ή δηαξξνέο. ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξέπεη λα θιείλνληαη νη βαιβίδεο 

παξνρήο αεξίνπ, πνπ βξίζθνληαη  

 

 

 

 

 

 

 

πάλσ ζηηο κπνπθάιεο, θαη ηα θαιψδηα αεξίσλ πξέπεη λα ηπιίγνληαη πξνζεθηηθά 

θαη φρη λα παξακέλνπλ πεηακέλα ζην πάησκα. Οη κπνπθάιεο πξέπεη λα βξίζθνληαη 

πάληα ζε φξζηα ζέζε. Μπνπθάιεο νμπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο δελ πξέπεη λα 

απνζεθεχνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. 

Ο ρψξνο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιεινπο ππξνζβεζηήξεο. 

ΤΝΖΜΜΔΝΟΗ ΠΗΝΑΚΔ 

ηνπο πξνεγνχκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη κηα θαηαγξαθή ησλ θηλδχλσλ 

πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Οη πίλαθεο ζπληίζεληαη 

νξηδφληηα απφ πξνθαηαγεγξακκέλεο «πεγέο θηλδχλσλ» θαη θαηαθφξπθα απφ κε 

πξνθαζνξηζκέλεο «θάζεηο θαη ππνθάζεηο εξγαζίαο. 

Έηζη γηα θάζε θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο έρνπλ 

θαηαγξαθεί, επηζεκαίλνληαη νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ. Ζ 

επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκψλ 1, 2 ή 3 ζηνπο θφκβνπο ηνπ 

πίλαθα, φπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδχλνπ. Σνλίδεηαη φηη ε ρξήζε 

ησλ αξηζκψλ είλαη ππνθεηκεληθή θαη απνδίδεη ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ 

έληαζε ησλ θηλδχλσλ. 

ε γεληθέο γξακκέο νη βαζηθέο αξρέο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ απηψλ είλαη 

νη εμήο: 

Ο αξηζκφο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη: 

είηε (i) ε πεγή ηνπ θηλδχλνπ είλαη ζπλερψο παξνχζα θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε 

/ ππνθάζε εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια 

ζε παιαηά νηθνδνκή) 



ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ (.Α.Τ.) 
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είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε πηζαλφηεηα 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλψλ εθζθαθήο, φηαλ ην 

έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο, ή πδξνθνξεί θ.ιπ.) 

είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιχ ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί 

είλαη πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιφγσ απξφζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ή γπκλήο θιφγαο ζε ρψξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθψλ ή ζε δεμακελή 

θαπζίκσλ) 

Ο αξηζκφο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη: 

είηε (i) ε πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξφπν 

(π.ρ. θίλδπλνη ηξαπκαηηζκψλ απφ αλαηξνπέο πιηθψλ ζε νηθνδνκηθφ εξγνηάμην θιπ) 

είηε (ii) δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ (π.ρ. θίλδπλνη απφ 

ηελ θίλεζε νρεκάησλ ζε έλα επξχρσξν ππαίζξην εξγνηάμην) 

είηε (iii) ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί 

είλαη κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη απφ ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηψλ ζε ζπλζήθεο 

θαχζσλα) 

Ο αξηζκφο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνχκελεο σο ελδηάκεζεο ησλ 1 θαη 3 

πεξηπηψζεηο. 

Σν παξφλ ΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
 



 

  

  
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ Σ.Τ., 

ΠΔΡ/ΝΣΟ & ΠΟΛ/ΜΙΑ 

ΔΡΓΟ: 

 

 

 

ΑΡ. ΜΔΛ: 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: 

 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ Σ.Κ. 
ΚΑΒΑΙΛΩΝ» 

 

9/2020 

379.900,00 € με ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΦΑΑΚΚΔΔΛΛΟΟ  ΑΑΦΦΑΑΛΛΔΔΙΙΑΑ  &&  ΤΤΓΓΔΔΙΙΑΑ  ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  ((ΦΦ..ΑΑ..ΤΤ..))  
 

(Π.Γ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ 3,7,8,9,10,11) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
    

           ΟΗ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ 

 
 
 

                       ΓΑΣΟΤΝΖ  26/03/2020 
                     ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

 
 
 

Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ, Α/Α 

 

 

 

ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΦΑ  

ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 ΜΔ Α΄ ΒΑΘΜΟ  

ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΦΟΤΝΣΑ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

 

ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕ 
 

5. ΤΛΙΚΑ 
 

6. ΧΡΗΙΜΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
 

7. ΟΔΗΓΙΕ ΑΦΑΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΥΔΓΗΑ «AS BUILT» 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΜΖΣΡΧΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟ ΔΡΓΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

Ο παξώλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα 

αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε 

ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 212Α, 29/8/1996 θαη απνζθνπεί ζηελ πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηηο 

ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ 

 

Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο ΦΑΤ ζηεξίδνληαη: 

⦁ τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (Νομοκετιματα που αφοροφν ςτθν Τγιεινι και Αςφάλεια των εργαηομζνων 
γενικά, αλλά και Νομοκετιματα που αφοροφν ςτθν Αςφάλεια για τα τεχνικά ζργα και τισ εργαςίεσ 
που εκτελοφνται ςε αυτά). 

⦁ ε προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ που πρόκειται να ενςωματωκεί ςτο ζργο. 

⦁ ε προδιαγραφζσ υλικών που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 

⦁ τθν καλι πρακτικι, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ των διεκνών προτφπων, τθσ εμπειρίασ και τζχνθσ. 

 
ΖΜΔΗΩΖ: Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλαζεσξεκέλνο ΦΑΤ πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ Κύξην 

ηνπ έξγνπ. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνύ ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο ηδηνθηήηεο, θάζε ηδηνθηήηεο 

πξέπεη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ ΦΑΤ. 

 

Ο ΦΑΤ πεξηέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαζώο θαη εξγαζίεο κεηαηξνπήο 

ηνπ. πλεπώο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην από ηνπο εκπιεθόκελνπο 

θαη λα ελεκεξώλεηαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ ζηνηρεία. 



Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) 
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εκεηώλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

ειέγρεηαη από ην αξκόδην Κέληξν Πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ. 

