
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           ΑΡ. ΠΡΩΤ: 27193/1-11-2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2021» με προϋπολογισμό 

1.000.000,00€ (806.451,61 + 193.548,39 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία Η/Μ, με 
προϋπολογισμό εργασιών 802.365,10 € (δαπάνη εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα 
χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

2. Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 81/2021, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία 
περαίωσης ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερολογιακούς μήνες. 

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr 
(Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κλπ) καθώς και στην ιστοσελίδα 
www.palaiofaliro.gr του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.  

4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) 
ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/11/2021 
ημέρα Δευτέρα ώρα λήξης της υποβολής προσφορών η 15:00μ.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3/12/2021, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. 

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ, 
εφόσον ανήκουν στην κατηγορία για έργα κατηγορίας  Η/Μ, βάσει του άρθρου 59 του ν. 
4278/2014 ή αλλοδαπές επιχειρήσεις των περιπτώσεων β και γ της παρ. 21.1 του άρθρου 21 
της διακήρυξης.  

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 420 ημέρες. 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

16.129,03 ευρώ, ήτοι 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α. 
9. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ σύμφωνα με την αριθ. 318/2020 απόφαση 

Ο.Ε. περί έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, 
Οικονομικού Έτους 2021. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αριθ.Αποφ.  348/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 
Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων για το έργο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021 
προυπολογισμού 806.451,61 € πλέον Φ.Π.Α.  24%. 
 
      Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνεδρίασε 
τακτικά η Οικονομική Επιτροπή, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
epresence.gov.gr,  βάσει της  ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11.03.2020, (άρθρο 10 παρ. 1) η οποία κυρώθηκε με το αρθρ. 
2 του Ν. 4682/20, του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με 
αρ. εγκ. 40/20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ,  της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως 
ισχύει, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/08.10.2021, ύστερα από την με 26615/22.10.2021 πρόσκληση 
του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: 
«Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010). 

Ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
    

 «Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής τη λήψη απόφασης για την έγκριση όρων για το έργο 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021 προυπολογισμού 806.451,61 € πλέον Φ.Π.Α.  24%.».  
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής :  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1στ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «[…]στ) Αποφασίζει για: 
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 
δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.» 
 
Σύμφωνα με την με αρ. 81/2021  θεωρημένη μελέτη της Δ.Τ.Υ. για το εν θέματι έργο η εκτιμώμενη αξία 
της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) και συνεπώς θα πρέπει να 
διενεργηθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεσή της. 
 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2021, έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ: 
20-7325.002, συνολικού ύψους 600,00 (αναλογία δαπάνης έτους) με τον τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021». 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω έξι (6) μέλη:   
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Προεδρεύων) 
2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
3. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
5. ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (αναπλ. μέλος) 

1.  ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
     (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)  
2. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
3. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
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Ακολούθως εκθέτει ότι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου υποβλήθηκε η υπ’ αρ. 81/2021 μελέτη 
που αφορά στην εν θέματι έργο, και σχέδιο διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής 
διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με 
βάση την τιμή.  
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  
 τον ν. 4727/2020 (Α’ 184)  
 τον ν. 4700/2020 (Α’ 127)  
 τον ν. 4640/2019(Α  190)  
 τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137)  
 τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019)  
 τον ν. 4601/2019 (Α’ 44)  
 τον ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
 τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α)  
 τον ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα» 
 τον ν. 4270/2014 (Α' 143)  
 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 
 τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 

176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν. 

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

 τον ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279) 
 τον ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
 τον ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

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

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

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

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

και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021)  
 την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 
 την υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 

Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 
 τη με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών 
 της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

 τη με αρ. 166278/25.06.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ 2813/Β') «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 
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 τη με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 την με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607)  
 την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (B΄ 1956)  
 την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (B΄ 1746)  
 την με αριθμ Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105)  

 την υπ’αρ. 239/2020 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 68Ε1ΩΞΕ-Υ84) περί ψήφισης του πρ/σμού οικ. 
έτους 2021, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 20406/22.02.2021 απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τη με αρ. 238/2020 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το 
Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 και τις τροποποιήσεις αυτών 

 το με αρ πρωτ. 22091/31.08.2021 και ΑΔΑΜ: 21REQ009132354, πρωτογενές αίτημα 

 τη με αρ. πρωτ. 22099/31-08-2021, με αρ. Α/916 καταχώρηση στο βιβλίο δεσμεύσεων ΑΔΑ : 
6ΒΠΥΩΞΕ-ΜΡΜ και ΑΔΑΜ: 21REQ009137469 2021-09-01 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  

 τη με αρ. πρωτ. 22169/01-09-2021 ΑΔΑ : ΩΘΥ5ΩΞΕ-Ο6Ι , έγκριση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης 

 το με αρ.πρωτ. 22092/31.08.2021 τεκμηριωμένο αίτημα 

 τη με αρ. 81/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου 

 τις σχετικές με το αντικείμενο της παρούσης, προδιαγραφές, πρότυπα, πιστοποιήσεις, όπως 
αναφέρονται διεξοδικά στην με αρ. 81/2021, μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου 

 την με αρ. 117/2021 Α.Δ.Σ. 

 τον ΚΑ: 20-7325.002 

 τον CPV 45316110-9 
 την εισηγητική έκθεση  

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Αποδέχεται τη με αρ. 81/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  
  

2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για το 
έργο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021 προυπολογισμού 806.451,61 € πλέον Φ.Π.Α.  24%,  με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,  
σύμφωνα με τη με αρ. 81/2021 μελέτη και το Ν. 4412/2016, ως το συνημμένο κείμενο που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.  

 
 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2021, έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ: 
20-7325.002, συνολικού ύψους 600,00€ (αναλογία δαπάνης έτους) ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του έτους 2022 & 2023. 
 
 
Η κατανομή των δαπανών και ανά έτος έχει ως εξής: 
 

ΚΑΕ 2021 2022 2023 
 20-7325.002 600,00 500.000,00 499.400,00 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο  227 του Ν. 
3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, 
των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα 
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή 
αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν 
υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών. 
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην 
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περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο 
νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του 
ενδιαφερομένου. 
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την 
άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας 
και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45). 
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, 
ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. 
Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και 
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν 
γένει κοινωνικούς σκοπούς. 
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η 
ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων 
δικαστηρίων.» 
 
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και  
152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο -   ο έλεγχος νομιμότητας 
των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις 
Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  348/2021 
 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,  σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 
(http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθ. 76 παρ. 3 στ). 
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4727/2020,  οι  πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο  γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους 
τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) ως ηλεκτρονικά 
έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, 
β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία 
μεταξύ φορέων. 

 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4. ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
5. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

  
  
  

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

                         
 

http://www.palaiofaliro.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

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

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
2ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΕΡΓΟ: 
 
 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021   

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 3 

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

    

 

 

  

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

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

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  
Ε Ρ Γ Ο Υ   

  

 
4 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. 

 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 
 
 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021 

 
Εκτιμώμενης αξίας  806.451,61 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 
 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
                          Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 090261509 
                          Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης …………………………………..5 

Οδός  : ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
Ταχ.Κωδ. : 17562 
Τηλ. : 213-2020250 2132020247 
Γενική Διεύθυνση 
στο Διαδίκτυο 
(URL)                       

  
www.palaiofariro.gr 

E-Mail : evaggelos.sifakakis@palaiofaliro.gr 
despoina.agorastou@palaiofaliro.gr 

Πληροφορίες:  : Σηφακάκης Ευάγγελος – Aγοραστού Δέσποινα 
 
1.2       Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
1.3       Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
1.4       Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
1.5       Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
1.6       Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες6 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούσα διακήρυξη, 
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)7   
γ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
ζ) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
η) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 
θ) το υπόδειγμα ….8 
ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ια) η τεχνική μελέτη, 
ιβ)τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
ιγ) ............................9 
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2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης10 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr.  
Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.palaiofaliro.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με 
αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του 
«ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 19/11/202111  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 25/11/202112 
 
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο 
ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους 
ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο. 
 
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  
 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών. 
 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 
 
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ13. 
 
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 14, 
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β) δεν θα ενεργηm σουν αθεmμιτα, παραm νομα ηm  καταχρηστικαm  καθ  ́ οm λη τη διαm ρκεια της διαδικασιmας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.15   
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν  τη  
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής 
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)». 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,  προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση 
περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση 
που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται από 
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται 
αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας. 
 
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο 
άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή16, με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.17 
 
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον 
οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως 
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει 
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.  
 
δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του 
άρθρου 95 του ν.4412/2016.18 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν, 
τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της 
προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί 
αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα 
παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον 
οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η 
προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα 
σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις 
σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν  τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε.19 
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ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν 
παραχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, 

σύμφωνα με  την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας20  

η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή 
ακριβή αντίγραφα21. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 4.1. γ) της παρούσας, 

ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά 
συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα), 

iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, δύναται να 
συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)22 που υποβάλλεται 

σύμφωνα με τις περ. ii) ή iv)  της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας,23  μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο 
οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 
 
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 
παρούσας, και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας 
Αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο 
χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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β) Η αναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού τους κλειστούς 
φακέλους  με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, που έχουν προσκομιστεί, πριν από την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται, ομοίως, στο άρθρο 18 της 
παρούσας.   
 
Η  Επιτροπή Διαγωνισμού24, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18, προβαίνει σε 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου 
“Οικονομική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. 
 
γ)  Μετά την ως άνω αποσφράγιση, και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την 
αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στις ακόλουθες 
ενέργειες25: 
 
(i) αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο 
προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους 
προσφέροντες,  
 
ii) ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της παρούσας. Η προσφορά οικονομικού φορέα που 
παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση 
υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής 
έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία 
συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και 
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της 
λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της 
προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες. 
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 
απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας.26  
 
iii) Στη συνέχεια διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην 
αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα 
πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες. 
 
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης 
και αριθμητικής αναγραφής του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016  
 
ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 
σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής.  
 
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
του άρθρου 24.2 της παρούσας, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση 
αυτή  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες27. 
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ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, παράλληλα με τις ως άνω ενέργειες, επικοινωνεί με τους εκδότες που 
αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους.28 Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.  
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
 
Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση 
μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων 
των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.  
 
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές 
με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.29 
 
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία 
αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.  
 
Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της 
άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν 
γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής. 
 
Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες υποβάλλονται, ομοίως, μέσω της 
λειτουργίας « Επικοινωνία», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο 
προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της 
σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλυτικά αναφερόμενα στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 
προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής.  
 
Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού30, η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της 
επόμενης περίπτωσης (θ). Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες 
επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016. 
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες, εκτός από εκείνους, οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά, λόγω μη υποβολής ή 
προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρούσας 
παραγράφου 4.1 και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις 
οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισημαίνεται, τέλος, ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), 
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
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παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφαση της προηγούμενης 
περίπτωσης (θ). 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της 
παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 31 από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 23 της 
παρούσας, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης.32 Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει, εντός της ως άνω προθεσμίας, 
αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράτασή της, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί 
αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, δεν απαιτείται 
να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, εφόσον 
υποβάλλονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

 
i) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  
 
ii) είτε των άρθρων 15 και 2733 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 
 
iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής- 
επικύρωσης των αντιγράφων 
 
iv) είτε της παρ. 2 του άρθρου 3734 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
  
v) είτε της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων35.  
 
Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
 
Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων 
με μορφότυπο PDF. 
 
β.1) Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την 
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα).36 
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Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

i) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, 
(ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)  

ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους,  καθώς και  
 
iii) τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση και δεν 
είναι επικυρωμένα από δικηγόρο. 
 
Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρωm θηκε με το ν. 1497/1984 (Α 1́88), εφοm σον συνταm σσονται σε κραm τη 
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται 
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση 
νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση 
περί απαλλαγής απο την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός 
ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης 
δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων 
στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό 
δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή 
καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα 
ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την 
προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το 
σταm διο κατακυm ρωσης, κατ’ εφαρμογηm  της διαm ταξης του αm ρθρου 79 παραm γραφος 5 εδαm φιο α  ́ ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.37 
 
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: 
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ 
προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία38    ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 39  
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της 
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ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μέχρι τη σύναψη της 
σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η προσκομισθείσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, εγγύηση συμμετοχής.40,. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι:  α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Β έως 
22.Ε, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα , η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος άρθρου.41 Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το 
κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της 
διαδικασίας, ανά περίπτωση. 
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/2016,42 ήτοι με την απόφαση του 
προηγούμενου εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου.43  
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την  απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και 
ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της 
αντίστοιχης περ. γ της παραγράφου 4.1 της παρούσας,44 μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 

ε)   Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:45 
 

i. η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
 

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

 
iii. έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται46, και 
 

iv.  ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 
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Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. 
Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,47 προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής 
πρόσκλησης.48 

Πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η 
διαδικασία του παρόντος άρθρου 4.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής49. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 50 

 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός χρονικού 
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, και με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 
198 ΑΚ.51 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 

Προσωρινή δικαστική προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του52. 

 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
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προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης53. 
 
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς 
την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 
της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.  
 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5954 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/201655. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201756.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά57. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»: 
  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου 
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής 
του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης 
πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 
 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
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δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής58. 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής59. 
 
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του 
π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον 
του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης60.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκηση 
αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 
παράβολο,  συm μφωνα με τα ειδικοm τερα οριζοm μενα στο αm ρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ -́ζ  ́του Ν. 4412/2016. Με 
την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και 
αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή 
της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  
 
Γ.  Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν:  
α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων 
προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021,  
β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της, μετά την 1.9.2021,  
 
εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 Ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 Ν. 4782/202161, σύμφωνα με τις οποίες: 
Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης 
των αποφάσεων της ΑΕΠΠ. 
 
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, 
εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός 
εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το 
δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά62.  

 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του 
άρθρου 105 καθώς και στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
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παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω:  
  

1. Το συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του 
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον 
προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά 
του, 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  
 Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
 

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

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση63. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

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

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρωm θηκε με το ν. 1497/1984 (Α 1́88) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
4.2.β) της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα  συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο64 και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα, ομοίως, 
στο άρθρο 4.2.β) της παρούσας.   

6.4.     ………………………………………..  
   

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

6.6         ……………… 
              

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

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
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Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

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

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

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

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

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

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

8. του ν. 4472/2017 (Α 7́4) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 65 

10. του ν. 4278/2014 (Α 1́57) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 

176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν. 

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

16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β  ́ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
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εξωχώριες εταιρίες”. 
17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α 1́12) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

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

Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α  ́145 )66 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

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

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

25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α 4́4) 

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

27. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 

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

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

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

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

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

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

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

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

   
7.2   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις67, καθώς και λοιπές 
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διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 
 

7.3     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 

 
 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  68 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις69 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201170, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' 
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της 
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 
και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και 
συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  

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

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή71 τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν 
ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας « Επικοινωνία» του υποσυστήματος, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικής προθεσμίας παραλαβηm ς προσφορωm ν. Τα ανωτεmρω ισχυm ουν κατ  ́ αναλογιmαν και για 
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τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα.72 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ 22099/31-08-2021  (ΑΔΑ :  
6ΒΠΥΩΞΕ-ΜΡΜ ΑΔΑΜ: 21REQ009137469) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ.  Α/Α 916  καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: με αρ. πρωτ 22169/1-09-2021  (ΑΔΑ :  
ΩΘΥ5ΩΞΕ-Ο6Ι).73  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

« ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε74  806.451,61 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 

1. Δαπάνη Εργασιών: 569.539,50 
2. Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 102.517,11 
3.  Απρόβλεπτα75 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

100.808,49, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του 
ν. 4412/2016. .............................................................76 

4. Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ : 25.000,00€ 
5. ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών : 4.500,00 € 

 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 4.086,51€ σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), (εφόσον προβλέπεται),  σύμφωνα με το άρθρο 149 
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της παρούσας. 
 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
 Η παρούσα μελέτη, αφορά  έργο ανακατασκευής και επέκτασης του δημοτικού 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού Παλαιού Φαλήρου. 
Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: 
1. Στην Λεωφ. Αμφιθέας, αντικατάσταση φθαρμένων τσιμεντοϊστών με χαλύβδινους,  

συντήρηση ιστών και πίλλαρ ηλεκτροδότησης και αποκατάσταση καλωδιώσεων του 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

2. Ανακατασκευή του δικτύου φωτισμού περιμετρικά του πάρκου Φλοίσβου μέχρι το 
πάρκινγκ του δημοτικού κολυμβητηρίου και αντικατάσταση φθαρμένων ιστών με 
χαλύβδινους. 

3. Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού εντός του πάρκου Φλοίσβου και 
αντικατάσταση κεντρικών πινάκων και πίλλαρ. 

4. Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών δημοτικού φωτισμού στο πάρκο Απόλλωνος, 
Αχιλλέως, Ζησιμοπούλου, Αγίας Βαρβάρας και άλλες οδούς του Δήμου Π. Φαλήρου.  

5. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις οδούς  οδού Αιόλου, Καλυψούς, Τερψιθέας, 
Ανδρομάχης, Δωδώνης, Μεσολογγίου, Αφροδίτης και άλλες οδούς του Δήμου Π. 
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Φαλήρου. 
6. Συντήρηση ιστών και πίλλαρ στην οδό Πικροδάφνης. 
7. Συντήρηση ιστών και πίλλαρ στην Λεωφ Ελ Βενιζέλου. 

  
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 13277 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

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

 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης78 
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

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

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

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

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 16.129,03 ευρώ81. 
(Δεκαέξι χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά του ευρώ).  

 
 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

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

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

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

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021,  προς τον οποίο απευθύνονται, 

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

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. (Η υποπερ. αα  ́ δεν εφαρμοm ζεται για τις εγγυηm σεις που 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων). 

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης ( αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

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

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

 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
28/1/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
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15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

 αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  

 παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 22  

 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας 
δικαιολογητικά 

 στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, 
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 4.2 
της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ 
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, 
από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των, 

 δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού. 

 υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 
άρθρου2 του ν. 4412/2016 

 δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της 
προβλεπόμενης, στο άρθρο 4.1 (η) προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, σε 
περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς,82 
 

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

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201683. 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ) 
 
16. ………………………………………… 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση 
υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς 
Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού84 . 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον 
ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας, πλην της περ. (η), και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης . 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 
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κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) 
τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και 
του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα 
έγγραφα της παρούσας σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση 
παράβασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας.85 

Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των 
εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική 
ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και 
εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.86 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, 
κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής 
επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 
συνολικής αξίας.87  

Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από 
την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου. 

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

..........................................88 

 

17. 3 Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριασμών και 
πιστοποιήσεων, μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με 
ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις υποβεβλημένες στην υπηρεσία 
επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν 
υποβληθεί οι επιμετρήσεις.89 

 

Άρθρο 17Α:  Έκδοση  εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικαm  ιδρυm ματα ηm  ασφαλιστικεmς επιχειρηm σεις καταm  την εmννοια των περιπτωm σεων β  ́και 
γ  ́της παρ. 1 του αm ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α 1́3) που λειτουργουm ν νοm μιμα στα κραm τη- μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.90 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από 
ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους91.  
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών92 ορίζεται η 29η 
Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.  

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

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 3η 
Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που 
και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 
υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω 
έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις 
διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 13 μηνών93, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

19.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν 
απορρίπτεται ως μη κανονική94. 
 

19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από 
τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρ. 19.1 . 
Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
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μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 
 
19.4 Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, καθώς 
και της εγγύησης συμμετοχής, οπότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς, οι 
οποίοι προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό 
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 183694, και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
 
3. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. palaiofaliro.gr), (εφόσον  διαθέτει), αναρτάται 
σχετική ενημέρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.  

 
4. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο95, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης της 
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης96 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 97   που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  Η/Μ 98 και που είναι εγκατεστημένα σε99: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7100 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τριmτες χωm ρες που δεν εμπιmπτουν στην περιmπτωση γ  ́ της παρουm σας παραγραm φου και εmχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης101. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης102, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

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

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

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των 
παρακάτω περιπτώσεων: 
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22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη103 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 
ακόλουθα  εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία 
ανθρώπων). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
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εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές. 

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
 
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο  εκπρόσωπο104. 

22.A.2 

α) Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού105 

22.A.3  α) …………………………………………………………………………………………………….. 