 

ΠΡΟΟΥΖ: Ο παξώλ ΦΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 
 

ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΙΛΩΝ» 

 

 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΓΟΤ 

T.Κ.  Καβαζίισλ Γήκνπ Πελεηνύ 

 
 
 

ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Γήκνο Πελεηνύ 

 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΝΣΑΚΣΖ ΣΟΤ ΦΑΤ: 

Πνιπμέλε Φνπληά, Πνιηηηθόο Μερ/θόο 

Φώηηνο Υαηδόπνπινο, Ζιεθηξνιόγνο Μερ/θόο 

 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ/ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΦΑΤ: 

Θα νξηζζνύλ από ηελ δηεπζύλνπζα ππεξεζία κεηά ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ. 
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2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

Σν παξόλ έξγν αθνξά εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη δηακόξθσζεο πθηζηάκελνπ ηζόγεηνπ θηεξίνπ επηθάλεηαο 212,89 

η.κ. κε ζθνπό ηελ επαλάρξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ εγθαηάζηαζεο θνηλσληθώλ θαη 

πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σ.Κ. Καβαζίισλ θαη ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ ελ γέλεη. Πξόθεηηαη γηα έλα ηζόγεην 

θηίξην θάηνςεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 307/2008 Ο.Α.. Οη εξγαζίεο ζηνρεύνπλ ζην λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή απηνλνκία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ ρώξνπ ζε άηνκα κε 

αλαπεξία.  

 

πλνπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα είλαη: 

 

KΣΗΡΗΑΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  

 

-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΕΖΜΗΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ- 

ΑΠΟΞΖΛΧΔΗ Δ ΓΑΠΔΓΑ, ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ, ΣΔΓΔ, ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ, ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΚΛΠ… 

-ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΘΤΡΧΝ, ΤΑΛΟΣΑΗΧΝ, ΤΑΛΟΠΔΣΑΜΑΣΧΝ, ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΧΝ, ΧΛΖΝΧΔΧΝ, 

ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ, ΠΡΗΕΟΓΗΑΚΟΠΣΧΝ, ΚΛΠ…. 

-ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ (WC ΑΝΓΡΧΝ-ΓΤΝΑΗΚΧΝ, WC AMEA)  

-ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΔΠΗΥΡΗΣΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ 

ΦΘΑΡΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΑ. 

-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ (ΠΛΑΚΗΓΗΑ, ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΗ, LAMINATE). 

-ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΠΔΡΤΦΧΜΔΝΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ ΚΖΝΖ. 

-ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΘΗΜΑΣΧΝ ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟΤ. 

- ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΧΡΟ. 

 

 

3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
 

Οη Καλνληζκνί κε βάζε ηνπ νπνίνπο ζπληάρζεθε ε κειέηε αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

ΖΜΔΗΩΖ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο ν θαηάινγνο ησλ Καλνληζκώλ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη, 

ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕ 
 

Οη παξαδνρέο πνπ αθνινπζνύλ πξνέξρνληαη από ηε κειέηε. Οη παξαδνρέο δελ ππνθαζηζηνύλ θαη δελ ππεξηζρύνπλ 

ησλ αληίζηνηρσλ ηεο κειέηεο. 

 

ΖΜΔΗΩΖ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, ν θαηάινγνο ησλ παξαδνρώλ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη, 

ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

5. ΤΛΙΚΑ 

Σα πιηθά πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ. 

 

ΖΜΔΗΩΖ: Σν παξόλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Τιηθώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν. Ηδηαίηεξα ρξήζηκε θξίλεηαη ε απεπζείαο παξαπνκπή ζην Πξόγξακκα 

Πνηόηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ). 

 

6. ΧΡΗΙΜΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζώο θαη κειινληηθέο επεκβάζεηο ζην έξγν θξίλεηαη ρξήζηκν λα ιεθζνύλ ππόςε νη 

επηζεκάλζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

ΖΜΔΗΩΖ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο πξέπεη λα 

ελεκεξώλνληαη, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 
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7. ΟΔΗΓΙΕ ΑΦΑΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αλακέλνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, παξαηίζεληαη νη Οδεγίεο 

Αζθαινύο Δξγαζίαο. 

 

Κάζε Οδεγία Αζθαινύο Δξγαζίαο πεξηέρεη: 

⦁ Περιγραφι των προτεινόμενων μζτρων προςταςίασ για τθν αντιμετώπιςθ των κινδφνων 

⦁ Αναφορά των απαραίτθτων Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται από το 
προςωπικό 

 

ΖΜΔΗΩΖ: Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο 

νθείιεη λα ζπληάμεη Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ εξγνδόηε ηνπ. Ο 

επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα πεξηερόκελα ηόζν ηεο Οδεγίαο Αζθαινύο 

Δξγαζίαο όζν θαη ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ. 
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ΔΡΓΑΙΑ : ΔΡΓΑΙΔ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ ΟΨΔΙ ΚΑΙ ΦΩΣΑΓΩΓΟΤ 

Μέηρα 1 Ο ρεηξηζκόο ησλ αλαξηώκελσλ θαιαζηώλ πξέπεη λα γίλεηαη από ζπγθεθξηκέλνπο εξγαδόκελνπο, 
νη νπνίνη έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ησλ θαιαζηώλ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

2 Οη ρεηξηζηέο ησλ θαιαζηώλ πξέπεη λα έρνπλ κειεηήζεη ην θπιιάδην νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ηνπο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

3 Πξηλ από θάζε ρξήζε πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ θαιαζηνύ από ηνλ ρξήζηε ηνπ θαζώο θαη 
δνθηκαζηηθέο θηλήζεηο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

4 Καηά ηε ρξήζε ηνπ θαιαζηνύ πξέπεη λα ηεξνύληαη όιεο νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ. 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηελ θίλεζε ζηηο γσλίεο ησλ όςεσλ. (ΠΓ 395/1994, 
ΠΓ 89/1999) 

5 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θαιαζηνύ θαηά ηε ρξήζε ηνπ, ππάξρεη θνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο. 
Αθνύ παηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν θνπκπί, ε θίλεζε ηνπ θαιαζηνύ δηαθόπηεηαη θαη ελεξγνπνηείηαη ε 
πνξεία θαζόδνπ κε ρακειή ηαρύηεηα. Ο ρεηξηζηήο κπνξεί λα δηαθόςεη ηε ηελ θάζνδν ηνπ 
θαιαζηνύ ρεηξσλαθηηθά. Ζ επαλεθίλεζε ηνπ θαιαζηνύ πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε  ηηο νδεγίεο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

6 Καηά ηελ θίλεζε ηνπ θαιαζηνύ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηηο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ (πρ 
αξρηηεθηνληθέο πξνεμνρέο), ώζηε λα απνθεπρζεί εκπινθή ζηελ θίλεζε ηνπ θαιαζηνύ θαη ηνπ 
ζπξκαηόζρνηλνπ. 

7 Πιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαιαζηνύ, ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 
δώλε αζθαιείαο, ηελ νπνία ζα πξνζδέλεη από ην θαιάζη (όρη από ην θηίξην). (ΠΓ 396/1994, ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 89/1999) 

8 Ο ρεηξηζηήο ηνπ θαιαζηνύ δελ πξέπεη λα εμέξρεηαη από ην θαιάζη γηα θαλέλα ιόγν. Δθόζνλ 
πξέπεη λα απνρσξήζεη από ην θαιάζη, πξέπεη πξηλ εμέιζεη, λα πξνζδέζεη δώλε αζθαιείαο ζε 
ζηαζεξό ζεκείν ηνπ θηηξίνπ. 

9 Ο ρεηξηζηήο ηνπ θαιαζηνύ πξέπεη λα πξνζδέλεη ηα εξγαιεία ηνπ (πρ ζθνύπεο) κε ζρνηλί από ην 
θαιάζη, γηα ηελ απνθπγή θηλδύλνπ πηώζεο ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ γιηζηξήζνπλ από ηα ρέξηα 
ηνπ. Δπίζεο απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθνύ θξάλνπο. 

10 Ο ρεηξηζηήο δελ πξέπεη λα αθαηξεί ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο θαη ηνπο πξνθπιαθηήξεο ησλ 
ηξνραιηώλ ηνπ θαιαζηνύ. Δπίζεο δελ πξέπεη λα πξνζεγγίδεη θηλνύκελα ζπξκαηόζρνηλα 
θνξώληαο γάληηα ή θαξδηά ξνύρα, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα πηαζηνύλ ζε απηά. (ΠΓ 395/1994, 
ΠΓ 89/1999) 

11 Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ θαιαζηνύ, σο ππέξβαξν. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

12 Ζ ρξήζε ησλ θαιαζηώλ πξέπεη λα απαγνξεύεηαη, όηαλ πλένπλ πνιύ ηζρπξνί ή ζπειιώδεηο 
άλεκνη. 

13 Σα θαιάζηα πξέπεη λα ζπληεξνύληαη, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. (ΠΓ 
395/1994, ΠΓ 89/1999) 

14 Σα θαιάζηα πξέπεη λα επηζεσξνύληαη (θαη λα πηζηνπνηνύληαη) ηαθηηθά, ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα 
πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

15 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ζύληνκεο θαη «ειαθξηέο» εξγαζίεο. (ΠΓ 
17/1978) 

16 Οη ζθάιεο πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά. (ΠΓ 17/1978) 

17 Σν έδαθνο ζηήξημεο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξό θαη ζπκπαγέο. (ΠΓ 17/1978) 

18 Οη ζθάιεο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο ζηνπο ρώξνπο όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (πρ 
ηνπνζέηεζε θνληά ζε ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο ή ζε ρώξνπο θπθινθνξίαο εξγαδνκέλσλ θαη 
δηαθίλεζεο εμνπιηζκνύ). (ΠΓ 17/1978) 

19 Οη μύιηλεο ζθάιεο πξέπεη λα έρνπλ ρσλεπηά ζθαινπάηηα. (ΠΓ 17/1978) 

20 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα εμαζθαιίδνληαη θαη ζηα δπν άθξα ηνπο. 

21 Οη ζθάιεο ζπληζηάηαη λα πξνεμέρνπλ θαηά 1 κ από ην επηζπκεηό δάπεδν εξγαζίαο, ώζηε λα 
δηεπθνιύλεηαη ε θάζνδνο από απηέο. 

22 Πξηλ ηελ αλέγεξζε ηεο ζθαισζηάο πξέπεη λα δηελεξγείηαη κειέηε θαηαζθεπήο θαη αληνρήο απηήο 
από ηνλ αξκόδην κεραληθό, εθηόο αλ θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

23 Μόλν έκπεηξνη θαη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδόκελνη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζε θαη 
απνζπλαξκνιόγεζε ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

24 Οη εξγαδόκελνη πάλσ ζηηο ζθαισζηέο πξέπεη λα θνξνύλ ππνρξεσηηθά θξάλνο, πξνζηαηεπηηθά 
παπνύηζηα θαη δώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ εθόζνλ δελ ππάξρνπλ δηαηάμεηο πξνζηαζίαο έλαληη 
πηώζε από ύςνο. (ΠΓ 396/1994) 

25 Πξέπεη λα ηεξνύληαη όινη νη θαλόλεο θαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ζθαισζηάο γηα ηελ 
αζθαιή θαη ζηαζεξή αλέγεξζε ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 
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ΔΡΓΑΙΑ :  ΔΡΓΑΙΔ Δ ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ ΟΨΔΙ ΚΑΙ ΦΩΣΑΓΩΓΟΤ (ζπλέρεηα ...) 

Μέηρα 26 Πξέπεη λα ειέγρνληαη όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. (ΚΤΑ 
16440/1994) 

27 Ο ρώξνο θάησ από ηε ζθαισζηά πξέπεη λα πεξηθξάζζεηαη θαη απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε 
απηόλ. (ΚΤΑ 16440/1994) 

28 Οη ζθαισζηέο ζε θάζε επίπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ δάπεδα πιάηνπο 60 cm θαη δηαηάμεηο 
πιεπξηθήο πξνζηαζίαο (θνππαζηή θαη ζαλίδα κεζνδηαζηήκαηνο) θαη πξνζηαηεπηηθά έλαληη 
πηώζεο αληηθεηκέλσλ (ζνβαηεπί) ζε όιν ην κήθνο ηνπο. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 16/1996) 

29 Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξόζβαζε θαη έμνδνο από ηε ζθαισζηά. (ΚΤΑ 
16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

30 Πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηαθηηθόο έιεγρνο ηεο αληνρήο θαη ζηαζεξόηεηαο ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 
16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

31 Πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη από πηώζε νη εξγαδόκελνη θαηά ηελ αλέγεξζε ηεο ζθαισζηάο. (ΚΤΑ 
16440/1994, ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

32 Ζ ζθαισζηά πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί από αλαηξνπή ή δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο. (ΠΓ 395/1994, 
ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 

33 Πξηλ νινθιεξσζεί κηα ζθαισζηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. (ΚΤΑ 16440/1994, ΠΓ 
16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