                β) ……………………………………………………………………………………………………. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης   προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:106 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία  ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 107 
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(γ) εαm ν, με την επιφυm λαξη της παραγραm φου 3β του αm ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α 9́3), περιm ποινικωm ν 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες 
ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών  απατηλών δηλώσεων, κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της 
παρούσας, 

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό 
τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 108 

Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά 
αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου 
που υποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη 
εταιρεία. 
 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:  

α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  

β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund 
managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), 
υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει 
το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από 
Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.109. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
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προηγούμενων παραγράφων. 110  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.111 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1 και 22.Α.4112, εκτός από την περίπτωση β, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία113 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 

κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 114 Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 115 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 116 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το 
χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 
71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη 
ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων117, ανά περίπτωση, στην 
κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας118. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια119 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να έχουν ''μέσο ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα 3 τελευταία 
έτη που προηγούνται της διαχειριστικής χρήσης (μέσο όρο 3 ετών στην εκτέλεση έργων στον τομέα 
δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση, ήτοι κατηγορίας Η/Μ έργων), ύψους τουλάχιστον 
25% του προϋπολογισμού της μελέτης της παρούσας σύμβασης. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  
 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 
71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα120 

Α. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2018-2021), να έχουν εκτελέσει συμβάσεις  Η/Μ 
αντικειμένου συνολικού ποσού τουλάχιστον 604.500,00 ευρώ (ποσό αντίστοιχο του μέσου όρου 3 
ετών, ύψους τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού της μελέτης). 

Β. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 « Σύστημα 
Διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην Εργασία – Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής». 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης121 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν: 

Α. πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ή ισοδύναμο εν ισχύ, για 
έργα Η/Μ 

Β. Πιστοποιητικό κατά ISO 14001:2015  ή ισοδύναμο εν ισχύ, για έργα Η/Μ 

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

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση 
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι122 για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα). 
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Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και, εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  
 
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν 
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α 
της παρούσας. 
 
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν 
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής  ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρούσας, 
γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες 
του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον 
οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ 
νέου. 
 

Η εκτέλεση των ......123 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται 
από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής124 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το 
οποιmο ισοδυναμειm με  ενημερωμεmνη υπευm θυνη δηm λωση, με τις συνεmπειες του ν. 1599/1986 (Α 7́5), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές.  
 
Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, 
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.125. 
 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.  
 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 126. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
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εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης127. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην 
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού128, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 
4412/2016 και στο άρθρο 22.Α  της παρούσης129 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα 
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου 
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 
του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 
(Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 
 
Οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου 
εντύπου ή δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3β 
του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ της 
παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και κάθε αντίστοιχου εντύπου. 
 
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις  για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά 
στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 130 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ 
και το ΕΕΕΣ  του υπεργολάβου. 

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

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

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας131: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 

οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του132. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων 
εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)133, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του134. 

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή 
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Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες 
συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση135 περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε 
περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της  Α.Α.Δ.Ε. 

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του 
ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων 
με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 
του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α. 
αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]136 

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

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική 
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν 
το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας 
πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν 
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.  

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

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

 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22137: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του138.  
 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»139, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης  καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
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οικονομικού φορέα.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα  πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα  
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 (β) 
του άρθρου 22 Α της παρούσας  

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 

(e-Certis) 140 του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22141, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού142. 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22143, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ. 
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β  ́ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα 
οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική 
επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη 
έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω 
μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 
του ως άνω π.δ. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 
 

- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές που να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.144 
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
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μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες  πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, 
προσκομίζουν μόνο την αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της 
παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες εφόσον, κατά το δίκαιο της έδρας τους, : 

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν: 
i) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές, 
ii) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή προσφοράς, 

iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολής της προσφοράς.  

 
Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, 

εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που 
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε 
αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 
Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την 
προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει 
έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.  

 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του 
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
       
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται, κατά το άρθρο 9 
της παρούσας. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμένη 
σύμφωνα με το άρθρο 79 Α ν. 4412/2016. 

(ζ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού. 

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
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δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από 
την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)145, ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία Η/Μ.  
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
 Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή 
τους146 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 

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

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

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

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει, συνοδευόμενης, ανά περίπτωση, από πίνακα 
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 
ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
ενημερότητα πτυχίου ή 

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

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

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

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από την ως 

άνω βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά 
μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα 
κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 
 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων,   οι απαιτήσεις του άρθρου 
22.Δ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 
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προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 
Α  ́ του ν. 4412/2016, μπορουm ν να προσκομιmζουν στις αναθεmτουσες αρχεmς πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 
του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 

μητρώων.147 

 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε148 
 
Πιστοποιητικά σύμφωνα με τις τιθέμενες απαιτήσεις. 
 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον 
ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα. 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία», με θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία 
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους149, εκτός αν 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος  
 
Ειδικότερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά 
ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:150 
 
α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 151.   
 
β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό 
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Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. 
 
2) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου  
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, τα φυσικά, εφόσον 
έχει χορηγήσει εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους. 
 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις 3η έως και 7η, μέχρι 

τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, 
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υποβάλλοντας «Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής 
των δικαιολογητικών 152: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.153 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ).154 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική 

ενημερότητα για τα στελέχη αυτά. 
 
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίσημο 
κατάλογο και απαλλάσσει τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις από την προσκόμιση 
των αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στα άρθρα 47 επόμενα. 
    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την  υποβολή 
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει 
να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί 
για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο 
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει 
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει 
χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο 
υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή 
επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα 
εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, 
δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 
 

23. 11 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
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• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών155 Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

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

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
…………………………………………..  
 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο 
παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και 
υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό. 
 
 
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 β της παρούσας. 
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το 
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. Αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς 
του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την υπεργολαβική 
σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του, 
για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, 
που διαθέτει τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, προσόντα, εφόσον συντρέχει 
σοβαρός λόγος. 156  
 

 
25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 
25.3 .................................................................... 157 
 
25.4  Η αναθέτουσα αρχή: 
 
α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του υπεργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση 
τμήμα, κατά την έννοια του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύει 
τη μη συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 
(άρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικώς προβλεπόμενα 
στο άρθρο 23 της παρούσας (άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016). 158 
 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν 
κατόπιν του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α), διαπιστώνεται ότι δεν 
πληρούνται οι όροι επαγγελματικής καταλληλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως άνω 
λόγοι αποκλεισμού του. 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την  ερμηνεία και/ ή 
το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης  επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 4412/2016.  
 
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου 159 
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι όλες οι διαφορές που προκύπτουν ή 
σχετίζονται με την  ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση  της  σύμβασης, 
επιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο /όργανο  το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη 
διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου. (Κατά 
παρέκκλιση από τις διατάξεις που ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου, η αναθέτουσα αρχή  
μπορεί να καθορίσει στο σημείο αυτό, κατά περίπτωση, το περιεχόμενο της διαιτητικής ρήτρας 
σύμφωνα με τον επιλεγέντα φορέα διαιτησίας, περιέχον μεταξύ άλλων, τους κανόνες που διέπουν τον 
ορισμό των διαιτητών, τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας, την έδρα του διαιτητικού 
δικαστηρίου (ή οργάνου), τις αμοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από τους εφαρμοστέους 
κανόνες διαιτησίας), τη γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό θέμα). 
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Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισμό Διαφάνειας στις δυνάμει Συνθήκης 
Διαιτησίες Επενδυτών-Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) 
της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξεις του 
οποίου κατισχύουν των εφαρμοστέων κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 175 ν. 4412/2016,  
 
Της προσφυγής στο διαιτητικό δικαστήριο/ όργανο προηγείται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης 
διαφορών. Για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς συγκροτείται Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών 
(ΣΕΔ). Η αμοιβή κάθε μέλους του ΣΕΔ καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), 
περί αμοιβής διαμεσολαβητή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 176 ν. 
4412/2016 και ο ν. 4640/2019. 
 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

117/2021 Απόφαση Δ.Σ. 
 
26.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
 
26.3 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης  
 
26.4 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης 
έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 
26.5 Αν, μετά από την τυχόν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την 
ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του παρόντος  
διαγωνισμού και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης 
εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον 
διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο 
ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί 
τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και 
αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο 
προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016. 
 
Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή 
κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν 
επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ 
μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από 
αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα 
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του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις. 
 
26.6 ………………………………………….160 
 
 

 
  

………………………………………… 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

………………………… 

 

 

  

 

 

………………………… 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό 348/2021 απόφαση O.E.  
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1    Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων, πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   
4412/2016.  

2 Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς 
δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

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

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

στον επίσημο ιστότοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  

      (Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016). 
6     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
7  Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Εκτελεστικού 

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

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

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

10 Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
11  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία (εγκαίρως, 

ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
12  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.  
13 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της 
διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

14 Πρβλ.άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
15 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 
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16 Αν η διεύθυνση της υπηρεσίας που τηρεί το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής είναι διαφορετική 
από την αναφερόμενη στο άρθρο 1, αναγράφεται στο παρόν σημείο η σχετική διεύθυνση. 

17 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
18 Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης απαλείφεται η περίπτωση δ της 

παρ. 3.5. Πρβλ. άρθρο 95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «αν κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι 
οικονομικοί φορείς προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ 
αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του 
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν 
είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».  

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

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

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

ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδίως σκέψεις 15-21  
31 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.  
32 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
33  Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρωm θηκε με το αm ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α 8́3)-κατά τις παραγράφους 1 και 
2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται 
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η 
αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του 
παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 
45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής 
υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

34 Για τους φορείς του Βιβλίου ΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν.4412/2016 
35 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 8 

του ν.4412/201 
36 Πρβλ. άρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 
37 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
38 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
39 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λήψη επανορθωτικών 

μέσων). 
40  Πρβλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.  
41 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
42 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
43 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
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44 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
45 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
46 Η φράση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστίθεται στη διακήρυξη μόνο στις 
περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου. 

47 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
48 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  
49 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  
50 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  
51 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  
52 Πρβλ. άρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  
53  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017. 
54 Πρβλ. άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 
55 Πρβλ. άρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
56 Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017. 
57 Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
58 Πρβλ. παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 
59 Πρβλ. άρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. άρθρο 367 παρ. 4 Ν. 

4412/2016. 
60  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016.  
61 Πρβλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) του ν. 4782/2021 ως 

προς την έναρξη εφαρμογής των νέων ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου 138 του ν. 
4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής 
προστασίας του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 . 

62 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 6 Ν. 4412/2016. 
63   Πρβλ.  άρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
64 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
65  Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
66 Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 κατάργησε το π.δ 

113/2010. 
67 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 
θεσμικού πλαισίου της διακήρυξης. 

68 Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                           
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με 
αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή 
ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) έργων, ενάριθμος έργου ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή 
χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών 
δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ 80/2016. Πρβλ. άρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν. 
4412/2016. 

69 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
70   Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
71  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ 

ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα). 
72 Πρβλ. άρθρο 102 ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με  το άρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ 

και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  
73  Συm μφωνα με το αm ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναm ληψη υποχρεωm σεων αποm  τους διαταm κτες” ( Α  ́

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

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

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

76 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
77  όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
78 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 13, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως 
προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
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92  Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 
4412/2016. 

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

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

άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις 
παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3548/2007, στον 
περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2023. 

96 Πρβλ. άρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη διαβούλευση επί των 
δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης σύμφωνα προς τα οριζόμενα στο άρθρο 68 ν. 4412/2016, 
συμπληρώνεται το άρθρο 20Α, άλλως διαγράφεται. 

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

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

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

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

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

4497/2017. Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” 
νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, 
η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

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

οικονομικού φορέα  περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
106  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. . 

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

( Άλλοι Λόγοι Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους της α.α ή του α.φ ). 

109 Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/2 
110 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
111 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της 

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

112 Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η 
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Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
113

 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης 

Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19 
114 Πρβλ άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
115 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία 

εξακολουθεί να ισχύει έως την  έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
116  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση 

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

117  Πρβλ. άρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποίο επανήλθαν σε ισχύ τα άρθρα 105 και 106 
του ν. 3669/2008, μέχρι την έκδοση του π.δ. του άρθρου  

118  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία 
του ΜΕΕΠ ή, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/2019, του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. άρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  

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

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

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

122  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
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123  Προαιρετική επιλογή συμπλήρωσης του εδαφίου.  Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 
4412/2016, στην περίπτωση συμβάσεων έργων οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να απαιτούν την 
εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα. 

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

125 Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
126  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού 

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

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

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

132 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
133  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας 

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

134 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
135 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους υπογράφονται και γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2. β) της παρούσας  
136Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 έγγραφο της Αρχής «Ενημέρωση για ζητήματα αποδεικτικών 

φορολογικής ενημερότητας (αυτόματη άντληση αποδεικτικού - ενημερότητα σε παρελθόντα 
χρόνο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ). 

137  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
138 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
139 Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021έγγραφο της Αρχής «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6). 
140  Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών 

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

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

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

143 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
144 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
145 η οποιmα εκδιmδεται συm μφωνα με τις ειδικεmς διαταm ξεις του π.δ. 71/2019 (Α  ́112). Επισημαιmνεται οm τι 

τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που είναι σε 
ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν ως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και την 2α Ιουλίου 2019 
(Πρβλ. αm ρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α  ́112) ως αντικατασταm θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 
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144 του ν. 4764/2020 (Α  ́256).  
146 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.  
147

 Πρβλ. άρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
148  Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με 

το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
149 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 
150 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:  

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

4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο 

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

κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)  
    θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ 

(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
     ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την 

έδρα της στην ημεδαπή, 
     ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 

207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 

αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 
έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που 
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 

 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα 
τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

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

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

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

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

του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει 
απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, 

ΑΔΑ: 9ΕΔ0ΩΞΕ-ΤΞΣ





58 

                                                                                                                                                                  

δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της 
σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο 
να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν 
αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. 
Συμπληρώνεται αναλόγως. 

158  Πρβλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016  
159 Πρβλ άρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα έγγραφα της σύμβασης, για έργα προϋπολογισμού ανώτερου 

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

160 Στο παρόν σημείο της Διακήρυξης ή στην ΕΣΥ μπορεί να τεθεί ρητά η πρόβλεψη για τη σύσταση 
κατασκευαστικής κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 165 παρ. 4-6 του 
ν. 4412/2016. 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090261509
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.palaiofaliro.gr
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ταχ. κωδ.: 17562
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
Τηλέφωνο: 2132020250 -247
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: ty.dpf@palaiofaliro.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 2021
Σύντομη περιγραφή:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2021
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 348/2021 Α.Ο.Ε.

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις έργων: εκτέλεση έργων του είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜ ΑΘΗΝΑΣ               ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2021 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                      
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Η.Μ. 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  81 /2021                                             ΚΑ: 20-7325-002 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα µελέτη, αφορά  έργο ανακατασκευής και επέκτασης του δηµοτικού 
δικτύου ηλεκτροφωτισµού Παλαιού Φαλήρου. 

Προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν οι εξής εργασίες: 
1) Στην Λεωφ. Αµφιθέας, αντικατάσταση φθαρµένων τσιµεντοϊστών µε 

χαλύβδινους,  συντήρηση ιστών και πίλλαρ ηλεκτροδότησης και 
αποκατάσταση καλωδιώσεων του δικτύου ηλεκτροφωτισµού 

2) Ανακατασκευή του δικτύου φωτισµού περιµετρικά του πάρκου Φλοίσβου 
µέχρι το πάρκινγκ του δηµοτικού κολυµβητηρίου και αντικατάσταση 
φθαρµένων ιστών µε χαλύβδινους 

3) Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού εντός του πάρκου Φλοίσβου και 
αντικατάσταση κεντρικών πινάκων και πίλλαρ 

4) Αντικατάσταση φθαρµένων ιστών δηµοτικού φωτισµού στο πάρκο 
Απόλλωνος, Αχιλλέως, Ζησιµοπούλου, Αγίας Βαρβάρας κλπ  

5) Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού στις οδούς  οδού Αιόλου, Καλυψούς, 
Τερψιθέας, Ανδροµάχης, ∆ωδώνης, Μεσολογγίου, Αφροδίτης κτλ 

6) Συντήρηση ιστών και πίλλαρ στην οδό Πικροδάφνης 
7) Συντήρηση ιστών και πίλλαρ στην Λεωφ Ελ Βενιζέλου 
 

 Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, του ν. 4782/21, 
των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008, του ν. 4314/2014, του ν. 3614/2007 του ν. 4278/2014, 
του ν. 4270/2014, του ν. 4250/2014, του π.δ. 318/1992, του ν. 3886/2010, του ν. 
4129/2013, του άρθρου 26 του ν.4024/2011, του ν. 4013/2011, του ν. 3861/2010, του ν. 
3548/2007, του π.δ 113/2010, του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
3414/2005, το π.δ. 82/1996, την ΚΥΑ 20977/2007 όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.3414/2005, την ΥΑ 1108437/2565/∆ΟΣ/2005 και το ν. 2859/2000.  

Η συνολική δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.000.000,00 € 
συµπ. αναθεώρησης και ΦΠΑ. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους, σύµφωνα 
µε το εγκεκριµένο Τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2021.    
ΚΑ προϋπολογισµού: 20-7325.002.   Κωδ.  CPV : 45316110-9. 
 

                                                                    ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ       /        /2021 
                                                                                            ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ   
 
 
                                                                                                Ν. ΓΙΑΒΡΗΣ    
΄                                                                                         ΤΕ4 ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ / Α΄  
 
 

          ∆ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
ΤΕ4 ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ / Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                                                                              
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  81 /2021 Κ.Α. : 20-7325.002

Α/Α ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑ∆A 
ΜΕΤΡ.

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ευρω)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
(ευρω)

1 ΗΛΜ 62.10.01.01 Αφαίρεση & µεταφορά ιστού ύψ. έως 14,00 µ. τεµ 70,00 25,00 1750,00
2 ΗΛΜ 62.10.02.01 Αφαίρεση & µετ/ρά  τσιµ/ιστού  ύψ. έως 12 µ. τεµ 75,00 10,00 750,00
3 ΗΛΜ 62.10.01.01ΣΧ Αφαίρεση & µετ/ρά µεταλ. ιστού  υψ.  4,00 µ. τεµ 50,00 50,00 2500,00

4 ΗΛΜ 62.10.03.01
Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή 
εγκατεστηµένου ιστού τεµ 27,50 50,00 1375,00

5 ΗΛΜ 62.10.04.01
Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετηµένο ιστό µε ή 
χωρίς τα φωτιστικά τεµ 20,00 35,00 700,00

6 ΗΛΜ 62.10.15.01
Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους µέχρι 12 µ. στην 
θέση που βρίσκεται τεµ 95,00 60,00 5700,00

7 ΗΛΜ 62.10.01.02ΣΧ Τηλεσκοπικός ιστός οδοφωτισµού ύψ. 9,00 µ. τεµ. 900,00 90,00 81000,00
8 ΗΛΜ 62.10.01.03ΣΧ Τηλεσκοπικός ιστός οδοφωτισµού ύψ. 7,00 µ. τεµ. 650,00 80,00 52000,00
9 ΗΛΜ 62.10.01.03ΣΧ Τηλεσκοπικός ιστός οδοφωτισµού ύψ. 4,5 µ. τεµ. 400,00 100,00 40000,00

10 ΗΛΜ 62.10.01.04ΣΧ
Τηλεσκοπικός ιστός οδοφωτισµού ύψ. 4,5 µ. 
χωρίς βάση τεµ. 300,00 200,00 60000,00

11 ΗΛΜ 60.10.01.01 ΣΧ Βάση χαλύβδινου ιστού 7,00 µ. τεµ. 150,00 80,00 12000,00
12 ΑΤΗΕ 9331.1.3 Ευθύγραµµος µεταλλικός βραχίονας 1,5 µ. τεµ. 90,00 130,00 11700,00
13 ΑΤΗΕ 9331.2.3 Ευθύγραµµος µεταλ. βραχίονας 1,5 µ. διπλός τεµ. 110,00 40,00 4400,00
14 ΗΛΜ 60.10.85.01ΣΧ Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm τεµ. 40,00 350,00 14000,00
15 ΗΛΜ 60.10.85.02ΣΧ ∆ιευθέτηση φρεάτιου καλωδίων 60x40 cm τεµ. 30,00 80,00 2400,00
16 Υ∆Ρ 11.01.01 Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) kg 1,85 2800,00 5180,00

17 ΗΛΜ 62.10.22.01
Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού για 
ένα φωτιστικό σώµα τεµ 27,50 100,00 2750,00

18 ΗΛΜ 62.10.22.02
Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού για 
δύο φωτιστικά σώµατα τεµ 34,00 100,00 3400,00

19 ΗΛΜ 60.10.80.01ΣΧ Κιβώτια ηλεκτροδ. οδοφωτισµού (πίλλαρ) τεµ 1700,00 6,00 10200,00
20 ΗΛΜ 52 ΣΧ Αποξήλωση πίλλαρ ηλεκτροδότησης τεµ. 85,00 20,00 1700,00
21  ΗΛΜ 52 ΣΧ Εξωτερική αντικατάσταση πίλλαρ πλατ. 90 εκ. τεµ. 550,00 10,00 5500,00
22  ΗΛΜ 52 ΣΧ Εξωτερική αντικατ/ση πίλλαρ πλατ. 120 εκ. τεµ. 700,00 10,00 7000,00

23 ΗΛΜ 50 ΣΧ 
Αντικατάσταση Πίνακα ηλ/κής διανοµής 3Φ  
πάρκου-αναψ. Φλοισβου τεµ. 4600,00 1,00 4600,00

24 ΗΛΜ 50 ΣΧ Πίνακας ηλ/κής διανοµής 3Φ τεµ. 600,00 18,00 10800,00
25  ΗΛΜ 50 ΣΧ Πίνακας ηλ/κής διανοµής 1Φ τεµ. 400,00 2,00 800,00
26  ATHE 929.3.6.4 Προµήθεια & τοποθέτηση ηλεκτροδίου τεµ. 58,29 20,00 1165,80
27 ΑΤΗΕ 9408.01 Έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου τεµ. 200,00 12,00 2400,00

28 ΗΛΜ 60.20.40.11
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου 
DN 63 mm m 6,40 0,00 0,00

29 ΗΛΜ 60.20.40.12
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου 
DN 90 mm m 7,50 1900,00 14250,00

30 ΗΛΜ 60.20.40.01
Σιδηροσωλήνες γαλβαν. ονοµαστ. DN 50 mm 
(σπείρωµα 2’’) και πάχους 3,2 mm m 12,50 100,00 1250,00

31 ΗΛΜ 62.10.41.03ΣΧ Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 600/800V    4 Χ 6 mm². m 7,50 1000,00 7500,00
32 ΗΛΜ 62.10.41.04 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 600/800V   4 Χ 10 mm² m 12,50 3800,00 47500,00
33 ΗΛΜ 62.10.40.01 Καλώδιο τύπου NYM 3 x 1,5 mm2 m 2,30 3000,00 6900,00

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑ∆Α  Α   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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34 ΗΛΜ 62.10.48.02 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλων. 10 mm² m 3,40 160,00 544,00
35 ΗΛΜ62.10.48.02ΣΧ Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλων.16 mm2 µ.µ. 4,40 4600,00 20240,00
36 ΗΛΜ 104ΣΧ     Μούφες καλωδίων τεµ. 48,00 40,00 1920,00

37 Ο∆Ο ∆-1 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη µ.µ. 1,00 2500,00 2500,00
38 ΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων µ2 7,90 2000,00 15800,00
39 ΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στ. κατασκευών από άοπλοσκυρ µ3 28,00 200,00 5600,00
40 Ο∆Ο Α-4.1 ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες -ηµιβρ. µ3 5,55 700,00 3885,00
41 Ο∆Ο Α-4.4 ∆ιάνοιξη τάφρου µε ερναλεία χειρός µ3 14,40 350,00 5040,00

42 Ο∆Ο Β-2      
Πρόσθετη τιµή εκσκαφή λόγω δυσχερειών από 
διερχόµενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. µ3 2,70 100,00 270,00

43  Υ∆Ρ 5.04
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
προϊόντα εκσκαφών m3 1,55 550,00 852,50

44 Υ∆Ρ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγµ. µε θραυστό αµµοχάλικο µ3 13,52 60,00 811,20
45 ΑΤΗΕ Ν/9305.1.3  ∆ιάστρωση µε πλαστικό πλέγµα σήµανσης µ.µ. 1,10 2500,00 2750,00

46 Ο∆Ο Β-29.2.1 Κατασκευή ρείθρων µε σκυρ/µα C12/15, άοπλο µ3 86,50 160,00 13840,00
47 ΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών µ2 15,70 100,00 1570,00
48 Ο∆Ο ∆-8.1 ΣΧ Ασφαλτ. στρώση κυκλοφορίας συµπ.0,05 m µ2 11,90 400,00 4760,00
49 ΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµπλευράς <30 cm µ2 13,50 2000,00 27000,00

50 Ο∆Ο-1212 ΣΧ 
Πρόσθετη αποζηµίωση για την απόρριψη 
προϊόντων εκσκαφών µ3 11,00 500,00 5500,00

536053,50

96489,63

632543,13

94881,47

727424,60

25000,00

4500,00

756924,60

4086,51

761011,11

182642,67

943653,78

Ο  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η/Μ Π. ΦΑΛΗΡΟ     ... / ….  / 2021

OI ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΤ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ

Μηχ/γος Μηχ/κος  ΠΕ5  1) Ν ΓΙΑΒΡΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4

2) ∆ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4

ΕΘΕΩΡΗΘΗ   
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ
Μηχ/γος Μηχ/κος  ΠΕ5  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ 

ΓΕ & ΟΕ 18%

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑ∆Α Β  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜ ΑΘΗΝΑΣ                  ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2021 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                        
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  81 /2021                                               ΚΑ: 20-7325.002 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 
Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, 
σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

     Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιµοποίησης ή µη µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

     Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατωµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 

εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ. πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 
τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 

 
1.2 Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών 

υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισης τους, µε τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και 
τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύµφωνα µε την Ε. Σ. Υ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες 
εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής 
εργασίας, εξαιρέσιµων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες 
και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, 
εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και 
χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού 
που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
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1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς 
και λοιπών απαιτούµενων ευκολιών,σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
αποµάκρυνσης τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά 
µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές 
καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

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

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

 

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

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

             (α) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για    
             αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ κλπ.), 
             (β) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων, 
             (γ) στην διενέργεια των απαιτούµενων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,  
             εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου  
             που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα  
             είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 
             (δ)   στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, 
             (ε)   σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή 
             του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και  
             υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
 
1.11 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις 

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

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

 

1.12 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους 
στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την 
προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή 
υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες 
ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον 
χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 
καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού 
και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 

1.13 εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του 
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

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

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

1.16 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα 
µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
1.17 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων  και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

1.18 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις 
σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.19 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι 
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 
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1.20 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 
2. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο. Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης 
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα 
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο  κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

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

3. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 
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ΟΜΑ∆Α Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Α. ΙΣΤΟΙ – ΦΡΕΑΤΙΑ 
Άρθρο 1 
62.10.01  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 
01  ΑΦΑΙΡΕΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 14,00 m 
Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων χαλυβδίνων ιστών φωτισµού, µε ή χωρίς βραχίονες και 
φωτιστικά, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

• η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών 

• η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού 
(πλακοστρώσεις, σκυροδέµατα, τσιµεντοκονιάµατα κλπ.) 

• η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  
• η αφαίρεση ιστού από τη βάση του µε τον εξοπλισµό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των 
βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 

• η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 
επιµελής µόνωσή τους. 

• η φόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόµενο χώρο. 
• η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της µορφή.  
• η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή 
στην προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  
ΕΥΡΩ Εβδοµήντα   (70,00) 
 
 
Άρθρο 2 
62.10.02 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΪΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 100) 
01   Αφαίρεση και αποµάκρυνση ιστού ύψους µέχρι 12,0 m 
Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων ιστών φωτισµού, από οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα, 
µε ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
• η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών 

• η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο. 
• η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλιση του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των 
φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 

• η αποξήλωση του παραµένοντος τµήµατος του ιστού σε στάθµη -5cm από την επιφάνεια του 
πεζοδροµίου, και η πλήρωση της οπής µε τσιµεντοκονία, µέχρι την στάθµη του υπάρχοντος 
πεζοδροµίου. 

• η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 
επιµελής µόνωση τους. 

• Φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ Εβδοµήντα πέντε     (75,00) 

   
Άρθρο 3 
62.10.01 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101) 
 

01 ΣΧ Αφαίρεση και µεταφορά ιστού ύψους µέχρι 4,00 m 
 
Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων χαλυβδίνων ιστών φωτισµού, µε ή χωρίς βραχίονες και 
φωτιστικά, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
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• η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών 

• η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού 
(πλακοστρώσεις, σκυροδέµατα, τσιµεντοκονιάµατα κλπ.) 

• η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  
• η αφαίρεση ιστού από τη βάση του µε τον εξοπλισµό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των 
βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 

• η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 
επιµελής µόνωσή τους. 

• η φόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόµενο χώρο. 
• η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της µορφή.  
• η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή 
στην προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  
ΕΥΡΩ Πενήντα   (50,00) 

  
Άρθρο 4 
62.10.03         ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 
01      Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστηµένου ιστού 
Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωµάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η 
οποία περιλαµβάνει: 
• Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιµελή µόνωσή τους ή την επανασύνδεση 
τους για να µην διακοπεί η λειτουργία των προηγουµένων και επόµενων Φ/Σ. 

• Την αφαίρεση του Φ/Σ µε όλο τον εξοπλισµό του (λυχνία, στάρτερ, µπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) 
• Την µεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη θέση 
επανατοποθέτησης. 

Στην τιµή µονάδας περιάµβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισµού και των µέσων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ Είκοσι επτά και πενήντα    (27,50) 
  
 
Άρθρο 5  
62.10.04 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 
01 Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετηµένο ιστό µε ή χωρίς τα φωτιστικά 
Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωµάτων οποιουδήποτε 
τύπου και διαστάσεων από ιστό φωτισµού, οποία περιλαµβάνει: 
• Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώµατα (Φ/Σ) και την επιµελή 
µόνωση τους ή την επανασύνδεση τους για να µην διακοπεί η λειτουργία των 
προηγουµένων και επόµενων Φ/Σ. 

• Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρµολόγηση 
των Φ/Σ µε όλο τον εξοπλισµό τους (λυχνία, στάρτερ, µπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) 

• Την µεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) ως άνω : 
ΕΥΡΩ Είκοσι    (20,00) 
 
 
Άρθρο 6  
62.10.15  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΑΦΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7791) 
01  Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους µέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται 
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Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισµού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων επί τόπου του 
έργου. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών 

• Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των απαιτουµένων υλικών καθαρισµού και βαφής.  
• H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής 
• Η αφαίρεση επικολληµένων αφισσών και η απόξεση των παλαιών χρωµάτων µε 
συρµατόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή µεταλλοβολή 

• Η αποκατάσταση φθορών του υφισταµένου γαλβανίσµατος µε υλικό ψυχρού γαλβανίσµατος  
• Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) 
• Η εφαρµογή τελικής βαφής µε χρώµα εποξειδικής βάσεως, υψηλής αντοχής σε UV ακτινοβολία, 
µε συνολικό πάχος ξηρού υµένα τουλάχιστον 120 µm 

• H  επαναφορά σε περίπτωση κατάκλισης και η ηλεκτρική επανασύνδεση του ιστού  
Τιµή ανά ιστό (τεµ) 
ΕΥΡΩ  Ενενήντα πέντε    (95,00) 
 

 

 
Άρθρο 7 
60.10.01       ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
02 ΣΧ          Τηλεσκοπικός γαλβανισµένος ιστός οδοφωτισµού ύψους 9,00 m 
                    (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένου ιστού οδοφωτισµού τηλεσκοπικής 
διάταξης ύψους 9µ. κατασκευασµένου από χάλυβα θερµής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 
10025, γαλβάνισµα εν θερµώ βάσει ∆ιεθνούς Προτύπου EN ISO 1461 και κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι 
φωτισµού –Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού" και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-
01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα" (ή όπως 
περιγράφεται στο σχετικό άρθρο των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης (βαφή, πόρτα κτλ.)), µε 
τέσσερα (4) πλευρικά πτερύγια (τρίγωνα) στήριξης έδρασης στο κάτω µέρος του και πλήρη 
εγκατάσταση σε υπάρχουσα βάση, ζυγοστάθµιση, στερέωση, ηλεκτρική σύνδεση και κάθε εργασία 
που απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση και εγκατάστασή του. 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά: 
• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ιστού και η κατασκευή της βάσης του διαστάσεων 

1Χ1Χ1 µ. από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν 
θερµώ ράβδους, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ). 

• To ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής της. 
• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε περικόχλια, επάνω και κάτω, µε 
χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Nyloc). 

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρρικνωµένη τσιµεντοκονία, µετά το 
αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

Οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις ζυγοστάθµιση, στερέωση και κάθε εργασία που απαιτείται για 
την πλήρη τοποθέτηση και εγκατάστασή του. 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού: 
ΕΥΡΩ Εννιακόσια  (900,00) 
 
 
Άρθρο 8 
ΗΛΜ 60.10.01    ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
01 ΣΧ                Τηλεσκοπικός γαλβανισµένος ιστός οδοφωτισµού ύψους 7,00 m 
                           (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένου ιστού οδοφωτισµού τηλεσκοπικής 
διάταξης ύψους 7µ. κατασκευασµένου από χάλυβα θερµής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 
10025, γαλβάνισµα εν θερµώ βάσει ∆ιεθνούς Προτύπου EN ISO 1461 και κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι 
φωτισµού –Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού" και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-
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01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα" (ή όπως 
περιγράφεται στο σχετικό άρθρο των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης (βαφή, πόρτα κτλ.)) µε 
τέσσερα (4) πλευρικά πτερύγια (τρίγωνα) στήριξης έδρασης στο κάτω µέρος του και πλήρη 
εγκατάσταση σε υπάρχουσα βάση, ζυγοστάθµιση, στερέωση, ηλεκτρική σύνδεση και κάθε εργασία 
που απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση και εγκατάστασή του. 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά: 
• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ιστού και η κατασκευή της βάσης του από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους, 
διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 

• To ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής της. 
• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε περικόχλια, επάνω και κάτω, µε 
χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Nyloc). 

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το 
αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

Οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις ζυγοστάθµιση, στερέωση και κάθε εργασία που απαιτείται για 
την πλήρη τοποθέτηση και εγκατάστασή του. 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού: 
ΕΥΡΩ Εξακόσια πενήντα  (650,00) 
 
 
Άρθρο 9 
ΗΛΜ 60.10.01    ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
01 ΣΧ                Τηλεσκοπικός γαλβανισµένος ιστός οδοφωτισµού ύψους 4,50 m 
                           (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένου ιστού οδοφωτισµού τηλεσκοπικής 
διάταξης ύψους 4,5µ. κατασκευασµένου από χάλυβα θερµής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 
10025, γαλβάνισµα εν θερµώ βάσει ∆ιεθνούς Προτύπου EN ISO 1461 και κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι 
φωτισµού –Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού" και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-
01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα" (ή όπως 
περιγράφεται στο σχετικό άρθρο των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης (βαφή, πόρτα κτλ.)) και 
πλήρη εγκατάσταση σε υπάρχουσα βάση, ζυγοστάθµιση, στερέωση, ηλεκτρική σύνδεση και κάθε 
εργασία που απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση και εγκατάστασή του ήτοι: 
     Σιδηροϊστός φωτισµού πάρκων και πλατειών  κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή  
µε καπέλο κορυφής συµπεριλαµβανοµένου αγκυρίων  βάσης κατασκευασµένου κατά ΕΛΟΤ 40-5. 
    Το πρώτο τµήµα του σιδηροιστού ύψους 1,60 m θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα TUBO Φ 114, 
πάχους 3mm, επάνω στην οποία υπάρχει θυρίδα µε καπάκι  για την τοποθέτηση  του ακροκιβωτίου σε 
ύψος περίπου 80εκ. από το έδαφος. Στο πίσω µέρος εσωτερικά της θυρίδας θα υπάρχει κατάλληλη 
υποδοχή για την στερέωση της γείωσης. 
    Το δεύτερο τµήµα αυτής ύψους 2,90m  αποτελείται από σωλήνα TUBO Φ76 (ιντσών) πάχους 3mm, 
στην κορυφή του οποίου θα υπάρχει κατάλληλη βάση για σύνδεση  φωτιστικών. 
Η µεγαλύτερη διατοµή συµπιέζεται εν ψυχρώ ώστε να δεχτεί εφαρµοστά την µικρότερη όπου και 
συγκολλάται στεγανά. 
    Η βάση έδρασης του ιστού θα είναι τετραγωνικής µορφής διαστ. 30 Χ 30, πάχους 12χιλ θα έχει 
κεντρική οπή για την διέλευση του υπόγειου καλωδίου και οπές για την πάκτωση του ιστού στη βάση 
αγκύρωσης. Περιµετρικά θα υπάρχουν τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια στηρίξεως σχήµατος ορθογωνίου 
τριγώνου καλά ηλεκτροσυγκολληµένα.  
        Ο ιστός µετά την σχετική επεξεργασία δηλαδή απόξευση  καθαρισµού και λοιπές εργασίες 
γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερµών σύµφωνα µε  το ΕΝ  ISO 1461 µε ελάχιστο πάχος επικάλυψης 
70µm (500gr/m2). Στη συνέχεια θα λειανθεί, θα βαφτεί ηλεκτροστατικά µε πολυεστερική πούδρα, 
αποχρώσεις θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. 
     Η βάση αγκύρωσης θ’ αποτελείται από τέσσερις µήκους 0,50µ και διατοµής ½’’ που θα καταλήγουν 
σε σπείρωµα µήκους  0,10µ καλά επεξεργασµένο. 
      Οι ήλοι θα είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες επάνω τους γωνιές σιδήρου.  
Στους ήλους θα υπάρχουν διπλά περικόχλια για την στερέωση του ιστού.  
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά: 
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• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ιστού και η κατασκευή της βάσης του από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους, 
διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 

• To ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής της. 
• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε περικόχλια, επάνω και κάτω, µε 
χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Nyloc). 

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το 
αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

Οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις ζυγοστάθµιση, στερέωση και κάθε εργασία που απαιτείται για 
την πλήρη τοποθέτηση και εγκατάστασή του. 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού: 
ΕΥΡΩ  Τετρακόσια  (400,00) 
 
 
Άρθρο 10 
ΗΛΜ 60.10.01    ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
04 ΣΧ              Τηλεσκοπικός γαλβανισµένος ιστός οδοφωτισµού ύψους 4,50 m (χωρίς βάση) 
                        (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένου ιστού οδοφωτισµού τηλεσκοπικής 
διάταξης ύψους 4,5µ. κατασκευασµένου από χάλυβα θερµής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 
10025, γαλβάνισµα εν θερµώ βάσει ∆ιεθνούς Προτύπου EN ISO 1461 και κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι 
φωτισµού –Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού" και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-
01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα" (ή όπως 
περιγράφεται στο σχετικό άρθρο των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης (βαφή, πόρτα κτλ.)) και 
πλήρη εγκατάσταση σε υπάρχουσα βάση, ζυγοστάθµιση, στερέωση, ηλεκτρική σύνδεση και κάθε 
εργασία που απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση και εγκατάστασή του ήτοι: 
     Σιδηροϊστός φωτισµού πάρκων και πλατειών  κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή  
µε καπέλο κορυφής συµπεριλαµβανοµένου αγκυρίων  βάσης κατασκευασµένου κατά ΕΛΟΤ 40-5. 
    Το πρώτο τµήµα του σιδηροιστού ύψους 1,60 m θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα TUBO Φ 114, 
πάχους 3mm, επάνω στην οποία υπάρχει θυρίδα µε καπάκι  για την τοποθέτηση  του ακροκιβωτίου σε 
ύψος περίπου 80εκ. από το έδαφος. Στο πίσω µέρος εσωτερικά της θυρίδας θα υπάρχει κατάλληλη 
υποδοχή για την στερέωση της γείωσης. 
    Το δεύτερο τµήµα αυτής ύψους 2,90m  αποτελείται από σωλήνα TUBO Φ76 (ιντσών) πάχους 3mm, 
στην κορυφή του οποίου θα υπάρχει κατάλληλη βάση για σύνδεση των βραχιόνων στήριξης 
φωτιστικών. 
Η µεγαλύτερη διατοµή συµπιέζεται εν ψυχρώ ώστε να δεχτεί εφαρµοστά την µικρότερη όπου και 
συγκολλάται στεγανά 
            Ο ιστός µετά την σχετική επεξεργασία δηλαδή απόξευση  καθαρισµού και λοιπές εργασίες 
γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερµών σύµφωνα µε  το ΕΝ  ISO 1461 µε ελάχιστο πάχος επικάλυψης 
70µm (500gr/m2),Στη συνέχεια θα λειανθεί, θα βαφτεί ηλεκτροστατικά µε πολυεστερική πούδρα, 
αποχρώσεις θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. 
     Οι ήλοι θα είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες επάνω τους γωνιές σιδήρου.  
Στους ήλους θα υπάρχουν διπλά περικόχλια για την στερέωση του ιστού.  
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά: 
• To ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής της. 
• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε περικόχλια, επάνω και κάτω, µε 
χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Nyloc). 