34 Γηα κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπο, δειαδή βεβαίσζε 
εμέηαζεο ηύπνπ, δήισζε πηζηόηεηαο, ηεύρνο κειέηεο αληνρήο, νδεγίεο ζπλαξκνιόγεζεο θαη 
πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

35 Γηα  κεηαιιηθέο ζθαισζηέο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε ζηα ζηνηρεία ηεο ζθαισζηάο,  
ε νπνία ζπκθσλεί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο. (ΚΤΑ 16440/1994) 

36 Οη εξγαδόκελνη ζε ζθαισζηέο δελ πξέπεη λα εξγάδνληαη ζε δπν ή πεξηζζόηεξα επίπεδα 
ηαπηόρξνλα (θίλδπλνο πηώζεο αληηθεηκέλσλ ζε ρακειόηεξν επίπεδν πνπ εξγάδεηαη άιινο 
εξγαδόκελνο). (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 

37 Σα θηλεηά ηθξηώκαηα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη έλαληη αλαηξνπήο. πληζηάηαη ε ρξήζε 
πνδαξηθώλ πνπ πξνεμέρνπλ από ην ηθξίσκα. (ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999, ΠΓ 16/1996) 

38 Σα θηλεηά ηθξηώκαηα πξέπεη λα αθηλεηνπνηνύληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ θέξνπλ νη ηξνρνί 
ηνπο (θξέλα). εκεηώλεηαη επίζεο όηη δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθαιώλ ζε θηλεηά 
ηθξηώκαηα. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

39 Σα δάπεδα πάλσ ζηα νπνία θηλνύληαη ηθξηώκαηα πξέπεη λα είλαη επίπεδα θαη θαζαξά. 
Αλσκαιίεο, έληνλεο θιίζεηο θαη νιηζζεξέο νπζίεο δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε ησλ 
ηθξησκάησλ. (ΠΓ 16/1996, ΠΓ 395/1994, ΠΓ 89/1999) 

Μ.Α.Π. 1 Παπνύηζηα (απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 345 (S3) 

2 Εώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ ΔΝ 361 

3 Κξάλνο (απαξαίηεην γηα θάζε εξγαζία ζην εξγνηάμην) ΔΝ 397 

ΔΡΓΑΙΑ : ΔΡΓΑΙΔ Δ ΟΓΟΤ ΤΠΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Μέηρα 1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζε νδό ππό θπθινθνξία πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηεο 
αξρέο θαη νη άκεζα ελδηαθεξόκελνη. (ΤΑ 503/2003) 

2 Ζ ηξνραία ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, 
ώζηε λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ αδεηώλ. Δπίζεο πξέπεη λα  θαζνξηζηεί αλ  απαηηείηαη ε 
ζπλδξνκή ηεο ηξνραίαο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο. (ΤΑ 503/2003) 

3 Ζ πξνζσξηλή ζήκαλζε ηεο νδνύ πξέπεη λα γίλεηαη όπσο πξνβιέπεηαη από ηα ζθαξηθήκαηα 
ηεο ΤΑ 502/2003 ή ηε ζρεηηθή κειέηε (εθόζνλ ε πεξίπησζε δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην από ηα 
ζθαξηθήκαηα). (ΤΑ 503/2003) 

4 Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο θαη ηθαλνπνηεηηθή πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ, 
απνηξέπνληαο ηνπο κε έρνληεο εξγαζία λα εηζέιζνπλ ζε απηόλ. Δπίζεο πξέπεη λα απνηξέπεηαη  
ε είζνδνο νρεκάησλ, πνπ έρνπλ παξεθθιίλεη από ηελ πνξεία ηνπο, ζην ρώξν. (ΤΑ 503/2003) 

5 Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινύληαη εληόο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ έξγνπ. (ΤΑ 503/2003) 

6 Όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξνύλ θσζθνξίδνληα γηιέθα ζπλερώο. (ΤΑ 503/2003, ΠΓ 
396/1994) 

7 Να δηαηεξείηαη θαζαξόο ν ρώξνο εξγαζίαο άιια θαη ν επξύηεξνο ρώξνο πεξί απηόλ 
(νδόζηξσκα). (ΤΑ 503/2003) 

8 Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο όια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη. (ΤΑ 
503/2003) 

9 Ζ αλάξηεζε ησλ πηλαθίδσλ, θαηά ηηο αλπςσηηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ηνπο, πξέπεη λα γίλεηαη μερσξηζηά γηα θαζεκία θαη κε «πληρηό» δέζηκν. (ΤΑ 503/2003) 
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ΔΡΓΑΙΑ :   ΔΡΓΑΙΔ Δ ΟΓΟΤ ΤΠΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ (ζπλέρεηα ...) 

Μέηρα 10 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη από ην ρώξν ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ κέρξη λα 
πιεζηάζνπλ ζην έδαθνο. (ΤΑ 503/2003) 

11 Οη εξγαδόκελνη πνπ ηνπνζεηνύλ πηλαθίδεο θαη ζηεζαία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ γάληηα. (ΤΑ 
503/2003, ΠΓ 396/1994) 

12 Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη, ώζηε λα κελ αλαηξαπνύλ (βαξηέο βάζεηο, πξόζδεζε). 
(ΤΑ 503/2003) 

13 πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εξγαδόκελνο γηα ηελ πξνζσξηλή ξύζκηζε ηεο 
θπθινθνξίαο αλ θξηζεί απαξαίηεην. Ο εξγαδόκελνο πξέπεη λα θνξάεη θσζθνξίδνλ γηιέθν, 
θξάλνο, παπνύηζηα θαη λα θξαηάεη θόθθηλε ζεκαία. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα 
ηνπο ηξόπνπο ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ. Καηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θώλνη, γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ 
από ηελ νδό. (ΤΑ 503/2003) 

14 Να ρξεζηκνπνηείηαη, αλ απαηηείηαη, όρεκα πξνεηδνπνίεζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ. (ΤΑ 
503/2003) 

15 Πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε όηη δελ κεηαθηλήζεθαλ ή αθαηξέζεθαλ  πιηθά 
ζήκαλζεο ή αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη 
άκεζα ηα κέηξα αζθάιεηαο. (ΤΑ 503/2003) 

Μ.Α.Π. 1 Αλαθιαζηηθό γηιέθν ΔΝ 471 (class 2) 



ΑΡ. ΜΔΛ.: 9/2020   ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ-ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΒΑΗΛΧΝ» 
 

 

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ‐  ΥΔΓΗΑ «AS BUILT» 

Ο πληνληζηήο Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην παξόλ 
θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ θαηάινγν ησλ κειεηώλ εθαξκνγήο θαη ησλ "as built" ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ. 
AS BUILT 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΜΖΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην κεηξών επεκβάζεσλ ζην έξγν. Σν κεηξών επεκβάζεσλ ζην έξγν πξέπεη λα 

ελεκεξώλεηαη κεηά από θάζε λέα επέκβαζε ζε απηό, κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύπηνπλ θάζε θνξά. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

⦁ Ν4030/2011, «Νζοσ τρόποσ ζκδοςθσ αδειϊν δόμθςθσ, ελζγχου καταςκευϊν και λοιπζσ διατάξεισ», 
ΦΕΚ 249Α/11 

⦁ Ν3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων», ΦΕΚ 84Α, 
ο οποίοσ αντικατζςτθςε το Ν1568/1985 «Τγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων», ΦΕΚ 117Α/85 και 
το ΠΔ17/1996 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

⦁ Ν3669/08 «Κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμόςιων ζργων», ΦΕΚ 116, 
όπωσ ςυμπλθρώκθκε με το Ν4070/12 «Ρυκμίςεισ Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, Μεταφορϊν, 
Δθμοςίων Ζργων και άλλεσ διατάξεισ», ΦΕΚ 82Α/08 

⦁ Ν2696/1999 «Κφρωςθ του Κώδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ», ΦΕΚ 57Α, όπωσ τροποποιικθκε με το 
Ν3542/07 «Σροποποιιςεισ διατάξεων του Κώδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ», ΦΕΚ 50Α/99 

⦁ Ν2224/1994 «Ρφκμιςθ κεμάτων εργαςίασ, ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων, Τγιεινισ – Αςφάλειασ 
κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπωσ ςυμπλθρώκθκε με τθν ΤΑ 25231/10 «Κατθγοριοποίθςθ παραβάςεων και 
κακοριςμόσ φψουσ προςτίμων που επιβάλλονται από τουσ Επικεωρθτζσ Εργαςίασ του ϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94 

⦁ N1430/1984 «Κφρωςθ τθσ αρικμ. 62 Διεκνοφσ υμβάςεισ Εργαςίασ, που αφορά τισ διατάξεισ 
αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία και τθ ρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με αυτι», ΦΕΚ 
49Α/84 

⦁ Ν1396/1983 «Τποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφάλειασ ςτισ οικοδομζσ και λοιπά 
ιδιωτικά τεχνικά ζργα», ΦΕΚ 126Α/83 

⦁ ΠΔ115/2012 «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων και βακμίδων για τισ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ: (α) τθσ 
εκτζλεςθσ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και επιτιρθςθσ τθσ λειτουργίασ μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων 
ςε βιομθχανίεσ και άλλεσ μονάδεσ, (β) του χειριςμοφ και τθσ επιτιρθςθσ ατμολεβιτων και (γ) τθσ 
εκτζλεςθσ τεχνικοφ ζργου και τθσ παροχισ τεχνικισ υπθρεςίασ για εργαςίεσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ και 
οξυγονοκόλλθςθσ, κακοριςμόσ επαγγελματικϊν προςόντων και προχποκζςεων για τθν άςκθςθ των 
δραςτθριοτιτων αυτϊν από φυςικά πρόςωπα και άλλεσ ρυκμίςεισ», ΦΕΚ 200Α/12 

⦁ ΠΔ114/2012 «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων και βακμίδων επαγγελματικϊν προςόντων για τθν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθσ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και επιτιρθςθσ τθσ 
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ιεηηοσργίας ηωλ εγθαηαζηάζεωλ θαύζες σγρώλ θαη αερίωλ θασζίκωλ γηα ηελ παραγωγή δεζηού λερού, 

θαζορηζκός επαγγεικαηηθώλ προζόληωλ θαη προϋποζέζεωλ γηα ηελ άζθεζε ηες δραζηερηόηεηας ασηής 

από θσζηθά πρόζωπα θαη άιιες ρσζκίζεης», ΦΔΚ 199Α/12 

⦁ ΠΔ113/2012 «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων για τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα του χειριςμοφ 
μθχανθμάτων τεχνικϊν ζργων, κακοριςμόσ κριτθρίων για τθν κατάταξθ των μθχανθμάτων ςε 
ειδικότθτεσ και ομάδεσ, κακοριςμόσ επαγγελματικϊν προςόντων και προχποκζςεων για τθν άςκθςθ 
τθσ επαγγελματικισ αυτισ δραςτθριότθτασ από φυςικά πρόςωπα και άλλεσ ρυκμίςεισ», ΦΕΚ 198Α/12 

⦁ ΠΔ112/2012 «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων και βακμίδων επαγγελματικϊν προςόντων για τθν 
επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθσ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ υδραυλικϊν 
εγκαταςτάςεων και προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ από φυςικά πρόςωπα», 
ΦΕΚ 197Α/12 

⦁ ΠΔ82/2010 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγείασ και αςφάλειασ όςον αφορά ςτθν ζκκεςθ των 
εργαηομζνων ςε κινδφνουσ προερχόμενουσ από φυςικοφσ παράγοντεσ (τεχνθτι οπτικι ακτινοβολία), 
ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

⦁ ΠΔ57/2010 «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου «ςχετικά με τα μθχανιματα και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 
95/16/ΕΚ» και κατάργθςθ των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10 

⦁ ΠΔ162/2007 «Προςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ 
παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ, κατά τροποποίθςθ του π.δ. 307/1986 όπωσ ιςχφει, 
ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

⦁ ΠΔ212/2006 «Προςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε αμίαντο κατά τθν εργαςία, ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 83/477/ΕΟΚ του υμβουλίου, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν οδθγία 
91/382/ΕΟΚ του υμβουλίου και τθν οδθγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
υμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06 

⦁ ΠΔ149/2006 «Eλάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγείασ και αςφάλειασ όςον αφορά τθν ζκκεςθ των 
εργαηομζνων ςε κινδφνουσ προερχόμενουσ από φυςικοφσ παράγοντεσ (κόρυβοσ) ςε εναρμόνιςθ με 
τθν οδθγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