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το 
αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών. 

Οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις ζυγοστάθµιση, στερέωση και κάθε εργασία που απαιτείται για 
την πλήρη τοποθέτηση και εγκατάστασή του. 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού: 
ΕΥΡΩ  Τριακόσια  (300,00) 
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Άρθρο 11 
ΗΛΜ 60.10.01.01 ΣΧ  ΒΑΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΥ ΙΣΤΟΥ 7.00 µ. 
                                (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) 
Προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένης ή κατασκευή επί τόπου του έργου, βάσης έδρασης 
χαλύβδινου ιστού ύψους έως 7,00 µ. από οπλισµένο σκυρόδεµα, διαστάσεων 0,9Χ0,9Χ0,9µ. µε 
ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους µε τα περικόχλια, σύµφωνα 
µε την εγκύκλιο 22, Παράρτηµα 2 – Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή «Ιστοί οδοφωτισµού και 
φωτιστικά σώµατα, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων υλικών, εργασιών και της 
ενσωµάτωσης σε αυτή των καλωδίων σπιράλ από πολυαιθυλένιο HDPE  
Τιµή ανά τεµάχιο  
ΕΥΡΩ   Εκατόν πενήντα ( 150,00) 
 
 
Άρθρο 12 
ΑΤΗΕ 9331.1.3       Ευθύγραµµος µεταλλικός βραχίονας 1,5 µ. 
                                 Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101 
Ευθύγραµµος µεταλλικός βραχίονας, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε ιστό, ενός 
µονού ευθύγραµµου βραχίονα κυκλικής διατοµής,  από σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου µε κλίση 15ο 
προς την οριζόντια.  
Η βάση του βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 60mm, πάχους 6mm 
και µήκους 0,25m. Στο άκρο του βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και 
στερέωση σε αυτή του φωτιστικού σώµατος. 
Ολόκληρος ο βραχίονας µετά την πλήρη κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερµό λουτρό για την 
αποφυγή µελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 80 µικρά. 
Στη τιµή περιλαµβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα στον ιστό. 
Μονός βραχίονας οριζόντιας προβολής 1,50m 
(ΤΕΜ) 
ΕΥΡΩ : Ενενήντα  (90,00) 
 
 
Άρθρο 13 
ΑΤΗΕ 9331.2.3             Ευθύγραµµος  µεταλλικός βραχίονας 1,5 µ. διπλός 
                                       Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101 
Ευθύγραµµος µεταλλικός βραχίονας, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε ιστό, ενός 
διπλού βραχίονα,  από ευθύγραµµους σιδηροσωλήνες κυκλικής διατοµής βαρέως τύπου µε κλίση 15ο 
προς την οριζόντια.  
Η βάση του βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 60mm, πάχους 6mm 
και µήκους 0,25m. Στα άκρα του βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και 
στερέωση σε αυτή των φωτιστικών σωµάτων. 
Ολόκληρος ο βραχίονας µετά την πλήρη κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερµό λουτρό για την 
αποφυγή µελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 80 µικρά. 
Στη τιµή περιλαµβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα στον ιστό. 
∆ιπλός βραχίονας οριζόντιας προβολής 1,50m 
(ΤΕΜ) 
ΕΥΡΩ : Εκατόν δέκα  (110,00) 
 
 
Άρθρο 14 
ΗΛΜ 60.10.85           Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40 Χ 40 cm     
                                (Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 
01                         Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm  

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, οπλισµένο µε 
δοµικό πλέγµα B500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα 
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 
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• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου 
• η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 
Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40x40  
ΕΥΡΩ  Σαράντα  (40,00) 
 
 
Άρθρο 15 
ΗΛΜ 60.10.85.02ΣΧ         ∆ιευθέτηση φρεατίου έλξης καλωδίων 60x40 cm  

∆ιευθέτηση υπάρχοντος φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα διαστάσεων 60x40 
cm 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• οι επί τόπου εργασίες σκυροδέτησης, της επιφανείας του φρεατίου προκειµένου για την πάκτωση 

του τελάρου του καλύµµατος το οποίο πληρώνεται από το επόµενο άρθρο 
• η επιδιόρθωση τυχόν ρηγµατώσεων καθώς και των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων 

διέλευσης των καλωδίων 
Τιµή ανά τεµάχιο  
ΕΥΡΩ  Τριάντα  (30,00) 
 
 
Άρθρο 16 
Υ∆Ρ 11.01     Καλύµµατα φρεατίων 
Καλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του 
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε 
χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα. 
11.01.01   Καλύµµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)  
                   Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752 
Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση) 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας 
ικανότητας. 
ΕΥΡΩ  Ένα και ογδόντα πέντε   (1,85) 
 
 
Άρθρο 17 
62.10.22          ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
                            (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 104) 
01       Για ένα φωτιστικό σώµα 
Αποξήλωση κατεστραµµένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού και προµήθεια, προσκόµιση 
και εγκατάσταση νέου, µε όλα τα παρελκόµενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές 
εισόδου και εξόδου καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών 
γειώσεως ιστού κλπ.) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου ακροκιβωτίου ιστού 
ΕΥΡΩ   Είκοσι επτά και πενήντα     (27,50) 
 
 
Άρθρο 18 
62.10.22             ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
                            (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 104) 
02       Για δύο φωτιστικά σώµατα 
Αποξήλωση κατεστραµµένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού και προµήθεια, προσκόµιση 
και εγκατάσταση νέου, µε όλα τα παρελκόµενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές 
εισόδου και εξόδου καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών 
γειώσεως ιστού κλπ.) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου ακροκιβωτίου ιστού 
ΕΥΡΩ   Τριάντα βτέσσερα     (34,00) 
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Β. ΠΙΛΛΑΡ 
 
Άρθρο 19 
ΗΛΜ 60.10.80.01ΣΧ         ΠΙΛΛΑΡ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ  
(HΛM-52) 
Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (πίλλαρ), βαθµού προστασίας ΙΡ55 
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδοµή οδοφωτισµού’’. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε δίριχτη στέγη µε 
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oµβρίων, από λαµαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 
mm, βαµµένου µε διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 125 µm, µε 
ελαστικά παρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για 
όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία του κυρίου του έργου 
• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 
• η βάση του πίλλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασµένη, ούτως ώστε 
το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, µε κεντρική οπή διέλευσης 
των υπογείων καλωδίων.  
• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 
• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
• η στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωµάτων 
φωτισµού, αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασµένο από βαµµένη λαµαρίνα ή 
άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα 
φέρει οπές µε τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου 
τηλεχειρισµού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
• τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόµατους 
µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού (ανά κύκλωµα φωτισµού), ρελέ 
µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης 
νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
«καραβοχελώνα» και κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του κιβωτίου). 
• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον 
έλεγχο λειτουργίας 
Τιµή ανά τεµάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισµού, ανάλογα µε τον αριθµό των αναχωρήσεων, 
ως εξής. 
60.10.80.01Σχ. Πίλλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων 
ΕΥΡΩ: Χίλια επτακόσια (1.700,00) 
 
 
Άρθρο 20 
ΗΛΜ 52 ΣΧ    Αποξήλωση πίλλαρ ηλεκτροδότησης 
Για την αποξήλωση από τη βάση του, ενός οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων κιβωτίου πίλλαρ που 
βρίσκεται στα δίκτυα, µε τη διανοµή του, την ηλεκτρική αποσύνδεση των καλωδίων και των αγωγών 
γείωσης, τη µόνωση, διευθέτηση και ασφαλή τοποθέτησή τους πάνω στη βάση. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη για εργαλεία, υλικά, µηχανήµατα κτλ. που δεν 
αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του 
έργου.  
Τιµή ανά τεµάχιο 
ΕΥΡΩ Ογδόντα πέντε   (85,00) 
 
 
Άρθρο 21 
ΗΛΜ 52ΣΧ Εξωτερική αντικατάσταση πίλλαρ ηλεκτροδότησης 
Για την προµήθεια, µεταφορά, προσκόµιση επί τόπου του έργου και οριστική τοποθέτηση σε 
υπάρχουσα βάση, ενός κιβωτίου πίλλαρ πλάτους έως 90 εκ. χωρίς την ηλεκτρική διανοµή του, 
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συµπεριλαµβανοµένης και κάθε άλλης σχετικής δαπάνης για τα υλικά, εργαλεία, εργατικά, µηχ/τα κτλ. 
που δεν κατονοµάζεται ρητά στο άρθρο αυτό (π.χ. πρόσθετο σκυρόδεµα στη βάση, προσαρµογή 
αγκυρώσεων στηρίξεως πίλλαρ, µε την πιθανή κατασκευή νέων αγκυρώσεων, οριζοντιοποίηση 
διευθέτηση καλωδίων και αγωγών γείωσης κτλ) αλλά απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
του έργου. Τα κιβώτια θα είναι άκαυστα, ικανά να αντιµετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού χώρου και 
υγρασίας θάλασσας. Θα φέρουν οπές µε τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την είσοδο του 
καλωδίου παροχής από τη ∆ΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισµού, καθώς και για την έξοδο των καλωδίων 
προς το δίκτυο. Η θύρα για το άνοιγµα του πίλλαρ θα φέρει δύο ειδικές θήκες (πάνω, κάτω) για κλειδί 
τριγωνικής ή τετραγωνικής διατοµής και κλείθρο για κλείδωµα µε λουκέτο. 
Θα είναι κατασκευασµένο είτε από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή 316  είτε επεξεργασµένο µε θερµό 
γαλβάνισµα και βαµµένο µε εποξειδική βαφή για την προστασία έναντι των εξωτερικών συνθηκών. 
Ολόκληρο το πίλλαρ θα έχει βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙP55. 
Τιµή ανά τεµάχιο 
ΕΥΡΩ Πεντακόσια πενήντα (550,00) 
 
 
Άρθρο 22 
ΗΛΜ 52ΣΧ Εξωτερική αντικατάσταση πίλλαρ ηλεκτροδότησης 
Για την προµήθεια, µεταφορά, προσκόµιση επί τόπου του έργου και οριστική τοποθέτηση σε 
υπάρχουσα βάση, ενός κιβωτίου πίλλαρ πλάτους 120 εκ. χωρίς την ηλεκτρική διανοµή του, 
συµπεριλαµβανοµένης και κάθε άλλης σχετικής δαπάνης για τα υλικά, εργαλεία, εργατικά, µηχ/τα κτλ. 
που δεν κατονοµάζεται ρητά στο άρθρο αυτό (π.χ. πρόσθετο σκυρόδεµα στη βάση, προσαρµογή 
αγκυρώσεων στηρίξεως πίλλαρ, µε την πιθανή κατασκευή νέων αγκυρώσεων, οριζοντιοποίηση 
διευθέτηση καλωδίων και αγωγών γείωσης κτλ) αλλά απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
του έργου. Τα κιβώτια θα είναι άκαυστα, ικανά να αντιµετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού χώρου και 
υγρασίας θάλασσας. Θα φέρουν οπές µε τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την είσοδο του 
καλωδίου παροχής από τη ∆ΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισµού, καθώς και για την έξοδο των καλωδίων 
προς το δίκτυο. Η θύρα για το άνοιγµα του πίλλαρ θα φέρει δύο ειδικές θήκες (πάνω, κάτω) για κλειδί 
τριγωνικής ή τετραγωνικής διατοµής και κλείθρο για κλείδωµα µε λουκέτο. 
Θα είναι κατασκευασµένο είτε από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή 316  είτε επεξεργασµένο µε θερµό 
γαλβάνισµα και βαµµένο µε εποξειδική βαφή για την προστασία έναντι των εξωτερικών συνθηκών. 
Ολόκληρο το πίλλαρ θα έχει βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙP55. 
Τιµή ανά τεµάχιο 
ΕΥΡΩ Επτακόσια (700,00) 
 
 
Άρθρο 23 
ΗΛΜ 50 ΣΧ Αντικατάσταση  τριφασικού πίνακα ηλ/κής διανοµής Φλοίσβου 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσκόµιση, προσαρµογή της στήριξής του και αντικατάσταση  ενός 
(1) πίνακα ηλ. διανοµής από γαλβανισµένη λαµαρίνα βαµµένη µε εποξειδική βαφή ή πολυεστερικό 
υλικό προστασίας  µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των γραµµών  αποτελούµενο από τρία 
πεδία – υποπίνακες  κατάλληλων διαστάσεων περίπου 100 χ 200 εκ  
Α Γενικός Πίνακας   3 Χ 125 Α. 
 Ραγοδιακόπτης 
 Μαχαιρωτές ασφάλειες 3Χ 125Α 
 
Β Υποπίνακας διανοµής φωτισµού του πάρκου 
 1 γενική ασφάλεια φορτίου 3Χ40Α 
 4 χρονοδιακόπτες µε εφεδρεία, 4 ρελέ φορτίου, 40 µικροαυτόµατες ασφάλειες 20 Α, 
 
Γ Υποπίνακας αναχωρήσεων  για πίλλαρ πάρκου  
 Υποπίνακας Βοτανόκηπου Μαχαιρωτές 3 χ 63 
 Υποπίνακας Σινεµά Μαχαιρωτές ασφάλειες 3 χ 80 
 Μετρητής κατανάλωσης Σινεµά 
 Υποπίνακας θέατρο  γενική ασφάλεια φορτίου 3χ40 Α 
 Υποπίνακας  παιδική χαρά  γενική ασφάλεια φορτίου 3χ40 Α 
 Υποπίνακας πλατεία   γενική ασφάλεια φορτίου  3χ40Α 
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1 πρίζα σούκο και πλάκα γείωσης δηλ. ηλεκτρική διανοµή τριών αναχωρήσεων, ηλεκτρική σύνδεσή 
της µε τα δίκτυα, παροχή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού πίνακα και κάθε άλλη δαπάνη για 
εργαλεία, υλικά, µηχανήµατα κτλ. που δεν αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητα 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο 
ΕΥΡΩ Τέσσερις χιλιάδες εξακόσια    (4600,00) 
 
 
Άρθρο 24 
ΗΛΜ 50 ΣΧ Πίνακας ηλ/κής διανοµής τριφασικός 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσκόµιση, προσαρµογή της στήριξής του και οριστική 
τοποθέτηση σε υπάρχον πίλλαρ, ενός (1) στεγανού πίνακα ηλ. διανοµής από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
βαµµένη µε εποξειδική βαφή ή πολυεστερικό υλικό προστασίας ΙΡ65 µε τα όργανα διακοπής και 
προστασίας των γραµµών. 
Τα όργανα λειτουργίας του πίνακα διανοµής θα είναι : 1 γενική ασφάλεια φορτίου 3Χ40Α, ή έτερη 
3Χ25Α, 1 χρονοδιακόπτης µε εφεδρεία, 1 ρελέ φορτίου, 10 µικροαυτόµατες ασφάλειες 20 Α, 1 πρίζα 
σούκο και πλάκα γείωσης δηλ. ηλεκτρική διανοµή τριών αναχωρήσεων, ηλεκτρική σύνδεσή της µε τα 
δίκτυα, παροχή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη για εργαλεία, υλικά, µηχανήµατα κτλ. που δεν 
αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του 
έργου. 
Τιµή ανά τεµάχιο 
ΕΥΡΩ Εξακόσια    (600,00) 
 
 
Άρθρο 25 
ΗΛΜ 50 ΣΧ Πίνακας ηλ/κής διανοµής µονοφασικός 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσκόµιση, προσαρµογή της στήριξής του και οριστική 
τοποθέτηση σε υπάρχον πίλλαρ, ενός (1) στεγανού πίνακα ηλ. διανοµής από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
βαµµένη µε εποξειδική βαφή ή πολυεστερικό υλικό προστασίας ΙΡ65 µε τα όργανα διακοπής και 
προστασίας των γραµµών. 
Τα όργανα λειτουργίας του πίνακα διανοµής θα είναι : 1 γενική ασφάλεια φορτίου 40Α, ή έτερη 25Α, 1 
χρονοδιακόπτης µε εφεδρεία, 1 ρελέ φορτίου, 10 µικροαυτόµατες ασφάλειες 16 Α, 2 πρίζες σούκο και 
πλάκα ή ράβδο γείωσης δηλ. ηλεκτρική διανοµή δύο αναχωρήσεων, ηλεκτρική σύνδεσή της µε τα 
δίκτυα, παροχή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη για εργαλεία, υλικά, µηχανήµατα κτλ. που δεν 
αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του 
έργου. 
Τιµή ανά τεµάχιο 
ΕΥΡΩ Τετρακόσια    (400,00) 
 
 
Άρθρο 26 
ATHE 929.3.6.4       Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από ράβδο 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-45) 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση ηλεκτροδίων σε τρίγωνο γείωσης  από 
ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων Φ16Χ1500 mm 
Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του 
λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόµενα απαιτούµενη 
εξυγίανση του επιχώµατος για την εξασφάλιση της αγωγιµότητας προς γην του 
ηλεκτροδίου. 
Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένου ηλεκτροδίου. 
ΕΥΡΩ Πενήντα οκτώ και είκοσι εννέα   (58,29) 
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Άρθρο 27 
ΑΤΗΕ 9408.01   Έκδοση πιστοποιητικού από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη 
Έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για για τη σύνδεσή του πίλλαρ ηλεκτροδότησης µε 
το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού, όπως απαιτείται από τη ∆ΕΗ, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 
4483/65 και των ΥΑ Φ.7.5/1816/88/27.02.2004, ΥΑΦ.50/503/168/19.04.2011 και ΚΥΑ 
ΦΑ50/12081/642/26.07.2006, συνοδευόµενη από α)µονογραµµικα σχεδιαγράµµατα εγκατάστασης,  
β)µονογραµµικά σχέδια πινάκων και  γ)πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 (ή κατά ΚΕΗΕ 
σύµφωνα µε τα νοµίµως οριζόµενα)  
Τιµή ανά τεµάχιο 
ΕΥΡΩ ∆ιακόσια   (200,00) 
 
 

Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 
 
Άρθρο 28 
60.20.40.11       Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
  Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 63 mm 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 
«Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραµόρφωσης 5% > 400 N/m, µε 
ενσωµατωµένη ατσάλινα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεµάχια σύνδεσης (µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της σωληνογραµµής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρµογή του σωλήνα 
στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται. 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται ιδιαίτερα 
µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής 
ΕΥΡΩ   Έξι και σαράντα     (6,40)   
 
 
Άρθρο 29 
60.20.40.12       Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) 
  Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 90 mm 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 
«Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραµόρφωσης 5% > 400 N/m, µε 
ενσωµατωµένη ατσάλινα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεµάχια σύνδεσης (µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της σωληνογραµµής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρµογή του σωλήνα 
στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται. 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται ιδιαίτερα 
µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής 
ΕΥΡΩ   Επτά και πενήντα     (7,50)   
 
 
Άρθρο 30 
60.20.40.00 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων 
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                          (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 
01 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι ονοµαστ.διαµέτρ DN 50 mm (σπείρωµα 2'') και πάχους 3,2χ. 
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωµα ή στις 
θέσεις τεχνικών µε γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµαστικής διαµέτρου 
(DN) και πάχους τοιχώµατος όπως αναφέρεται παρακάτω. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισµένου σύρµατος έλξης καλωδίων, των γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, η τοποθέτηση και 
σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η επισήµανση των σωλήνων 
καθώς και η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται. 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε σκυρόδεµα 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής 
ΕΥΡΩ  ∆ώδεκα και πενήντα   (12,50) 

 

∆. ΚΑΛΩ∆ΙΑ – ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

 
Άρθρο 31 
62.10.41    ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ E 1VV-U , -R , -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΊΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ   
                   ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC   (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 102) 

       03 ΣΧ  ∆ιατοµής 4 x 6 mm2 
Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε 
φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και µόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (µονόκλωνος αγωγός), 
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων 
των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσάλινες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου 
ΕΥΡΩ : Επτά και πενήντα     (7,50) 
 
 
Άρθρο 32 
62.10.41 ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ E 1VV-U , -R , -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΊΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ 

ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC          (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 102) 
04 ∆ιατοµής 4 x 10 mm2 

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε 
φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και µόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (µονόκλωνος αγωγός), 
E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων 
των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσάλινες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου 
ΕΥΡΩ ∆ώδεκα και πενήντα   (12,50) 
 
 
Άρθρο 33 
62.10.40 ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U,R (NYM), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 300/500V ΜΟΝΩΣΗ 

ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΥΑ ΑΠΟ PVC   

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

62.10.40.01  ∆ιατοµής 3 x 1,5 mm²   
Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) 
καλωδίων ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (µονόκλωνος αγωγός) H05VV-R 
(πολύκλωνος αγωγός), µε χάλκινους αγωγούς µε µόνωση και µανδύα από PVC, περιλαµβανοµένων 

ΑΔΑ: 9ΕΔ0ΩΞΕ-ΤΞΣ





των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου   
ΕΥΡΩ  ∆ύο και τριάντα λεπτά   (2,30) 
 
 
Άρθρο 34 
62.10.48 ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ 
                          (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 
                    02 ∆ιατοµής 10 mm2 
Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου 
αγωγού, περιλαµβανοµένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά 
στηρίγµατα, ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, 
ατσάλινες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού 

ΕΥΡΩ Τρία και σαράντα   (3,40) 
 
 
Άρθρο 35 
62.10.48 ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ 
                          (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 
              02 ΣΧ ∆ιατοµής 16 mm2 
Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου 
αγωγού, περιλαµβανοµένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά 
στηρίγµατα, ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, 
ατσάλινες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού 

ΕΥΡΩ Τέσσερα και σαράντα   (4,40) 

 
Άρθρο 36 
ΗΛΜ 104ΣΧ     Μούφες καλωδίων 
Για την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και κατασκευή µιας υπόγειας διακλάδωσης (µούφας) 
ευθείας σύνδεσης ή διακλάδωσης από θερµοσυστελλόµενο ή αυτοβουλκανιζόµενο υλικό, για καλώδια 
ενεργείας τύπου ΝΥΥ χαλκού διατοµής από 4 X 6 τ.χ µέχρι 4 X 16 τ.χ και παράδοσής της σε πλήρη 
λειτουργία. 
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται και η περίπτωση αντικατάστασης υπάρχουσας υπόγειας 
διακλάδωσης (µούφας). Οι τυχόν απαιτούµενες εκσκαφές κλπ., εάν εκτελεστούν θα πληρωθούν 
σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο του παρόντος τιµολογίου. 
(Τιµή ανά τεµάχιο) 
ΕΥΡΩ: Σαράντα οκτώ (48,00) 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 37 
Ο∆Ο ∆-1 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 
Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε 
πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα 
προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές 
κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιµολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες" 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 
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ΕΥΡΩ·  Ένα     (1,00) 
 
 
Άρθρο 38 
ΟΙΚ 22.20       Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 

                                         (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236) 
                                   01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή νια την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, 
µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ Επτά και ενενήντα    (7,90) 
 
 
Άρθρο 39 
ΟΙΚ 22.10       Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
                       (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
               01    Με εφαρµογή συνήθους κρουστικού εξοπλισµού 

Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός είδους, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 
απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισµένου 
σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
ΕΥΡΩ Είκοσι οκτώ    (28,00) 
 
 
Άρθρο 40 
Ο∆Ο Α-4.1      ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1212) 
∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από 
τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα τµήµατα της πλάτους 
µικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, περιλαµβανοµένης και 
της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης 
συρµατοκιβωτίων, µανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, µετά 
της µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η εκσκαφή µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα, 
• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους µε σε 

οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση 
που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν εναπόθεσης ή 
των ενδιαµέσων φορτοεκφορτώσεων. 