⦁ ΠΔ 176/2005 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγείασ και αςφάλειασ όςον αφορά ςτθν ζκκεςθ εργαηομζνων 
ςε κινδφνουσ προερχόμενουσ από φυςικοφσ παράγοντεσ (κραδαςμοφσ), ςε ςυμμόρφωςθ με τθν 
Οδθγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

⦁ ΠΔ305/1996 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα 
προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

⦁ ΠΔ105/1995 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφάλειασ ι/και υγείασ ςτθν εργαςία ςε 
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

⦁ ΠΔ397/1994 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ κατά τθ χειρωνακτικι διακίνθςθ 
φορτίων που ςυνεπάγεται κίνδυνο ιδίωσ για τθ ράχθ και τθν οςφυϊκι χϊρα των εργαηομζνων ςε 
ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του υμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

⦁ ΠΔ396/1994 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χριςθ από τουσ εργαηόμενουσ 
εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του 
υμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

⦁ ΠΔ395/1994 «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ 
εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία του 
υμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπωσ τροποποιικθκε με τα ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και 
ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04). 

⦁ ΠΔ77/1993 «προςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ. 
Τροποποίεζε θαη ζσκπιήρωζε προς ηελ οδεγία ηοσ ζσκβοσιίοσ 88/642/ΕΟΚ», ΦΔΚ 34Α/93 

⦁ ΠΔ31/1990 «Επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, χειριςμόσ και ςυντιρθςθ μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν 
ζργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπωσ τροποποιικθκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 
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⦁ ΠΔ225/1989 «Τγιεινι και αςφάλεια ςτα υπόγεια τεχνικά ζργα» ΦΕΚ 106Α/89 

⦁ ΠΔ307/1986 «Προςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ 
παράγοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ», ΦΕΚ 135Α, όπωσ τροποποιικθκε με το ΠΔ12/2012, 
ΦΕΚ 19Α 

⦁ ΠΔ1073/1981 «Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςιν εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομϊν και 
πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτοσ Πολιτικοφ Μθχανικοφ», ΦΕΚ 260Α/81 

⦁ ΠΔ778/1980 «Περί των μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςιν οικοδομικϊν εργαςιϊν», ΦΕΚ 193Α/80 

⦁ ΠΔ95/1978 «Περί μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ των απαςχολουμζνων εισ εργαςίασ ςυγκολλιςεων» 
ΦΔΚ 20Α/78 

⦁ ΤΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν: χαρακτθριςτικά, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, διαδικαςίεσ 
αξιολόγθςθσ ςυμμόρφωςθσ και ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ «CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

⦁ ΤΑ2223/2011 «Κανονιςμόσ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 1227Β/11 

⦁ ΤΑ6952/2011 «Τποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία 
πεηϊν», ΦΕΚ 420Β/11 

⦁ ΤΑ210172009 «Όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ των επιχειριςεων που αςχολοφνται με τισ 
εργαςίεσ κατεδάφιςθσ και αφαίρεςθσ αμιάντου ι/και υλικϊν που περιζχουν αμίαντο από κτίρια, 
καταςκευζσ, ςυςκευζσ, εγκαταςτάςεισ και πλοία, κακϊσ επίςθσ και με τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, 
επικάλυψθσ και εγκλειςμοφ αμιάντου ι/και υλικϊν που περιζχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

⦁ ΤΑ 502/2003 «Ζγκριςθ Σεχνικισ Προδιαγραφισ ιμανςθσ Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων εντόσ και 
εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ ελάχιςτα όρια», ΦΕΚ 946/03 

⦁ ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν καταςκευι 
Δθμοςίων Ζργων», ΦΕΚ 16Β/03 

⦁ ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόλθψθ εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθ μελζτθ του ζργου», ΦΕΚ 266Β/01 

⦁ ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Κακιζρωςθ του χεδίου Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ) και του Φακζλου 
Αςφάλειασ και Τγείασ (ΦΑΤ) ωσ απαραίτθτων ςτοιχείων για τθν ζγκριςθ μελζτθσ ςτο ςτάδιο τθσ 
οριςτικισ μελζτθσ ι/και τθσ μελζτθσ εφαρμογισ ςε κάκε Δθμόςιο Ζργο», ΦΕΚ 686Β/01 

⦁ ΑΠ. οικ 433/2000 «Κακιζρωςθ του Φακζλου Αςφάλειασ και Τγείασ (ΦΑΤ) ωσ απαραίτθτου ςτοιχείου 
για τθ προςωρινι και οριςτικι παραλαβι κάκε Δθμόςιου Ζργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

⦁ ΚΤΑ16440/1993 «Κανονιςμόσ παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά ςυναρμολογοφμενων μεταλλικϊν 
ςτοιχείων για τθν αςφαλι καταςκευι και χριςθ μεταλλικϊν ςκαλωςιϊν», ΦΕΚ 756Β/93 

⦁ ΤΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ», ΦΕΚ 154Β/84 

⦁ ΕΚΓ27/ΔΙΠΑΔ/οικ/369 «Ζνταξθ ςτα ςυμβατικά τεφχθ (ΕΤ) των δθμοπρατοφμενων ζργων, άρκρου 
ςχετικοφ με τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτα εργοτάξια» 15/10/2012 

⦁ ΕΓΚ10201/ΕΠΕ «Θεϊρθςθ χεδίου και Φακζλου Αςφάλειασ και Τγείασ», 27/03/2012 

⦁ ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ ΑΤ και ΦΑΤ των Δθμοςίων Ζργων» 
31/03/2008 
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ΠΕΡΙΣΑΙΑΚΗ ΗΜΑΝΗ 
 

Ζ πεξηζηαζηαθή ζήκαλζε ζρεηίδεηαη κε: 

 Σελ επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ  

 Σελ θιήζε αηόκσλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλή ελέξγεηα  

 Σελ επείγνπζα απνκάθξπλζε αηόκσλ  

 Σελ θαζνδήγεζε αηόκσλ πνπ εθηεινύλ ρεηξηζκνύο 
 

Καη γίλεηαη κε: 

 θσηεηλό ζήκα 

 ερεηηθό ζήκα 

 ζήκα δηα ρεηξνλνκηώλ 

 πξνθνξηθή αλαθνίλσζε  
 
Οξηζκέλνη ηξόπνη απηήο ηεο ζήκαλζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ καδί όπσο: 

 Φσηεηλό ζήκα θαη ερεηηθό ζήκα.  

 Φσηεηλό ζήκα θαη πξνθνξηθή αλαθνίλσζε.  

 ήκα δηα ρεηξνλνκηώλ θαη πξνθνξηθή αλαθνίλσζε. 
 

1. Ζρεηηθά ζήκαηα 

Έλα ερεηηθό ζήκα πξέπεη λα έρεη ερεηηθό επίπεδν ζαθώο αλώηεξν ησλ δηάρπησλ ζνξύβσλ ηνπ 
πεξηβάιινληνο, λα αλαγλσξίδεηαη εύθνια θαη λα δηαθξίλεηαη ζαθώο αθελόο από έλα άιιν ερεηηθό ζήκα θαη 
αθεηέξνπ από ηνπο δηάρπηνπο ζνξύβνπο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Δάλ έλα ζύζηεκα κπνξεί λα εθπέκπεη ερεηηθό ζήκα ζε θπκαηλόκελε θαη ζηαζεξή ζπρλόηεηα, ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη ε θπκαηλόκελε ζπρλόηεηα γηα λα ππνδεηθλύεη, ζε ζρέζε κε ηε ζηαζεξή, πςειόηεξν θίλδπλν 
ή επείγνπζα αλάγθε επέκβαζεο ή δεηνύκελεο ή επηβαιιόκελεο ελέξγεηαο. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 
ερεηηθό ζήκα αλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ππάξρεη ηδηαίηεξα δπλαηόο ζόξπβνο. 

2. Φσηεηλά ζήκαηα 

Σν θσο πνπ εθπέκπεηαη από έλα ζήκα πξέπεη λα δεκηνπξγεί θαηάιιειε θσηεηλή αληίζεζε ζην πεξηβάιινλ 
ηνπ ρσξίο λα πξνθαιεί ζάκπσκα ιόγσ ππεξβνιήο ή θαθή νξαηόηεηα ιόγσ αλεπάξθεηαο. Ζ θσηεηλή 
επηθάλεηα πνπ εθπέκπεη έλα ζήκα κπνξεί λα είλαη εληαίνπ ρξώκαηνο, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ 
πεξηιακβάλεη ηνπο ζπλδπαζκνύο ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ, ή λα πεξηέρεη έλα εηθνλνζύκβνιν ζε 
θαζνξηζκέλν θόλην ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ ην αθνξνύλ.  
Αλ έλα ζύζηεκα κπνξεί λα εθπέκπεη ζπλερέο θαη δηαθεθνκκέλν θσηεηλό ζήκα, ην δηαθεθνκκέλν ζήκα ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνδεηθλύεη, ζε ζρέζε κε ην ζπλερέο, έλα πςειόηεξν επίπεδν θηλδύλνπ ή κηα 
απμεκέλε αλάγθε επέκβαζεο ή δεηνύκελεο ή επηβαιιόκελεο δξάζεο. Ζ δηάξθεηα θάζε ιάκςεο θαη ε 
ζπρλόηεηα ησλ ιάκςεσλ ελόο δηαθεθνκκέλνπ θσηεηλνύ ζήκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαιή θαηαλόεζε 
ηνπ κελύκαηνο θαη λα απνθεύγεηαη θάζε ζύγρπζε, είηε κεηαμύ δηαθόξώλ θσηεηλώλ ζεκάησλ, είηε κε έλα 
ζπλερέο θσηεηλό ζήκα. έλα ζύζηεκα εθπνκπήο θσηεηλνύ ζήκαηνο ρξεζηκνπνηνύκελνπ ζε πεξίπησζε 
ζνβαξνύ θηλδύλνπ πξέπεη λα επηηεξείηαη εηδηθά ή λα δηαζέηεη βνεζεηηθό ιακπηήξα.  
Δπηπιένλ: 

 Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπγρξόλσο δύν ερεηηθά ζήκαηα ή δύν θσηεηλά ζήκαηα ηα νπνία 
κπνξνύλ λα ζπγρένληαη.  

 Γηα ηηο ζεκάλζεηο πνπ έρνπλ αλάγθε πεγήο ελέξγεηαο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 
επηθνπξηθή ηξνθνδνζία ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο θαλνληθήο ηξνθνδνζίαο ηνπο.  

 Ζ θαιή ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θσηεηλώλ θαη ερεηηθώλ ζεκάησλ πξέπεη λα ειέγρεηαη 
πξηλ ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία θαη ζηε ζπλέρεηα αξθεηά ζπρλά. Δπίζεο πξέπεη λα ηίζεληαη ζε εηνηκόηεηα ακέζσο 
κεηά από θάζε ρξεζηκνπνίεζε.  

 Αλ έλα δηαθεθνκκέλν θσηεηλό ζήκα ρξεζηκνπνηείηαη αληί ή σο ζπκπιήξσκα ερεηηθνύ ζήκαηνο, πξέπεη 
ν θώδηθαο ηνπ ζήκαηνο λα είλαη ηαπηόζεκνο.  

3. Πξνθνξηθή αλαθνίλσζε 

Ζ πξνθνξηθή αλαθνίλσζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμύ ελόο νκηιεηή ή πνκπνύ θαη ελόο ή πεξηζζνηέξσλ 
αθξναηώλ, κε ηε κνξθή ζύληνκσλ θεηκέλσλ, νκάδσλ ιέμεσλ ή/θαη κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, ελδερόκελα 
θσδηθνπνηεκέλσλ. Σα πξνθνξηθά κελύκαηα πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ζύληνκα, απιά θαη ζαθή. Σα 
άηνκα ζηα νπνία απεπζύλεηαη ην ζήκα ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαιά ηε ρξεζηκνπνηνύκελε γιώζζα.  
Αλ ε πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζέζε ή σο ζπκπιήξσκα ζεκάησλ κε ρεηξνλνκίεο, πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ιέμεηο-θσδηθνί όπσο π.ρ.: έλαξμε, ζηνπ, ηέινο, βίξα, κάηλα, πξνρώξεζε, 
νπηζζνρώξεζε, δεμηά, αξηζηεξά, θίλδπλνο, γξήγνξα.  
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4. ήκαηα κε Υεηξνλνκίεο 