• η µόρφωση των πρανών και του πυθµένα της τάφρου. 
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο 
ΕΥΡΩ:  Πέντε και πενήντα πέντε    (5,55) 
 
 
Άρθρο 41 
Ο∆Ο Α-4.4     ∆ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως 
                           (Κωδικός αναθεώρησης  OIK-2113) 
∆ιάνοιξη µε εργαλεία χειρός τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής, µεµονωµένα και 
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους έως 3.00 m, σε έδαφος πάσης 
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φύσεως, στους πόδες των επιχωµάτων σε οποιουδήποτε στάθµη από τις προσπελάσεις 
(στέψη επιχώµατος κ.λπ.), µε την µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η εκσκαφή µε εργαλεία χειρός, 
• η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη 
• η µόρφωση των πρανών της τάφρου. 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των 
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
ΕΥΡΩ: ∆εκατέσσερα και σαράντα    (14,40) 
 
 
Άρθρο 42 
Ο∆Ο Β-2      Πρόσθετη τιµή εκσκαφή λόγω δυσχερειών από διερχόµενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.  
(Υ∆Ρ-6087) 
Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
αγωγούς Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους, αντιστηρι-ζόµενους ή µή, µέσα 
στο όρυγµα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 
"Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωµένων κατά τις εκσκαφές". 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
•   η δαπάνη των µικροϋλικών, 
•   η φθορά της ξυλείας,  
•   οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 
•  η µειωµένη απόδοση του µηχανικού εξοπλοσµού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω 
της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.  
Η πρόσθετη αυτή τιµή εφαρµόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό 
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών 
υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).  
Η πρόσθετη αυτή τιµή δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια 
∆ΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού 
στην εκτέλεση των εργασιών. 
Επιµέτρηση σε πραγµατικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
Πρόσθετη τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος 
 ΕΥΡΩ: ∆ύο και εβδοµήντα (2,70) 
 
 
Άρθρο 43 

                 Υ∆Ρ 5.04  Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες   
                                           απαιτήσεις συµπύκνωσης         (Κωδικός Αναθεώρησης    Υ∆Ρ 6067) 

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του 
έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώµατα που έχουν µεταφερθεί επί τόπου, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων" 

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

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων. 
ΕΥΡΩ: Ένα και πενήντα πέντε    (1,55) 
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Άρθρο 44 
Υ∆Ρ 5.05       Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο   
                      λατοµείου          Κωδικός Αναθεώρησης    Υ∆Ρ 6068 
 
Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
"Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων" 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου 
θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε 
την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς 
συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 
95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών 
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη. 
5.05.01 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
ΕΥΡΩ:    ∆εκατρία και πενήντα δύο     (13,52)  
 
 
Άρθρο 45 
ΑΤΗΕ Ν/9305.1.3  ∆ιάστρωση µε πλαστικό πλέγµα σήµανσης 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 10 
∆ιάστρωση µε διάτρητο πλαστικό πλέγµα  πλάτους 30 εκ. χρώµατος κόκκινο δηλαδή προµήθεια, 
µεταφορά και διάστρωση πλαστικού πλέγµατος για την προειδοποίηση ύπαρξης όδευσης δικτύων 
ηλεκτροφωτισµού ή άλλων δικτύων ΟΚΩ. 
ΜΜ 
ΕΥΡΩ: Ένα και δέκα (1,10) 
 
 
Άρθρο 46 
Ο∆ΟΒ 29.2.1  Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο 
                        (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531) 
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυµένων τάφρων κάθε είδους 
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραµπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων 
πυλώνων οδοφωτισµού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 
ΕΥΡΩ :  Ογδόντα έξι και πενήντα   (86,50) 
 
 
Άρθρο 47 
ΟΙΚ 38.03               Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
                               (Κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ 3816) 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, πεδίλων, 
υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του 
ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
ΕΥΡΩ: ∆έκα πέντε και εβδοµήντα (15,70) 
 
 
Άρθρο 48 
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Ο∆Ο ∆-8.1 ΣΧ  Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε 
                         χρήση κοινής ασφάλτου 
                         (Κωδικός αναθεώρησης  Ο∆Ο-4521Β) 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα από θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, 
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 
"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά του ασφαλτοµίγµατος και η διάστρωσή του 
• η σταλία των µεταφορικών µέσων  
• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η 

προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 
• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµηκών και εγκαρσίων ενώσεων για την 

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 
ΕΥΡΩ: Έντεκα και ενενήντα     (11,90) 
 
 
Άρθρο 49 
ΟΙΚ 73.16       Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου  
                        (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316) 

02   Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm 
Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα 
των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 άσβεστου, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και 
την εργασία πλήρους κατασκευής. 
ΕΥΡΩ:  ∆εκατρία και πενήντα (13,50)      
 
 
Άρθρο 50 
Ο∆Ο-1212 ΣΧ        Πρόσθετη αποζηµίωση για την απόρριψη προϊόντων εκσκαφών 
                               Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-1212 
Πρόσθετη αποζηµίωση για την απόρριψη προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, σε χώρο 
αδειοδοτηµένου φορέα διαχείρισης και ανακύκλωσης τέτοιων υλικών, όγκου επιµετρούµενου προ των 
φορτώσεων. Το µέσο ειδικό βάρος των πρ. εκσκαφών προϋπολογίζεται σε 1,7. 
Μ3 
 ΕΥΡΩ :  Ένδεκα (11,00) 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ  
Αφορά γενικά την εκτέλεση κάθε είδους ∆ηµοτικών Έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει 
την διαχείριση Ο.Τ.Α. και η κατασκευή τους ανατίθεται σε κατασκευαστική επιχείρηση µετά από 
δηµόσιο διαγωνισµό.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

• Τα ∆ηµοτικά έργα εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις:  

• του Ν. 4412/16 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/21. 

• του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ειδικότερα 
του άρθρου 209, παρ.1)  

• του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨  

• του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»  

• των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης του έργου.  

• Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

• Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Η µε αριθµό ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια 
Έργα» (ΦΕΚ 2221Β'/30.7.2012) και η Εγκύκλιος 26 (∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (Α∆Α Β4Τ81-70Θ).  

• Οι Εγκύκλιοι 36/2005, 38/2005 και 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και η Εγκύκλιος 27/2012 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.  

• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ  
Τα συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής:  
1. Το συµφωνητικό.  

2. Η ∆ιακήρυξη.  

3. Η Οικονοµική Προσφορά.  

4. Το Τιµολόγιο Μελέτης.  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).  

6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.).  

7. Η Τεχνικές Εκθέσεις  

8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.  
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9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες 
τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα 
συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του 
έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραµµα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.  
 
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν :  
α) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια  
β) Οι Ευρωκώδικες.  
γ) Οι Ε.Τ.Ε.Π.  
δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ  
Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την ∆ιακήρυξη. 
  
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ  
Το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα προγραµµατισµού παρέχει την πρόοδο των επί µέρους εργασιών 
µέσα στη συνολική προθεσµία αποπεράτωσης που προβλέπεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ή την ∆ιακήρυξη. Ο ανάδοχος υποβάλλει προς την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα µε περιοριστική την 
τελική προθεσµία εκτέλεσης του έργου και προτείνει ενδιάµεσες τµηµατικές αποκλειστικές 
προθεσµίες, για έγκριση. Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθµό 
των συνεργείων και τον αριθµό των µηχανηµάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθµός της προόδου του έργου δεν 
είναι ικανοποιητικός. Πάντως όλες οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες 
εκτός αν λόγω αναγκών του έργου ζητηθεί από την επίβλεψη εγγράφως υπερωριακή εργασία ή 
εκτέλεση εργασιών σε µη εργάσιµες µέρες. Εννοείται ότι η υπερωριακή απασχόληση δεν αµείβεται µε 
πρόσθετη αποζηµίωση στον ανάδοχο. Μόνον έγγραφη άδεια της επίβλεψης για υπερωριακή 
απασχόληση επιτρέπει εργασίες.  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρων και έντεχνων εργασιών του αναδόχου χωρίς 
να δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε µιας 
από αυτές.  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω περιλαµβάνονται:  
1. ∆απάνες λειτουργίας των απαιτούµενων µηχανηµάτων (µισθώµατα - καύσιµα-λιπαντικά-
ασφάλιστρα- δαπάνες εγκατάστασης λοιπές επιβαρύνσεις).  
2. ∆απάνες για το απαιτούµενο προσωπικό συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού (ηµεροµίσθια-
έκτακτες παροχές – ασφαλίσεις – ηµεραργίες - λοιπές επιβαρύνσεις).  
3. ∆απάνες προµήθειας υλικών επί τόπου του έργου, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης µεταφοράς από τον 
τόπο παραγωγής ή προµήθειας στον τόπο του έργου. Σαν απαιτούµενα υλικά λογίζονται όλα είτε 
κατονοµάζονται ρητά στο τιµολόγιο είτε όχι, αλλά είναι οπωσδήποτε απαραίτητα.  
4. ∆απάνες ασφαλίστρων υλικών και αποζηµιώσεις για προσωρινή κατάληψη έκτασης προς µεταφορά 
ή αποθήκευσή τους.  
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων µηχανηµάτων και υλικών. Κάθε 
δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών.  
Καµία αξίωση ή αµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων ως προς την ποσότητα των 
υλικών και τις αποστάσεις µεταφοράς, ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών και των 
µηχανηµάτων από τον ανάδοχο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλαγής χιλιοµετρικών αποστάσεων 
(αποδεκτών και από την πλευρά της επίβλεψης), συντάσσεται πρωτόκολλο χιλιοµετρικής απόστασης 
και γίνονται οι πιστοποιήσεις βάση αυτού.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. δεν περιλαµβάνεται στις τιµές του τιµολογίου, και προστίθεται ως ποσοστό 
18% στο τέλος του προϋπολογισµού εργασιών.  
Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται:α) δαπάνες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης του προσωπικού 
του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου 
(ύδρευση, θέρµανση κ.λ.π.) β) τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό -- έξοδα υπογραφής της 
σύµβασης, εγκατάστασης- - εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. γ) µισθοί, αποζηµιώσεις, 
ασφάλιστρα διοικητικού προσωπικού δ) παντός είδους φόροι, τέλη και έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης 
κεφαλαίου και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός από τον Φ.Π.Α. που αποδίδεται χωριστά από τον ∆ήµο ε) 
έξοδα εφαρµογής εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής υλικών και δοκιµών γενικά για την παράδοση των 
έργων σε κανονική λειτουργία στ) έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του 
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αναδόχου και κάθε είδους αποζηµίωσης προς τρίτους ζ) έξοδα καθαρισµού των έργων και του 
εργοταξίου και αποκοµιδή των προϊόντων σε θέση που επιτρέπει η αστυνοµία η) κάθε άλλη δαπάνη 
που δεν ορίζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, 
σύµφωνα µε τη σύµβαση θ) το όφελος του αναδόχου.  
Περιλαµβάνονται επίσης: οι µέχρι την οριστική παραλαβή δαπάνες συντήρησης του έργου, ζηµιές, 
απρόοπτες φθορές, αποσβέσεις, συντηρήσεις εργαλείων και µηχανηµάτων, δαπάνες γραφείων, 
υπαλλήλων, σύνταξης µελετών.  
Το ποσοστό αυτό προστίθεται στο άθροισµα κάθε οµάδας εργασιών της πιστοποίησης και αυτό που 
προκύπτει µειούται κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος, για την αντίστοιχη οµάδα 
εργασιών. Στο τελικό ποσό προστίθεται το ποσοστό 24% για τον Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων Τεχνικών 
Προδιαγραφών.  
Πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία δείγµατα υλικών για έγκριση, πριν αυτά χρησιµοποιηθούν 
στο έργο. Υλικά ή άλλα είδη που θα χρησιµοποιηθούν χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας, θα 
απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούµενα δείγµατα θα 
λαµβάνονται από την υπηρεσία έγκαιρα για εξέταση και στη συνέχεια (όταν αυτό απαιτείται) θα 
αποστέλλονται για εξέταση στο Κρατικό Εργαστήριο ∆οκιµής Υλικών. Θα συσκευάζονται κατάλληλα, 
θα αναγράφεται το όνοµα του υλικού (όταν πρόκειται για υλικό εµπορίου), για δε τα αδρανή ο τόπος 
προέλευσης, η ονοµασία και τόπος του έργου, το όνοµα του αναδόχου και το απαιτούµενο υλικό. 
Αναγράφεται επίσης το είδος του ελέγχου που θα υποβληθούν τα υλικά.  
Πρέπει επίσης να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες των υλικών, όπως αυτές απαιτούνται από τα 
σχετικά προς τις εργασίες άρθρα των αναλυτικών τιµολογίων. Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός 
καθορίζεται κάθε φορά από το τιµολόγιο. Αν ο ανάδοχος δεν διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό, 
είναι υποχρεωµένος να τον µισθώσει χωρίς καµία υποχρέωση ή ευθύνη της υπηρεσίας για πρόσθετη 
αποζηµίωση.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούµενο προσωπικό του στο ΙΚΑ όταν είναι 
στην ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταµείο (ανά ειδικότητα) ή σε αναγνωρισµένες άλλες από 
το ∆ηµόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις παραπάνω ασφαλίσεις επιβαρύνουν στο 
σύνολό τους (εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου) τον ανάδοχο.  
Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του 
αναδόχου καθώς και µε αποζηµιώσεις για ζηµίες, προκαλούµενες από το προσωπικό του αναδόχου 
και των µεταφορικών του µέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου ή του ∆ήµου και σε 
κάθε άλλο κοινωφελές έργο.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλες ανεξαίρετα τις κρατήσεις, τους φόρους 
και τα τέλη, βάσει των υφιστάµενων διατάξεων και Νόµων που ισχύουν την ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Υποχρεούται επίσης στην καταβολή οποιασδήποτε αποδοχής θεσπισθεί από το Υπ. 
Εργασίας και αφορά επιδόµατα, ηµεροµίσθια, δώρα κ.λ.π. Αν κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη, κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάµενοι, το αντίστοιχο ποσό 
πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του αναδόχου, πιστοποιούµενου 
ή αφαιρούµενου του πράγµατι πληρωµένου ή εξοικονοµηµένου ποσού. Ο εργοδότης επιβαρύνεται µε 
τον Φ.Π.Α.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου σηµαίνει ότι κατά την σύνταξή της έλαβε υπόψη του τις 
γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου, τα απαιτούµενα µέσα 
προσέγγισης και µεταφοράς, την διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση 
των οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού και ηλεκτρικού, τις καιρικές 
συνθήκες, τα υπόγεια δίκτυα και γενικά τις ειδικές και γενικές συνθήκες που µπορούν να 
επηρεάσουν το κόστος του έργου και την αρτιότητα της κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε την υπάρχουσα κατάσταση και να αποφύγει την πρόκληση 
ζηµιών, για την αποκατάσταση των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα που θα 
χρησιµοποιήσει, καθώς και τις εκτελούµενες από αυτόν εργασίες. Η Υπηρεσία δίνει σχετικές εντολές 
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που πρέπει να εκτελεσθούν από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπακούσει παίρνονται µέτρα 
φύλαξης και προστασίας από την Υπηρεσία και καταλογίζονται σε αυτόν οι αντίστοιχες δαπάνες.  
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα µέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που 
εκτελούνται στην ίδια περιοχή, για πρόληψη ζηµιών ή διακοπή της λειτουργίας.  
Ζηµιές που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως από αυτόν, αλλιώς η 
επανόρθωση γίνεται από την Υπηρεσία εις βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. Ο ανάδοχος 
προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και ευθύνεται για κάθε κοπή ή καταστροφή 
δένδρων και θάµνων των οποίων η κοπή δεν είναι προϋπόθεση του έργου.  
 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωµένος να παίρνει τα µέτρα του για 
την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για τη παροχή πρώτων 
βοηθειών, φέρει ακέραια την ευθύνη για την λήψη µέτρων πρόληψης ατυχήµατος κατά παντός 
προσώπου ή οχήµατος. Οι εκσκαφές σε γαιώδη και γενικά οι εκσκαφές σε κατοικηµένες περιοχές 
υποστηρίζονται πάντοτε. Όλες οι εκσκαφές επισηµαίνονται τη νύχτα µε φώτα. Η Υπηρεσία δίδει 
εντολές στον ανάδοχο για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου οι οποίες 
εκτελούνται µε ευθύνη και δαπάνες του εργολάβου.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50A/02-03-
2007) περί ΚΟΚ και στα σηµεία όπου επεµβαίνει αυτός στο έργο όπως: 1. Σήµανση εργασιών στους 
δρόµους και 2. Μη κατάληψη οδοστρωµάτων µε µπάζα και άσκοπη παρακώλυση της κυκλοφορίας 
κ.λ.π. 
  
ΑΡΘΡΟ 14ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  
Ο εργοδότης δικαιούται να πάρει στη κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τµήµατος έργου 
που έχει περαιωθεί, µερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε 
εργασίας που δεν ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τη σύµβαση. Αν η παραπάνω κατοχή ή χρήση 
καθυστερήσει την πρόοδο του έργου, τότε η Υπηρεσία χορηγεί στον ανάδοχο ανάλογη παράταση 
προθεσµίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από τον εργοδότη 
συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλει στον ανάδοχο τις 
πράγµατι απολύτως δικαιολογηµένες πρόσθετες δαπάνες. 
  
ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ  
Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, για την εφαρµογή εγκεκριµένων χαράξεων 
στο έδαφος εκτελείται µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι 
δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 
  
ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη.  
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  
Εκδίδεται µε βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής 
απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής. Τα στοιχεία αυτά, αποτελούν και δικαιολογητικά έκδοσης του 
εξοφλητικού λογαριασµού και επισυνάπτονται σε αυτόν. 
 
 

                                                                 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ         /      /2021 

        Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                    ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                                                                  
 
 
 
     ΣΤΥΛ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ      Ν. ΓΙΑΒΡΗΣ     ∆. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

    ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ5/Α΄                                       ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΙ ΤΕ4/Α΄  

 

 

                                                          ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

                                     Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

                                              ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ 

                                               ΠΕ5 ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ/Α΄  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜ. ΑΘΗΝΑΣ          ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2021 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Η.Μ. 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  81 /2021                                        ΚΑ: 20-7325-002 
 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ ΑΦΗ  ΥΠΟΧ Ρ ΕΩ Σ ΕΩΝ  

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Άρθρο  1ο 

Αντικείµενο της σύµβασης 
 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους όρους, 

σύµφωνα µε τους οποίους θα εκτελεσθεί το ως άνω έργο, σε συνδυασµό µε τις πρότυπες τεχνικές 
προδιαγραφές και διαγράµµατα που χορηγούνται από την Υπηρεσία καθώς και τυχόν έγγραφες 
οδηγίες προσαρµοσµένες πάντοτε στις διατάξεις του Π.∆. 286/1994, του Π.∆. 368/1994, του Π.∆. 
218/1999 και τον Ν. 3669/08 περί κύρωσης κωδικοποίησης νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους Ν.4070/2012, Ν. 4071/2012, 
Ν.4146/2013, N.4278/2014, Ν.4281/2014 4412/16 και 4782/21. 

 
Άρθρο 2ο  

Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν  

 
Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις 1) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009 
Υποδοµή οδοφωτισµού και 2) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009 Ιστοί οδοφωτισµού και 
φωτιστικά σώµατα Ελληνικές Τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), που εγκρίθηκαν µε την ΥΑ 
Αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα 
∆ηµόσια Έργα και τροποποιήθηκαν µε την Εγκ. 22/24-10-14 παράρτηµα 1 και 2 αντίστοιχα.  
• ΕΤΕΠ 01-01 έως 01-05 "Κατασκευές σκυροδέµατος" 
• ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "∆ιάνοιξη τάφρου" 
• ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων" 
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 "Πλάκες πεζοδροµίων από σκυρόδεµα" 
• ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1 και ΕΝ 60598-2-3, "Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού" 
• ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 & -7 "Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς 

φωτισµού" 
• ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" 

 
Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου 
 Η εκτέλεση του έργου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της 
Γ.Σ.Υ., γίνεται σύµφωνα µε την σύµβαση, ύστερα από ανοιχτό διαγωνισµό. 
 

Άρθρο 4ο 
                                                                  Προϋπολογισµός 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε Ευρώ 1.000.000,00 συµπεριλαµβανοµένου και του 
Φ.Π.Α., από τις οποίες οι εργασίες που θα δηµοπρατηθούν ανέρχονται σε 806.451,61 € και ο 
Φ.Π.Α. είναι 193.548,39 €. Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους.   
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Άρθρο 5ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του ν.4412/2016, για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η 
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της σύµβασης, 
χωρίς να υπολογίζεται ο  Φ.Π.Α. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση 
(κοινοπραξία) , η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
 

 
Άρθρο 6ο 

Προθεσµία περάτωσης εργασιών  
Ποινικές ρήτρες 

Για το έργο αυτό ορίζονται προθεσµίες οι οποίες αρχίζουν από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης 
στο βιβλίο των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Π. Φαλήρου της υποβαλλόµενης σύµβασης. 

  Συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου ορίζεται σε  τριάντα  ( 30) µήνες . 
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν εξ αιτίας του αναδόχου οι παραπάνω προθεσµίες εφαρµόζονται 
οι ποινικές ρήτρες που κατά περίπτωση ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν. 4412/16 και 
του ν.4782/21 

 
 

Άρθρο 7ο 
Αυξοµειώσεις Εργασιών - Νέες Εργασίες 

Στην περίπτωση που χρειασθεί αυξοµείωση εργασιών ή εκτέλεση νέων εργασιών εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 
 

Άρθρο 8ο 
Υπερσυµβατικές εργασίες - Ειδικές τιµές  

 Στην περίπτωση που χρειασθεί η εκτέλεση υπερσυµβατικών εργασιών και καθορισµός 
ειδικών νέων τιµών, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 
 

Άρθρο 9ο 
Αναθεώρηση τιµών 

 
 Στην προκειµένη περίπτωση αναθεωρήσεως των συµβατικών τιµών έχουν ισχύ οι 
διατάξεις του άρθρου 152 και 153 του Ν. 4412/16 
 

Άρθρο 10ο 
Επιµετρήσεις 

 Για τον τρόπο επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν τα οριζόµενα από τα 
άρθρα των διαφόρων αναλύσεων και το τιµολόγιο της εργολαβίας καθώς και τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 151 του Ν. 4412/16 
 
 

Άρθρο 11ο 
Λογαριασµοί 

 Οι πληρωµές του εργολάβου ενεργούνται βάση ανακεφαλαιωτικών λογαριασµών µε 
πλήρη επιµετρικά και λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία κατά τα διατεταγµένα ανάλογα µε την 
πρόοδο των εργασιών και κατά χρονικά διαστήµατα ουχί µικρότερα του µήνα και γενικά 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/16 
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Άρθρο 12ο 

Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου 
 Ορίζεται χρόνος εγγυήσεως του έργου ολογράφως και αριθµητικώς σε δεκαπέντε (15) µήνες 
δηλαδή χρόνος κατά τον οποίο είναι υποχρεωµένος ο εργολάβος να συντηρεί τα έργα σε καλή 
κατάσταση επισκευάζοντας και επανορθώνοντας µε δικά του έξοδα κάθε βλάβη ή φθορά που 
προέρχεται από συνηθισµένη χρήση. 
 Η έναρξη του χρόνου εγγυήσεως ορίζεται στο άρθρο 20 της Γ.Σ.Υ. 
 

Άρθρο 13ο 
ΣΑΥ  και  ΦΑΥ 

Αναπόσπαστο µέρος της παρούσης συγγραφής αποτελούν τα άρθρα που περιλαµβάνονται στην 
υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-02 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Φ.Ε.Κ. 16Β/14-1-2003 
“Πρόληψη και Αντιµετώπιση των εργασιακών κινδύνων” κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων 
(ΣΑΥ και ΦΑΥ). 

 
 

Άρθρο 14ο 
Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*  

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό 
του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 
305/96 (αρ. 7-9), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. (παρ. 7 άρθρ. 138 του Ν. 4412/16)  
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του υφ. ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-
3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, 
καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά 
τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου (παρ. 7 άρθρ. 138 του Ν. 4412/16)  
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111),  Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10  
(αρ.42- 49).  
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση 
από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την 
αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη 
εταιρεία). 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος  Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την  εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών 
που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 
περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 
ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
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β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της 
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και 
την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ.37 
παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε 
την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα 
από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.9) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε  
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση 
των ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας  (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ). Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 
εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη 
διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον 
περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του 
έργου. 
1. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 
ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 
παράρτηµα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του 
έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 
κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ / οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και 
το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆305/96 (αρ.3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆ / οικ / 
889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ.πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας,  γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας 
και υγείας. Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 
και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα 
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της 
επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική 
Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/1 
(αρ.9). 
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δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασία Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από 
την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και 
συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις 
απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 
εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα 
άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή 
εργασίας και µόνο. 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να 
το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται 
για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων 
τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον 
οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται 
περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη 
των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, 
από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από 
τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για 
την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή 
δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 
(αρ.113), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 
/12-9-2003. 
3.4  Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το 
Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό 
διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ). Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας 
και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 
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β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, 
παρ.2). 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους τ ων 
εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, 
παρ.6). 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής 
- διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, 
πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη 
πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 
4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε 
τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς 
οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆.1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, 
Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι : «Οδηγίες Σήµανσης 
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για 
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την 
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 
3542/07 (αρ.43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 
φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ. IV 
µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 
216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και 
αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. 
αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) 
θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 
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χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
4.3  Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 
(αρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: 
Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 
(αρ. 34, 35). 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, 
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 
και αρ.4. παρ.7). 
 
5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών 
του εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω 
νοµοθετήµατα : 
5.1 Κατεδαφίσεις : 
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 - 33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 
Ν.2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, 
παραρτ .IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ). Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. 
αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 
5.3  Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες 
σε στέγες. 
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Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 
και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
5.4  Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες. 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5  Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
5.6  Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή 
άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, 
Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. 
αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 
5.7  Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε 
χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 
(αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
 
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 
 

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

 
 

             A.  ΝΟΜΟΙ 
 

• Ν. 495/76ΦΕΚ 337/Α/76 

• Ν. 1396/83ΦΕΚ 126/Α/83 

• Ν. 1430/84ΦΕΚ 49/Α/84 

• Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 

• Ν. 2696/99ΦΕΚ 57/Α/99 

• Ν. 3542/07ΦΕΚ 50/Α/07 

• Ν. 3669/08ΦΕΚ 116/Α/08 

• Ν. 3850/10ΦΕΚ 84/Α/10 

• Ν. 4030/12ΦΕΚ 249/Α/12 

 
 

Β.  ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ  ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 

(1) Π. ∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 

(2) Π. ∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 

(3) Π. ∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 

(4) Π. ∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 

(5) Π. ∆. 1073/81      ΦΕΚ 260/A/81 

(6) Π. ∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 

(7) Π. ∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

(8) Π. ∆. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

(9) Π. ∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 

(10) Π. ∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 

(11) Π. ∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

(12) Π. ∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 
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(13) Π. ∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

(14) Π. ∆. 397/94        ΦΕΚ 221/Α/94 

(15) Π. ∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

(16) Π. ∆. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

(17) Π. ∆. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

(18) Π. ∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

(19) Π. ∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

(20) Π. ∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

(21) Π. ∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

(22) Π. ∆. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

(23) Π. ∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

(24) Π. ∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

(25) Π. ∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10

 
       Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
(1) ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

(2) ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

(3) ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

(4) ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

(5) ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

(6) ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

(7) ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

(8) ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

(9) ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 

677/Β/95 

(10) ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 

187/Β/93 

(11) ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 

765/Β/93 

(12) ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 

1035/Β/96 

(13) Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 

113/Β/97 

(14) ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 

987/Β/99 

(15) ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 /ΦΕΚ 

1186/Β/03 

(16) ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 /ΦΕΚ 

708/Β/03 

(17) ΚΥΑ αρ.6952/11/ ΦΕΚ 420/Β/11 

(18) ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89 

(19) ΥΑ Φ.28/18787/1032/00/ ΦΕΚ 

1035/Β/00 

(20) ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 /ΦΕΚ 

1176/Β/00 

(21) ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

(22) ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ 

266/Β/01 

(23) ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

(24) ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

(26) ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

(25)   Πυροσβεστική διάταξη 7, ΦΕΚ    

155/Β/96 / Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

 

 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03  ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08  ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

οικ/215/31-3-08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε      ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
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*  H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του 
άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
**  O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 
άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, 
Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κ.λ.π. 
 
 

                                                                          ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ          -        -2021 
        Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                              ΟΙ    ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ                                                                                                  
 
 
 
       ΣΤΥΛ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ     Ν. ΓΙΑΒΡΗΣ           ∆  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
     ΠΕ5 ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ/ Α΄                                              ΤΕ ΜΗΧΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ/Α΄ 

                                                              
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Η ∆/ΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ 
ΠΕ5 ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ/ Α’ 

                                                            
                                               

ΑΔΑ: 9ΕΔ0ΩΞΕ-ΤΞΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜ. ΑΘΗΝΑΣ                      ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2021 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Η.Μ. 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  81 /2021                                               ΚΑ: 20-7325-002 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) 
(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 

 
ΤΜΗΜΑ Α 

 
 ΓΕΝΙΚΑ 

 
1
. 
Είδος του έργου και χρήση αυτού:  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2021» 
 

2
. 
Σύντοµη περιγραφή του έργου:  

Η παρούσα µελέτη αφορά και περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

1) Αντικατάσταση φθαρµένων τσιµεντοιστών µε χαλύβδινους  στην Λεωφ. Αµφιθέας, αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού, συντήρηση ιστών και 
πίλλαρ ηλεκτροδότησης 

2) Ανακατασκευή του δικτύου φωτισµού περιµετρικά του πάρκου του Φλοίσβου µέχρι το πάρκινγκ του δηµοτικού κολυµβητήρίου , αντικατάσταση 
φθαρµένων ιστών µε χαλύβδινους 

3) Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού πάρκου Φλοίσβου και αντικατάσταση κεντρικών πινάκων και πίλλαρ 
4) Αντικατάσταση φθαρµένων ιστών δηµοτικού φωτισµού στο πάρκο Απόλλωνος, Αχιλλέως, Ζησιµοπούλου, Αγίας Βαρβάρας κλπ  
5) Κατασκευή ή επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού στις οδούς Αιόλου, Καλυψούς, Τερψιθέας, Ανδροµάχης, ∆ωδώνης, Μεσολογγίου, Αφροδίτης κτλ 
6) Συντήρηση ιστών και πίλλαρ στην οδό Πικροδάφνης 
7) Συντήρηση ιστών και πίλλαρ στην Λεωφ Ελ Βενιζέλου 

 

3
. 
Ακριβής διεύθυνση του έργου:  

∆ηµοτικές οδοί Π. Φαλήρου 

4
. 
Στοιχεία του κυρίου του έργου:  

 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

5
. 
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:  

 Ο ανάδοχος του έργου 

ΑΔΑ: 9ΕΔ0ΩΞΕ-ΤΞΣ





6
. 
Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζοµένων κατά φάση µεθόδων εργασίας.  

(Περιγράφονται µε σαφή και κατατοπιστικό τρόπο οι φάσεις / υποφάσεις εργασίας που εµφανίζονται στο υποβαλλόµενο µε τη µελέτη χρονοδιάγραµµα 

εργασιών, τα χρησιµοποιούµενα σε κάθε µία µηχανήµατα, τα κυριότερα βοηθητικά µέσα, οι τρόποι οριζόντιας και κατακόρυφης διακίνησης υλικών, κλπ.) 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική Περιγραφή –Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης του έργου και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

Ε.Τ.Ε.Π  κ.λ.π. προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν 
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ΤΜΗΜΑ Β 
 

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 Συµπληρώνονται οι επισυναπτόµενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια µεν από προκαταγεγραµµένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από µη 
προκαθορισµένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας".  
 
Ο συντάκτης του ΣΑΥ: 

1
. 
Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράµµατος του µελετώµενου έργου, όπως αυτές απαριθµούνται στο παραπάνω σηµείο Α.6 του 
ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωµατωµένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων 
φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρµογή του πινακιδίου). 

2
. 

 
Για κάθε επί µέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισηµαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η 
επισήµανση γίνεται µε την αναγραφή των αριθµών 1, 2, ή 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η 
χρήση των αριθµών είναι υποκειµενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 

  
Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την 
εκσκαφή θεµελίων δίπλα σε παλαιά οικοδοµή), 

είτε (ii)  οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των 
πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι µικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.), 

είτε (iii)  ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι περιορισµένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω 
απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύµατος ή γυµνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαµενή καυσίµων). 

 
Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυµατισµών από ανατροπές υλικών, σε 
οικοδοµικό εργοτάξιο), 

είτε (ii)  δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχηµάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο 
εργοτάξιο), 

είτε (iii)  ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων 
εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

 
Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως "ενδιάµεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις. 
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(1) 

 
1.1  Εκσκαφές χανδάκων. 

 

 

(2) 

 
2.1 

Εγκατάσταση χυτοσιδηρών ιστών, φωτιστικών, φρεατίων 
 

 

(3) 

 
 
 

3.1 Εργασίες δικτύων 

 

(4) 

 
 

4.1 
Αντικατάσταση πίλλαρ ηλεκτροδότησης 
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   ΦΑΣΗ  
1  

ΦΑΣΗ  
2 

ΦΑΣΗ 
3 

ΦΑΣΗ 
4 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 
Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ4.1 

 
01000. Αστοχίες εδάφους       
01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης     

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας     
01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισµός     
01104 ∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία      
01105 ∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις     
01106 ∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισµός     

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές 01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης     
01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας     
01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση     
01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισµός     
01205 ∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία      
01206 ∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις     
01207 ∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισµός     

01300. Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τµήµατα     
01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση     
01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερηµένη υποστύλωση     
01304 Κατάρρευση µετώπου προσβολής     

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείµενες εκσκαφές 1 1   
01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 1 1   
01403 ∆ιάνοιξη υπογείου έργου 1 1   
01404 Ερπυσµός     
01405 Γεωλογικές / γεωχηµικές µεταβολές     
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα     
01407 Υποσκαφή / απόπλυση     
01408 Στατική επιφόρτιση     
01409 ∆υναµική καταπόνηση - φυσική αιτία     
01410 ∆υναµική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία 1 1   

01500. Άλλη πηγή 01501      
01502      
01503      
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4 
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Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

 
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό 
εξοπλισµό  

      

02100. Κίνηση οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήµατος - οχήµατος 1 1 1  
02102 Συγκρούσεις οχήµατος - προσώπων 1 1 1  
02103 Συγκρούσεις οχήµατος - σταθερού εµποδίου 1 1 1  
02104 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - οχήµατος 1 1 1  
02105 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - σταθερού εµποδίου 1 1 1  
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστηµάτων 1 1 1  
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1 1  
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία     
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασµός     

02200. Ανατροπή οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

02201 Ασταθής έδραση 1 1 1  
02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 1 1  
02203 Έκκεντρη φόρτωση 1 1   
02204 Εργασία σε πρανές     
02205 Υπερφόρτωση 1 1 1  
02206 Μεγάλες ταχύτητες     

02300. Μηχανήµατα µε κινητά µέρη 02301 Στενότητα χώρου 1 1 1  
02302 Βλάβη συστηµάτων κίνησης     
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουµένων τµηµάτων - πτώσεις     
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τµηµάτων - παγιδεύσεις µελών     
02305 Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα & τµήµατά τους     

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Αεροσυµπιεστής 1 1 1  
02402      
02403      

02500. Άλλη πηγή 02501      
02502      
02503      
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03000. Πτώσεις από ύψος        
03100. Οικοδοµές - κτίσµατα 03101 Κατεδαφίσεις     

03102 Κενά τοίχων     
03103 Κλίµακα     
03104 Εργασία σε στέγες     

03200. ∆άπεδα εργασίας – 
προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων 1 1 1  
03202 Πέρατα δαπέδων     
03203 Επικλινή δάπεδα     
03204 Ολισθηρά δάπεδα     
03205 Ανώµαλα δάπεδα 1 1 1  
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου      
03207 Υπερυψωµένες δίοδοι και πεζογέφυρες     
03208 Κινητές σκάλες και ανεµόσκαλες     
03209 Αναρτηµένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης     
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία µηχανισµού     
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση     

03300. Ικριώµατα 03301 Κενά ικριωµάτων     
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρµολόγησης     
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης     
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώµατος     
03305 Κατάρρευση. Ανεµοπίεση     

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

03500. Άλλη πηγή 03501      
03502      
03503      
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04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόµενα υλικά 
- θραύσµατα 

      

04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις 04101 Ανατινάξεις βράχων     
04102 Ανατινάξεις κατασκευών     
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόµων     
04104 Αποθήκες εκρηκτικών     
04105 Χώροι αποθήκευσης πυροµαχικών     
04106 ∆ιαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων     

04200. ∆οχεία και δίκτυα υπό πίεση 04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου     
04202 Υγραέριο     
04203 Υγρό άζωτο     
04204 Αέριο πόλης 1 1 1  
04205 Πεπιεσµένος αέρας     
04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυµάτων     
04207 ∆ίκτυα ύδρευσης 1 1 1  
04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήµατα     

04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη     
04302 Προεντάσεις οπλισµού / αγκυρίων     
04303 Κατεδάφιση προεντεταµένων στοιχείων     
04304 Συρµατόσχοινα     
04305 Εξολκεύσεις     
04306 Λαξεύσεις / τεµαχισµός λίθων     

04400. Εκτοξευόµενα υλικά 04401 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα     
04402 Αµµοβολές     
04403 Τροχίσεις / λειάνσεις    1 

04500. Άλλη πηγή 04501      
04502      
04503      
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05000. Πτώσεις - µετατοπίσεις υλικών 
& αντικειµένων 

      

05100. Κτίσµατα - φέρων οργανισµός 05101 Αστοχία. Γήρανση     
05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση     
05103 Αστοχία. Φυσική δυναµική καταπόνηση     
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση     
05105 Κατεδάφιση     
05106 Κατεδάφιση παρακειµένων 1  1  

05200. Οικοδοµικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων     
05202 ∆ιαστολή - συστολή υλικών     
05203 Αποξήλωση δοµικών στοιχείων 1  1  
05204 Αναρτηµένα στοιχεία & εξαρτήµατα 1  1  
05205 Φυσική δυναµική καταπόνηση     
05206 Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση     
05207 Κατεδάφιση     
05208 Αρµολόγηση / απαρµολόγηση προκατασκ. στοιχείων 1 1 1  