έλα ζήκα κε ρεηξνλνκίεο πξέπεη λα είλαη αθξηβέο, απιό, επξύ, λα γίλεηαη θαη λα θαηαλνείηαη εύθνια θαη λα 
είλαη ζαθώο δηαθεθξηκέλν από άιιν ζήκα κε ρεηξνλνκίεο. Οη ρξεζηκνπνηνύκελεο ρεηξνλνκίεο κπνξεί λα 
πνηθίιινπλ ειαθξά ή λα είλαη αλαιπηηθόηεξεο από απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ κε ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ε ζεκαζία ηνπο θαη ε θαηαλόεζε ηνπο Θα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακεο. Σν άηνκν πνπ 
δίλεη ηα ζήκαηα θαιείηαη ζεκαησξόο θαη ν παξαιήπηεο ησλ ζεκάησλ ρεηξηζηήο.  
Ο ζεκαησξόο πξέπεη λα βιέπεη απεπζείαο ηηο εθηεινύκελεο θηλήζεηο από ην ρεηξηζηή ρσξίο λα δηαηξέρεη 
θίλδπλν από απηέο θαη λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρεηξηζηή θαη κε ηελ αζθάιεηα 
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ. όηαλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 
πεξηζζόηεξνη ζεκαησξνί. Ο ζεκαησξόο πξέπεη λα θέξεη έλα ή πεξηζζόηεξα θαηάιιεια ζηνηρεία 
αλαγλώξηζεο (π.ρ. ζαθάθη, θξάλνο, πεξηρεηξίδεο, πεξηβξαρηόληα, ξαθέηεο) κε έληνλν θαη θαηά πξνηίκεζε 
εληαίν ρξώκα γηα λα είλαη εύθνια αλαγλσξίζηκνο από ηνλ ρεηξηζηή.  
 

Α. Γενικές τειρονομίες 

Α/Α εκαζία Πεξηγξαθή Δηθόλα 

Α1 ΔΝΑΡΞΖ 
Πξνζνρή 
Αλάιεςε 
θαζνδήγεζεο  

Οη δύν βξαρίνλεο βξίζθνληαη ζε έθηαζε 
θαη νη παιάκεο είλαη ζηξακκέλεο πξνο 
ηα εκπξόο.  

 
Α2 ΣΟΠ 

Γηαθνπή 
Σέινο ηεο θίλεζεο  

Ο δεμηόο βξαρίνλαο ηελησκέλνο πξνο 
ηα άλσ, ε δεμηά παιάκε ζηξακκέλε 
πξνο ηα εκπξόο. 

 
Α3 ΣΔΛΟ 

ησλ ελεξγεηώλ  
Σα δύν ρέξηα είλαη ελσκέλα ζην ύςνο 
ηνπ ζηήζνπο. 

 
 

Β. Καηακόρσθες κινήζεις 

Α/Α εκαζία Πεξηγξαθή Δηθόλα 

Β1 ΑΝΤΦΧΖ Ο δεμηόο βξαρίνλαο είλαη ηελησκέλνο 
πξνο ηα άλσ θαη ε δεμηά παιάκε 
ζηξακκέλε πξνο ηα εκπξόο δηαγξάθεη 
αξγά έλα θύθιν. 

 
Β2 ΚΑΘΟΓΟ Ο δεμηόο βξαρίνλαο είλαη ηελησκέλνο 

πξνο ηα θάησ θαη ε δεμηά παιάκε 
ζηξακκέλε πξνο ην εζσηεξηθό 
δηαγξάθεη αξγά έλαλ θύθιν.  

 
Β3 ΚΑΘΔΣΖ 

ΑΠΟΣΑΖ  
Με ηα ρέξηα θαζνξίδεηαη ε απόζηαζε.  
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Γ. Οριζόνηιες κινήζεις 

Α/Α εκαζία Πεξηγξαθή Δηθόλα 

Γ1 ΠΡΟΥΧΡΖΔ Με ηνπο δύν βξαρίνλεο δηπισκέλνπο 
θαη ηηο παιάκεο ζηξακκέλεο πξνο ην 
εζσηεξηθό, ην πξόζζην κέξνο ησλ 
βξαρηόλσλ εθηειεί θηλήζεηο αξγέο πξνο 
ην ζώκα. 

 
Γ2 ΟΠΗΘΟΥΧΡΖΔ Με ηνπο δύν βξαρίνλεο δηπισκέλνπο 

θαη ηηο παιάκεο ζηξακκέλεο πξνο ηα 
έμσ, ην πξόζζην κέξνο ησλ βξαρηόλσλ 
εθηειεί θηλήζεηο αξγέο 
απνκαθξπλόκελεο από ην ζώκα. 

 
Γ3 ΓΔΞΗΑ 

σο πξνο ηνλ 
ζεκαησξό  

Με ηνλ δεμηό βξαρίνλα ηελησκέλν 
πεξίπνπ νξηδνληίσο; ε παιάκε ηνπ 
δεμηνύ ρεξηνύ βιέπεη πξνο ηα θάησ θαη 
εθηεινύληαη κηθξέο αξγέο θηλήζεηο θαηά 
ηε . δηεύζπλζε απηή. 

 
Γ4 ΑΡΗΣΔΡΑ 

σο πξνο ηνλ 
ζεκαησξό  

Με ηνλ αξηζηεξό βξαρίνλα ηελησκέλν 
πεξίπνπ νξηδνληίσο θαη ηελ παιάκε ηνπ 
αξηζηεξνύ ρεξηνύ ζηξακκέλε πξνο ηα 
θάησ εθηεινύληαη κηθξέο αξγέο θηλήζεηο 
θαηά ηε δηεύζπλζε απηή  

Γ5 ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 
ΑΠΟΣΑΖ  

Με ηα ρέξηα θαζνξίδεηαη ε από-ζηάζε. 

 
 

Γ. Κίνδσνος 

Α/Α εκαζία Πεξηγξαθή Δηθόλα 

Γ1 ΚΗΝΓΤΝΟ 
επείγνπζα 
δηαθνπή ή ζηάζε  

Οη δύν βξαρίνλεο είλαη ηελησκέλνη πξνο 
ηα άλσ θαη νη παιάκεο ζηξακκέλεο 
πξνο ηα εκπξόο.  

 
Γ2 ΣΑΥΔΗΑ ΚΗΝΖΖ Οη θσδηθνπνηεκέλεο ρεηξνλνκίεο πνπ θαζνδεγνύλ ηηο θηλήζεηο 

εθηεινύληαη κε ηαρύηεηα.  

Γ3 ΒΡΑΓΔΗΑ ΚΗΝΖΖ Οη θσδηθνπνηεκέλεο ρεηξνλνκίεο πνπ θαζνδεγνύλ ηηο θηλήζεηο 
εθηεινύληαη κε κεγάιε βξαδύηεηα.  
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