05300. Μεταφερόµενα υλικά - 
Εκφορτώσεις 

05301 Μεταφορικό µηχάνηµα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 1 1 1  
05302 Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη 1 1 1  
05303 Μεταφορικό µηχάνηµα. Υπερφόρτωση 1 1 1  
05304 Απόκλιση µηχανήµατος. Ανεπαρκής έδραση 1 1 1  
05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1 1 1  
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου  1 1 1 
05307 Πρόσκρουση φορτίου     
05308 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους  1   
05309 Χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων  1   
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση  1   
05311 Εργασία κάτω από σιλό     

05400. Στοιβασµένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση  1   
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού σωρού 1 1   
05403 Ανορθολογική απόληψη     

05500. Άλλη πηγή 05501      
05502      
05503      
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06000. Πυρκαϊές       
06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων     

06102 ∆εξαµενές / αντλίες καυσίµων     
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα     
06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας     
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά     
06106 Αυτανάφλεξη - απορρίµµατα     
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία  1   

06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώµατα 06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση     
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 1 1 1 
06203 Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση     
06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1 1 1 1 

06300. Υψηλές θερµοκρασίες 06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις     
06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις     
06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις     
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις  1 1  
06305 Πυρακτώσεις υλικών  1 1 1 

06400. Άλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάµνοι   1  
06402      
06403      

07000. Ηλεκτροπληξία       
07100. ∆ίκτυα - εγκαταστάσεις 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1    

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 1 1 1 
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα    1 
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα     
07105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1 1 1 
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 1 1 

07200. Εργαλεία-µηχανήµατα 07201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα     
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1 1 1 1 

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερµοσυγκολλητική µηχανή πλαστικών σωλήνων     
07302      
07303      
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08000. Πνιγµός / Ασφυξία       
08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες     

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση     
08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού µέσου     
08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση     
08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή µηχανήµατος     
08106 Υπαίθριες λεκάνες  / ∆εξαµενές. Πτώση     
08107 Υπαίθριες λεκάνες / ∆εξαµενές. Ανατροπή µηχανήµατος     
08108 Πληµµύρα / Κατάκλυση έργου     

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες άµµοι     
08202 Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί     
08203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη , κλπ.     
08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου     

08300. Άλλη πηγή 08301      
08302      
08303      

09000. Εγκαύµατα       
09100. Υψηλές θερµοκρασίες 09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις  1  1 

09102 Υπέρθερµα ρευστά      
09103 Πυρακτωµένα στερεά     
09104 Τήγµατα µετάλλων     
09105 Άσφαλτος / πίσσα     
09106 Καυστήρες     
09107 Υπερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών     

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης     
09202 Οξέα     
09203      

09300. Άλλη πηγή 09301      
09302      
09303      
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10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 
παράγοντες 

      

10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες     
10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1 1 1 
10103 Σκόνη 1  1  
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 1 
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 1 
10106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας 1 1 1 1 
10107 Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας 1 1 1 1 
10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 1 1 1 
10109 Υπερπίεση / υποπίεση     
10110      
10111      

10200. Χηµικοί παράγοντες 10201 ∆ηλητηριώδη αέρια     
10202 Χρήση τοξικών υλικών     
10203 Αµίαντος     
10204 Ατµοί τηγµάτων     
10205 Αναθυµιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, µονωτικά, διαλύτες     
10206 Καπναέρια ανατινάξεων     
10207 Καυσαέρια µηχανών εσωτ. καύσης     
10208 Συγκολλήσεις     
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες     
10210      
10211      
10212      

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσµένα εδάφη     
10302 Μολυσµένα κτίρια     
10303 Εργασία σε υπονόµους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισµούς     
10304 Χώροι υγιεινής     
10305      
10306      
10307      
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ΤΜΗΜΑ Γ 
 

  

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες οι διατάξεις της νοµοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούµενα κάθε φορά µέτρα. 

 
Επίσης περιγράφονται µέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζοµένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη 

νοµοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά µέτρα που πρέπει να 

ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.∆. 305/96). 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
 

 

Α/Α Αρ. Νοµοθετήµατος Τίτλος Νοµοθετήµατος ΦΕΚ 

1. Β.∆. 25-08-1920 Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων. 200 Α΄/05-09-1920 

2. Π.∆. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων. 406 Α΄/29-12-1933 

3. Π.∆. 14-3-1934 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως 
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π. 

112 Α΄/22-03-1934 

4. Ν.158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων υπό τάσιν. 189 Α΄/08-09-1975 

5. Π.∆. 212/1976 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις µεταφορικάς ταινίας και 
προωθητάς εν γένει. 

78 Α΄/06-04-1976 

6. Π.∆. 17/1978 Περί συµπληρώσεως του από 22/29-12-1933 Π. ∆/τος «περί ασφαλείας εργατών και 
υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων» 

3 Α΄/12-01-1978 

7. Π.∆. 95/1978 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων. 20 Α΄/17-02-1978 

8. Π.∆. 778/1980 Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών. 139 Α΄/26-08-1980 

9. Υ.Α. ΒΜ 5/30428/1980 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε 
οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. 

589 Β΄/30-06-1980 

10. Π.∆. 1181/1981 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ’ αριθ. 115 ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως «περί προστασίας των εργαζοµένων από τας ιοντιζούσας ακτινοβολίας». 

195 Α΄24-07-1981 

11. Π.∆. 1073/1981 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδοµών και 
πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 

260 Α΄/16-09-1981 

12. Π.∆. 329/1983 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών σε συµµόρφωση µε 
τις Οδηγίες του Συµβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 
71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 
79/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ. 

118 Α΄και 140 Α΄/1983 

13. Υ.Α. ΒΜ 5/30058/1983 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σηµάνσεως Εκτελούµενων έργων σε οδούς 
εντός κατοικηµένων περιοχών. 

121 Β΄/23-03-1983 
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14. Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά 
ιδιωτικά έργα. 

126 Α΄/15-09-1983 

15. Ν. 1418/1984 ∆ηµόσια ΄Εργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 23 Α΄/29-02-1984 

16. Υ.Α. 130646/1984 Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας. 154 Β΄/19-03-1984 

17. Ν. 1430/1984 Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην 
οικοδοµική βιοµηχανία» και ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ’ αυτήν. 

49 Α΄/18-04-1984 

18. Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.  931 Β΄/31-12-1984 

19. Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 177 Α΄/18-10-1985 

20. Υ.Α. 56206/1613/1986 Προσδιορισµός της Ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου σε 
συµµόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου  της 19ης ∆εκεµβρίου 1978, της 7ης ∆εκεµβρίου 1981 και της 11ης  Ιουλίου 
1985. 

570 Β΄/09-09-1986 

21. Π.∆. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς 
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους. 

135 Α΄/29-08-1986 

22. Π.∆. 70α/1988 Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία. 31 Α΄/17-02-1988 

23. Π.∆. 71/1988 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. 32 Α΄/17-02-1988 

24. Υ.Α. 7755/160/1988 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές – Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και 
αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.  

241 Β΄/22-04-1988 

25. Π.∆. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο 
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και 
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων».  

138 Α΄/21-06-1988 

26. Υ.Α. 88555/3293/1988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. 721 Β΄/04-10-1988 

27. Υ.Α. 69001/1921/1988 Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή στάθµη θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών 
εργοταξίου και ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και 
των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών. 

751 Β΄/18-10-1988 

28. Ν. 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις. 85 Α΄/23-03-1989 

29. Π.∆. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα υπόγεια Τεχνικά Έργα. 106 Α΄/02-05-1989 
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30. Π.∆. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών 
Έργων. 

11 Α΄/05-02-1990 

31. Π.∆. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζόµενων σε ναυπηγικές εργασίες. 31 Α΄/14-03-1990 

32. Π.∆. 85/1991 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής 
τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

38 Α΄/18-03-1991 

33. Π.∆. 157/1992 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων  και Υπουργικών αποφάσεων 
που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις  του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων» (177/Α) στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. 

74 Α΄/12-05-1992 

34. Ν. 2094/1992 Κύρωση του κώδικα Οδικής κυκλοφορίας. 182 Α΄/25-11-1992 

35. Υ.Α. Β 4373/1205/1993 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τη 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 
21ης ∆εκεµβρίου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών, σχετικά 
µε τα µέσα ατοµικής προστασίας. 

187 Β΄/23-03-1993 

36. Π.∆. 77/1993 Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς, και βιολογικούς 
παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. ∆/τος 307/86 (135/Α) σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 

34 Α΄/18-03-1993 

37. Υ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/1993 

Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών 
στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. 

756 Β΄/28-09-1993 

38. Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 138 Α΄/31-08-1994 

39. Υ.Α. 378/1994 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση 
προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει 
πιστοποιηθεί και ισχύει. 

705 Β΄/20-09-1994 

40. Π.∆. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιµοποίηση εξοπλισµού 
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ. 

220 Α΄/19-12-1994 

41. Π.∆. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόµενους 
εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 

220 Α΄/19-12-1994 

42. Π.∆. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 

221 Α΄/19-12-1994 
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43. Π.∆. 399/1994 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία  του 
Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ. 

221 Α΄19-12-1994 

44. Π.∆. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή /και υγείας στην εργασία σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

67 Α΄/ 10-04-1995 

45. Π.∆. 186/1995 Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του 
Συµβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ. 

97 Α΄/30-5-1995 

46. Π.∆. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση 
µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 

10 Α΄/18-01-1996 

47. Π.∆. 17/1996 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία 
σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 

11 Α΄/18-01-1996 

48. Π.∆. 18/1996 Τροποποίηση Π.∆. 377/1993 σχετικά µε τις µηχανές σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 
του Συµβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

12 Α΄/18-01-1996 

49. Π.∆. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

212 Α΄/29-08-1996 

50. Π.∆. 174/1997 Τροποποίηση Π.∆. 186/1995 «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ.» (97/Α) σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 95/30/ΕΚ. 

150 Α΄15-7-1997 

51. Π.∆. 175/1997 Τροποποίηση Π.∆. 70α/1988 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο 
κατά την εργασία» (31/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

150 Α΄15-7-1997 

52. Π.∆. 176/1997 Μέτρα για την βελτίωση τη ασφάλειας και των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία  92/85/ΕΟΚ. 

150 Α΄/ 15-7-1997 

53 Π.∆. 177/1997 Ελάχιστες προδιαγραφές για την βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 92/91/ΕΟΚ. 

150 Α΄/15-7-1997 

54. Π.∆. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
94/33/ΕΚ. 

67 Α΄/26-3-1998 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 
 

 

Α/Α Τίτλος  Αριθµός Εγκυκλίου 

1. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 778/1980 

Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών (ΦΕΚ 193 Α΄/26-08-1980). 

131120/10-10-1980 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 1073/1981 

Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδοµών και πάσης 

φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (ΦΕΚ 260 α΄/16-09-1981). 

131081/29-09-1981 

130236/15-02-1982 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3. Εγκύκλιος Εφαρµογής Ν. 1396/1983 
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά 

έργα (ΦΕΚ 126 Α΄15-09-1983). 

 

132625/∆εκέµβριος 1983 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4. Εγκύκλιος Εφαρµογής Υ.Α.130646/1984 

Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 Β΄/19-03-1984). 

130891/08-05-1984 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5. Εγκύκλιος Εφαρµογής Ν. 1430/1984 
Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµική 

βιοµηχανία» και ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ’ αυτή ( ΦΕΚ 49 Α΄/18-04-1984). 

131307/08-06-1984 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 225/1989 

Υγιεινή και ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα (ΦΕΚ 106 Α΄/02-05-1989). 
130528/23-05-1989 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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7. Εγκύκλιος Εφαρµογής Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 

Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για 

την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών (ΦΕΚ 756 Β΄/28-09-1993). 

130210/04-06-1997 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

8. Εγκύκλιος 
Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά το θέρος.  
 

130329/03-07-1995 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 397/1994 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 

συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση 

προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ.(ΦΕΚ 221 Α΄/19-12-1994). 

130405/16-08-1995 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 105/1995 
Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε 

την οδηγία 92/58/ΕΟΚ (ΦΕΚ 67 Α΄/ 10-04-1995). 

130409/18-08-1995 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

11. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 16/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την 

οδηγία 89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 10 Α΄/18-01-1996) 

 

130532/31-07-1996 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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12. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 17/1996 
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε 

συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11 Α΄/18-01-1996).  

 

130297/15-07-1996 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13. Εγκύκλιος Εφαρµογής Π.∆. 305/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ (ΦΕΚ 212 Α΄/ 19-08-1996). 

 

130159/07-05-1997 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Συµπληρωµατικά των προαναφεροµένων νοµοθετικών διαταγµάτων, σε κάθε φάση του έργου προτείνονται τα εξής: 
 
 • Περίφραξη και σήµανση του εργοταξίου για την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση των διερχόµενων τροχοφόρων. ∆ηµιουργία ασφαλών 

διόδων για την διέλευση των πεζών στους χώρους και στα σηµεία που οι εργασίες του εργοταξίου ενδέχεται να δηµιουργούν κινδύνους. Επίσης 
περίφραξη του εργοταξίου προς αποφυγήν εισόδου ατόµων µη εχόντων εργασία καθώς και ζώων. 

• Προµήθεια εκτός του κράνους και φωσφορούχου γιλέκου στους εργαζοµένους εντός του οδοστρώµατος. 
• Καθηµερινή εκπαίδευση και υπενθύµιση των κινδύνων στους εργαζόµενους από τον εργοταξιάρχη και τον τεχνικό ασφαλείας. 

 
 
Κατά τις χωµατουργικές εργασίες προτείνονται τα εξής: 
 
 • Αν και τα πρανή θα αντιστηρίζονται, θα πρέπει πάντα να υπάρχει έλεγχος για τυχόν χαλάρωση και βλάβη. 

• Να υπάρχει συνεργασία µε τα αρµόδια συνεργεία της ∆ΕΗ, του ΟΤΕ και της ∆ΕΠΑ, καθώς και των δήµων ώστε να εντοπισθούν οι θέσεις των 
δικτύων και να αποφευχθεί η καταστροφή τους.  

 
 
Σε ότι αφορά τα µηχανήµατα µε κινητά µέρη: 
 
 • Κάλυψη των κινούµενων τµηµάτων των µηχανηµάτων όπου είναι δυνατόν καθώς και 

• Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων. 
 
 
Σε ότι αφορά τη µεταφορά φορτίων: 
 
 • Συνεχή υπενθύµιση των οδηγών για αυξηµένη προσοχή σε όλη την διάρκεια της εργασίας τους 

• Χρήση σηµάνσεως για διακοπή κυκλοφορίας – παρακάµψεις. 
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ΤΜΗΜΑ ∆ 

 
 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1
. 

1. ∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

Η προσπέλαση στο έργο γίνεται από  τις τοπικές οδούς . 

2
. 

2. ∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου 

Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτηµένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία 

των οχηµάτων κατά την διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τους υπάρχοντες περιβάλλοντες δρόµους. 

 

3
. 

3.   Χώροι εγκατάστασης του βασικού µηχανικού εξοπλισµού 

Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα µικρότερα (εργαλεία χειρός, µικροσυσκευές κλπ.) αποθηκεύονται στους διαµορφωµένους χώρους αποθήκευσης µε 

ευθύνη των εργατών που τα χρησιµοποιούν. 

 

4
. 

4.   Χώροι αποθήκευσης 

∆εν προβλέπεται η δηµιουργία αποθηκών καυσίµων, λιπαντικών κλπ. Οι µικρές ποσότητες που απαιτούνται θα παραδίδονται καθηµερινά από τα τοπικά πρατήρια 

καυσίµων. 

 

5
. 

5.   Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκοµιδής τους) 

Απαιτείται ο Ανάδοχος να µεριµνήσει για την κατασκευή περιφραγµένου χώρου αποθήκευσης υλικών (µπαζών, σωλήνων κλπ.).  

 

6
. 

6.   Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον ανεφοδιασµό των χώρων εργασίας µε πόσιµο νερό και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας και να 

προβλέψει κατάλληλους χώρους εργασίας του προσωπικού του υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσωνας). 

Στα εργοτάξια θα υπάρχουν κουτιά πρώτων βοηθειών. Η ιατρική κάλυψη των έκτακτων περιστατικών θα γίνεται από τα πλησίον στο ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου 

Εφηµερεύοντα Νοσοκοµεία 
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. 7.   Άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων. 

∆εν υπάρχουν. 

 

 8.   Στο τµήµα αυτό ενσωµατώνεται επίσης η µελέτη για την κατασκευή ικριωµάτων, εφόσον αντιµετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να 

είναι ειδικής µορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωµάτων (π.δ. 778/80 

και π.δ. 1073/81). 

Το έργο δεν απαιτεί ειδικά ικριώµατα για την κατασκευή του, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον µελέτη γι΄ αυτά.  
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ΤΜΗΜΑ Ε 
 

  
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

  

(Συµπληρωµατικά των νοµοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιµασµένων 

πρακτικών και λύσεων για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζοµένων). 
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1. ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ 
 

Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης, είτε αυτές είναι ένας τοίχος αντιστήριξης είτε ο φέρων οργανισµός ενός κτηρίου. Οι εργασίες 

αυτές, είναι εκείνες που από τη φύση τους οργανώνουν την µορφή του εργοταξίου. Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιµοποιείται ένας µεγάλος αριθµός 

ανειδίκευτων εργατών, οι οποίοι εργάζονται υπό την καθοδήγηση ειδικευµένων τεχνιτών, γεγονός το οποίο καθιστά κρισιµότερη την ασφάλεια στις εργασίες 

αυτές. 

 

Σηµεία προσοχής 

• Ο ξυλότυπος είναι µια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του  τοπικά, εγκυµονεί κινδύνους κατάρρευσης. 

• Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιούν κατά τις εργασίες καλουπώµατος οι εργαζόµενοι, εκτός του κράνους, πρέπει να είναι 

κατάλληλα επιλεγµένα για να προστατεύουν τα άνω και κάτω άκρα. 

• Κατά την φορτοεκφόρτωση του οπλισµού για το σιδέρωµα, πρέπει να απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωµένα φορτία. 

• Τα κινούµενα µέρη των µηχανών που χρησιµοποιούνται για κοπή ή κάµψη του οπλισµού, πρέπει να φέρουν τους κατάλληλους προφυλακτήρες για την 

αποφυγήν ατυχηµάτων. 

• Κατά τις εργασίες σκυροδέτησης δεν πρέπει να µετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά στον ξυλότυπο. 

• Τα πιτσιλίσµατα από νωπό σκυρόδεµα πρέπει να αποµακρύνονται γρήγορα από τα σηµεία διέλευσης των πεζών, για να µην προκληθούν ατυχήµατα. 
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2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 
Οι παραδοσιακές µέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η εκµηχάνιση των έργων προχωρεί µε γοργά βήµατα, έχοντας ήδη προσεγγίσει 

έναν ικανοποιητικό βαθµό στα µεγάλα ιδιωτικά και δηµόσια τεχνικά έργα. 

Οι Συµβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του ∆ηµοσίου τοµέα αναφέρουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισµού εκ µέρους του 

Αναδόχου του έργου. Ο εξοπλισµός ποικίλει ανάλογα µε το είδος των εργασιών, το µέγεθός τους και την ιδιαίτερη δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες), µε 

εξαίρεση τον τυπικό εξοπλισµό ο οποίος απαιτείται για την µεταφορά υλικών και προσωπικού – ο οποίος επίσης ποικίλει. 

Οι µηχανές εφευρέθηκαν και χρησιµοποιούνται για να λύνουν προβλήµατα. ∆υστυχώς η κακή χρήση, ο ακατάλληλος χειρισµός και η πληµµελής συντήρηση σε 

συνδυασµό µε εξωγενείς παράγοντες ως προς το µηχάνηµα και τον χειριστή, γίνονται αιτία ατυχηµάτων. 

 

Σηµεία προσοχής   

• Ένα µηχάνηµα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον για την εργασία (ες) που έχει κατασκευασθεί. 

• Απαγορεύεται η υπερφόρτωση µηχανήµατος. 

• Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα µηχανήµατα. 

• Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ. 

• Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων σε άσφαλτο. 

• Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε µηχάνηµα είναι υποχρεωτική. 

• Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασµοί στη χρήση και συντήρηση του µηχανήµατος. 

• Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πυροσβεστήρα και φαρµακείο. 

• Όλα τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς. 

• Ο εξοπλισµός των ανυψωτικών µηχανηµάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο ανύψωσης. 

• Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς. 

• Η θέση του µηχανήµατος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για  τρίτους.  

• Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας και πινακίδα «ΜΕ». 
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• Η καρότσα των αυτοκινήτων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασµένη όταν µεταφέρεται άµµος ή 3Α. 

• Η επιθεώρηση των ανυψωτικών µηχανηµάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται. 

• Ειδικά µέτρα πρέπει να λαµβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 

• Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων. 

• Ο εξοπλισµός ανύψωσης (σαµπάνια, ιµάντες, συρµατόσχοινα) πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Η επιθεώρηση του είναι υποχρεωτική πριν από τη 

χρήση του. 
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3. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 
 

Η ανύψωση και η µεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται µε χρήση µηχανικών µέσων (γερανοί, παλάγκα. βαρούλκα κ.λ.π.) εν τούτοις 

εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου γίνονται χειρωνακτικά.  

Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, µεταφορά, έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων), έχουν ως συνήθεις συνέπειες: 

• Κόπωση των εργαζοµένων. 

• Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης. 

• Ατυχήµατα. 

• Καθυστέρηση της παραγωγής. 

 

Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος του προβλήµατος κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων, αρκεί να αναφερθεί ότι στην Μ. Βρετανία το 12,5% των 

εργατικών τραυµατισµών οφείλεται στην υπερπροσπάθεια των εργαζοµένων. Από αυτούς τους τραυµατισµούς, το 74% προκλήθηκε κυρίως από ανύψωση 

φορτίων, ενώ ως συνέπεια αυτών το 61% των εργαζοµένων παρουσίασε σοβαρά προβλήµατα στη µέση. 

Η χρήση µηχανικών µέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούν να προκληθούν ατυχήµατα 

όπως όταν η λειτουργία του µηχανήµατος δεν είναι καλή ή όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του. 

 

Σηµεία προσοχής  

• Η διακίνηση φορτίων µε µηχανικά µέσα πρέπει να προτιµάται σε σχέση µε την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, όπου είναι εφικτή. 

• Απαραίτητη είναι η εκ του νόµου πρόληψη των πιθανών ατυχηµάτων που µπορούν να προκληθούν κατά την εργασία. Πρέπει να υπάρχει όµως και 

προληπτικός σχεδιασµός κανόνων από τον εργοδότη για την αποφυγή τυχαίων συµβάντων, όπως και κατάλληλη οργάνωση των θέσεων εργασίας. 

• Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και χρήση των µηχανικών µέσων (συσκευές ανύψωσης, οχήµατα. 

χωµατουργικά µηχανήµατα κ.λ.π.). 

• Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά µέτρα ασφαλείας για την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, προκειµένου να αποφεύγονται τυχόν 

µελλοντικά ατυχήµατα. 
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4. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόµενοι κίνδυνοι µε τις εργασίες εκσκαφών είναι σηµαντικοί, αρκεί να σηµειωθεί ότι η 

υποχώρηση ενός µόνον κυβικού µέτρου εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 – 1,5 τόνους βάρος. 

 

Σηµεία προσοχής 

 

• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους. 

• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων. 

• Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα. 

• Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως. 

• Έξοδοι από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις µικρότερες των 24µ µεταξύ τους. 

• Ο φωτισµός και ο αερισµός βαθέων τάφρων πρέπει βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται. 

• Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών µετά από κάθε βροχόπτωση. 

• Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση µικρότερη των 60cm από το χείλος του πρανούς. 

• Καµία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής. 

• Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πληµµυρίσει. 

• Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής οµβρίων. 

• Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή µετάθεσή τους, όπου κινδυνεύουν από την εκσκαφή. 

• Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για την διέλευση οχηµάτων και πεζών. 

• Απαγορεύεται η υποσκαφή µηχανηµάτων. 

• Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά µέτρα. 

• Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του πρανούς. 
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5. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ 
 
 
Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόµενους που ασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες. 

Θερµική καταπόνηση εργαζόµενου εµφανίζεται όταν το άµεσο περιβάλλον εργασίας του είναι πολύ θερµό και σε συνδυασµό µε κοπιαστική ή µη εργασία 

µπορεί να επιφέρει σηµαντική µείωση παραγωγικότητας ή µείωση της προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή ατυχήµατος ή αίσθηση δυσανεξίας ή ακόµη και 

βλάβη στην υγεία του εργαζόµενου. Τέτοια κατάσταση µπορεί να υπάρξει σαν συνέπεια καύσωνος της καλοκαιρινής περιόδου.  

 

Καύσωνας είναι το µετεωρολογικό φαινόµενο όπου η θερµοκρασία του αέρα που περιβάλλει τον χώρο εργασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση 

θερµικής καταπόνησης, και αναγγέλλεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την θερµική καταπόνηση είναι: 

 

• Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου 

• Σχετική υγρασία  

• Ταχύτητα αέρα 

• Ακτινοβολία 

• Βαρύτητα εργασίας 

• Ενδυµασία 

• Εγκλιµατισµός εργαζόµενου: είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την προσαρµογή στο θερµό περιβάλλον µέσω της µείωσης του βασικού 

µεταβολισµού, της αύξησης της εφίδρωσης και της µείωσης απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) µε τον ιδρώτα. Ο εγκλιµατισµός επιτυγχάνεται εντός 7-10 

ηµερών. 

• Κατάσταση της υγείας του. 
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

 

Μυϊκές συσπάσεις (κράµπες των θερµαστών). Παρατηρούνται σε άτοµα που εργάζονται σε χώρους µε υψηλή θερµοκρασία. Προκαλείται από την έντονη 

απώλεια αλάτων και υγρών λόγω εφίδρωσης. Εµφανίζονται εντονότερα αν ο εργαζόµενος έχει πιει πολύ νερό χωρίς όµως να αναπληρώνει και τα άλατα. Η 

πάθηση δεν θεωρείται επικίνδυνη. Εµφανίζεται απότοµα και έχει τα ακόλουθα συµπτώµατα: 

 

• ΄Έντονοι πόνοι και σπασµοί των κοιλιακών και σκελετικών µυών. 

• Το δέρµα είναι υγρό και ωχρό. 

 

Θερµική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτοµα που δεν είναι συνηθισµένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερµό και υγρό. 

Προκαλείται από την υπερβολική απώλεια νερού και άλατος από το σώµα. Συµπτώµατα: 

 

• Εξάντληση, ατονία, αδυναµία και ανησυχία του πάσχοντος. 

• Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία. 

• Όραση θολή. 

• Πρόσωπο ωχρό, δέρµα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση. 

• Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη. 

• Σφυγµός γρήγορος και αδύνατος. 

• Θερµοκρασία φυσιολογική ή πέφτει. 

• Επώδυνοι µυϊκοί σφυγµοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς. 

• Η κατάσταση µπορεί να φθάσει µέχρι και λιποθυµία. 

• Η κατάσταση χειροτερεύει αν εµφανιστούν διάρροια και εµετοί. 
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Θερµοπληξία. Παρατηρείται σε άτοµα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερµό και υγρό για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Προκαλείται από άνοδο της 

θερµοκρασίας του σώµατος λόγω αδυναµίας αποβολής θερµότητας όταν η εφίδρωση εµποδίζεται. Εµφανίζεται αιφνίδια µε τα εξής συµπτώµατα: 

 

• Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος. 

• Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης. 

• Έντονη δίψα και ξηροστοµία. 

• ∆έρµα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό. 

• Σε σοβαρές περιπτώσεις εµφανίζονται ερυθρά αιµοραγούντα στίγµατα. 

• Σφυγµός ταχύς και έντονος. 

• Πίεση ελάχιστα ανεβασµένη. 

• Αναπνοή γρήγορη βαθιά και θορυβώδης. 

• Μυϊκές συσπάσεις, κράµπες, παροξυσµοί και εµετός. 

• Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά. 

• Κώµα, θάνατος. 

 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

Η αντοχή στο θερµικό στρες είναι µειωµένη στους εργαζόµενους που παρουσιάζουν κάποιο από τα κατωτέρω προβλήµατα υγείας: 

• Καρδιοπάθειες. 

• Πνευµονοπάθειες (ορισµένες). 

• Γενικά νοσήµατα. 

• Σακχαρώδης διαβήτης. 

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 

• ∆ιαταραχές ηπατικής λειτουργίας. 
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• ∆υσλειτουργία του θυροειδούς. 

• Μη ελεγχόµενη υπέρταση. 

• Αναιµία (συγγενείς αιµοσφαιρινοπάθειες). 

• Ψυχικά νοσήµατα υπό θεραπεία. 

• Νοσήµατα του κεντρικού νευρικού συστήµατος. 

• ∆ερµατοπάθειες µεγάλης έκτασης. 

• Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος). 

• Λήψη ορισµένων φαρµάκων. 

• Γενικές καταστάσεις. 

• Γυναίκες σε περίοδο κύησης. 

• Εργαζόµενοι που δεν έχουν εγκλιµατισθεί (π.χ.  νέοι εργαζόµενοι, άτοµα που επιστρέφουν από ασθένεια ή διακοπές). 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Ισορροπία υγρών και αλάτων. 

 

• Άφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς. 

• Αν δεν έχεις εγκλιµατιστείς και ιδρώνεις πολύ ρίχνε αλάτι στο νερό σου (µε την µύτη ενός κουταλιού σ’ ένα µπουκάλι του λίτρου). 

• Μη τρως λιπαρά και βαριά γεύµατα και µην καταναλώνεις οινοπνευµατώδη. 

• Τρώγε φρούτα και λαχανικά. 

Ενδυµασία 

• Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισµό του σώµατος σου, να επιτρέπουν την εξάτµιση του ιδρώτα, να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαµβακερά) 

• Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να µην αφήνεις ακάλυπτο το σώµα σου. 

• Κάνε χρήση του συστήµατος ψύξης αν αυτό διατίθεται. 

 

Υπαίθριες εργασίες 

• Μην εργάζεσαι µισόγυµνος στον ήλιο. 

• Να προσπαθείς να εργάζεσαι περισσότερο στη σκιά. 

• Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε προστατεύει από την ηλίαση. 

• Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες. 

 

Εγκλιµατισµός 

• ∆ώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρµοστεί στην ζέστη. Σε λίγες µέρες θα νοιώθεις καλύτερα. 

• Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόµη και από Σαββατοκύριακο. Γι αυτό πρόσεχε περισσότερο. 
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Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Αν δεις κάποιον µε συµπτώµατα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράµπες κλπ. κάλεσε αµέσως σε ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έρθει βοήθεια κάνε τα 

ακόλουθα: 

• Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά ή σε δροσερό µέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα. 

• Ψύξε του το σώµα µε δροσερό νερό ή βρεγµένα ρούχα. 

• Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε στον άρρωστο µισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί µία ώρα ή µέχρι 

να εξαφανιστούν τα συµπτώµατα. Επιπλέον δίνε του άφθονο δροσερό νερό, γουλιά  γουλιά. 

• Αν λιποθυµήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (µπρούµυτα µε το κεφάλι προς την πλευρά όπου το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωµένα). 

 

Σχετική Εγκύκλιος 130329/95 

«Αντιµετώπιση  της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά το θέρος» 

 

Σηµείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επί πλέον των οργανωτικών µέτρων (διαλείµµατα ή/και παύση εργασίας) που ενδεχόµενα να πρέπει να ληφθούν από την 

∆ιεύθυνση του Εργοταξίου, ύστερα από σχετική υπόδειξη του Τεχνικού ασφαλείας. 
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6. ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

 

Α. Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων 
 
Η ανύψωση φορτίων είναι µια ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχηµάτων. Γι αυτό, εφάρµοσε τις παρακάτω οδηγίες. 

 

1. Έλεγξε εάν οι αρτάνες που χρησιµοποιείς (συρµατόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σκοινιά) είναι σε καλή κατάσταση και ότι ο γάντζος διαθέτει ασφάλεια. Αν 

διαπιστώσεις φθορές ή κάποιο ελάττωµα ανάφερέ το αµέσως στον προϊστάµενό σου ώστε να αντικατασταθεί. 

2. Γενικά να αποφεύγεις να χρησιµοποιείς αρτάνες από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του ποικίλει σηµαντικά, ανάλογα µε το υλικό που είναι κατασκευασµένο. 

3. Αν διαπιστώσεις ότι ο χειριστής του ανυψωτικού µηχανήµατος δεν είναι κάτοχος αδείας, ή αντιληφθείς ότι ο χειριστής δεν βρίσκεται σε καλή φυσική 

κατάσταση λόγω κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών, χρήσης φαρµάκων ή κάποιου εµφανούς προβλήµατος υγείας ανάφερέ το αµέσως στον 

προϊστάµενό σου. 

4. Μην χρησιµοποιείς αυτοσχεδιασµούς κατά την πρόσδεση του φορτίου όπως συρµατόσχοινα, σχοινιά ή αλυσίδες που έχουν να δεθεί κόµβο για να 

κοντύνουν, αλλά κατάλληλα ναυτικά κλειδιά. 

5. Εάν αναρτάς κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί µέρους τµήµατα φρόντισε να είναι δεµένα σωστά και ασφαλισµένα για να αποφύγεις την πτώση τους 

από τυχαία κίνηση. Να ζητάς πάντα από τον προϊστάµενό σου να ελέγχει την ανάρτηση. 

6. Να χρησιµοποιείς γάντια για την προστασία των χεριών σου από αιχµηρές γωνίες του φορτίου ή από θραυσµένα σύρµατα του συρµατόσχοινου. 

7. Κατά την ανάρτηση φορτίου µε σχοινιά ή φασκιές να φροντίζεις πριν την χρήση τους να µην είναι στριµµένα. 

8. Η αρτάνη πρέπει να εφαρµόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στη µύτη του, ώστε να αποφεύγεται η ακούσια µετατόπιση του φορτίου κατά την 

ανύψωση. 

9. Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα. 

10. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επαφή µε διακινούµενο φορτίο, πριν αυτό εδρασθεί και ακινητοποιηθεί µε ασφάλεια στον χώρο µεταφοράς του. Να 

χρησιµοποιείς «αέρηδες» (2 σχοινιά) για την καθοδήγηση του φορτίου κατά την ανύψωση και την µετακίνησή του. 

11. Μη στέκεσαι κάτω από ανυψωµένο φορτίο και φρόντισε πάντα να σε βλέπει ο χειριστής. 

ΑΔΑ: 9ΕΔ0ΩΞΕ-ΤΞΣ





12. Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο τµήµα της διαδροµής του φορτίου ή προσωπικού εργασίας πρέπει να υπάρχει έµπειρος κουµανταδόρος 

για να τον καθοδηγήσει. Κανένας, εκτός από πρόσωπα που έχουν την κατάλληλη εµπειρία και εκπαίδευση δεν πρέπει να κάνει σήµατα καθοδήγησης στους 

χειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων.  

13. Να αποφεύγεις να εργάζεσαι ή να κινείσαι µέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού. 

14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως δυνατός άνεµος, κακή ορατότητα, βροχή κ.λ.π. 

15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να µετακινείται αναρτηµένο σε συρµατόσχοινα, άγκιστρα, κάδους, περόνες, µπούµες, ή πάνω σε φορτία. 

 

 

Β. Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική ∆ιακίνηση Φορτίων 

 

Η χειρονακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχηµάτων και βλάβης της υγείας. Γι’ αυτό, εφάρµοσε τις παρακάτω 

οδηγίες: 

 

1. Να χρησιµοποιείς φόρµα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που µπορεί να σκαλώσουν κάπου την ώρα της µεταφοράς. 

2. Να χρησιµοποιείς γάντια εργασίας και υποδήµατα ασφαλείας µε µεταλλική προστασία δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 

3. Αν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειµένων να χρησιµοποιείς  

4. Όταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτοµο. Η χειρονακτική µεταφορά φορτίων κρύβει πολλούς κινδύνους. 

5. Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρµόζεις τις ακόλουθες αρχές: 

 

• η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση. 

• τα πόδια να είναι λυγισµένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάµεσά τους και το ένα πέλµα να εφάπτεται στο έδαφος. 

• να τοποθετείς το σώµα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωση βάρος. 

• το σηµείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και µε ασφάλεια. 

• πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορµού του σώµατος. 
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Ιδιαίτερη σηµασία κατά την ανύψωση φορτίων , έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου. Συγκεκριµένα συνίσταται: 

• µεταφορά από το δάπεδο µέχρι του ύψους των γονάτων. 

• Μεταφορά από το ύψος των γονάτων µέχρι του ύψους των αγκώνων. 

• Μεταφορά από το ύψος των αγκώνων µέχρι το ύψος των ώµων. 

 

Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σηµαίνει περισσότερη επίπονη προσπάθεια, άρα και πιο επικίνδυνη. 

 

6. Κατά την µεταφορά των φορτίων, πρέπει να εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

 

• Οι διαδροµές πρέπει να ελέγχονται, πριν την µεταφορά, για τυχόν ύπαρξη µικροπαγίδων και ο φωτισµός να είναι επαρκής. 

• Αν ένα φορτίο µεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτοµα, πρέπει να συντονίζονται οι κινήσεις τους. Αν τα άτοµα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να 

διατάσσονται καθ’ ύψος. Το ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη µέση. 

• Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία. 

 

7. Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να αποκλειστεί ο επικίνδυνος χώρος, θα 

      προσέχει να µην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει η ρίψη. 
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7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΡΟΧΕΡΟ ΚΑΙΡΟ 

 

Εισαγωγή 

Αυτό το φυλλάδιο παρέχει πληροφορίες στους εργοδότες και τους εργαζόµενους της βιοµηχανίας κατασκευών σχετικά µε την αναγνώριση, τον προσδιορισµό 

και τον έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται µε την εργασία σε βροχερό καιρό. 

∆εδοµένου ότι η εργασία είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τον βροχερό καιρό, και τα εργασιακά συστήµατα 

ασφαλείας τηρούνται, η εργασία στους χώρους των κατασκευών µπορεί να συνεχιστεί µε ασφάλεια. 

Η λήψη µέτρων για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων θα προστατέψει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, και θα ωφελήσει τις εταιρείες και τις 

επιχειρήσεις µέσω: 

 

• της µείωσης των τραυµατισµών και των ασθενειών. 

• των υψηλότερων επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και µείωσης του απουσιασµού. 

• της αυξηµένης αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας. 

 

Παράγοντες Κινδύνων 

 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή κατασκευή σε βροχερό καιρό είναι οι εξής: 

 

1. Ολισθηρότητα σε εργασία στα ύψη. 

2. Ολισθηρότητα, υγρασία στις επιφάνειες πατωµάτων, τα σκαλοπάτια και τα σηµεία στήριξης των ποδιών. 

3. Κατάρρευση σε εκσκαφές. 

4. Κίνδυνοι ηλεκτρισµού – βρεγµένα ηλεκτρικά καλώδια, καλώδια, πρίζες, σηµεία ισχύος και εξοπλισµός ισχύος. 

5. Κίνδυνοι συγκόλλησης – π.χ. υγρασία στο χαλυβουργείο. 

6. Ολισθηρά εργαλεία, λαβές και άλλες επιφάνειες χειρισµού. 
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7. Μειωµένη χειρονακτική επιδεξιότητα σε µερικές εργασίες. 

8. Αστραπές κατά την διάρκεια καταιγίδων. 

9. Μόλυνση από υπερχείλιση του αποχετευτικού δικτύου. 

 

Σε συνθήκες ανέµου, υγρού ή ξηρού, υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου στις εργασίες κατασκευής: 

 

1. Χαλαρά υλικά στέγης, σανίδες σκαλωσιάς και άλλα µη ασφαλή υλικά που βρίσκονται σε ύψος. 

2. Ηµιτελείς κατασκευές, π.χ. στέγες, υπόστεγα. 

3. Σκαλωσιές ανεπαρκώς ασφαλισµένες. 

4. Μη ασφαλισµένοι τοίχοι ή σκελετοί. 

5. Ξένη ουσία στα µάτια. 

6. Οι γερανοί γίνονται ασταθείς όταν οι άνεµοι ξεπερνούν τις συστάσεις των κατασκευαστών γι ασφαλή λειτουργία. 

 

Αν ο αέρας είναι υπερβολικά κρύος, η ασφαλής εργασία µπορεί να επηρεαστεί από την µειωµένη δυνατότητα αίσθησης και λειτουργία των χεριών και των 

ποδιών. Η ταλαιπωρία που προκαλείται από το υπερβολικό κρύο µπορεί να οδηγήσει σε απροσεξία και αφηρηµάδα. 

 

Ασφαλή Συστήµατα Εργασίας 

  

Ο βροχερός, µε ανέµους ή κρύος καιρός, δεν καθιστά απαραίτητα την εργασία κατασκευών µη-ασφαλή, υπό την προϋπόθεση τα ασφαλή συστήµατα εργασίας να 

µπορούν να εφαρµοσθούν. Αυτά περιλαµβάνουν: 

 

1. Οργάνωση εργασίας 

 

Αναδιοργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών σε βροχερό καιρό, έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να κάνουν περισσότερες εργασίες: 
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• Κάτω από τµήµατα όπου υπάρχουν καλύµµατα οροφής ή σκέπαστρα. 

• Κάτω από προστατευµένες κατασκευές, π.χ. σκαλωσιές. 

• Κάτω από προσωρινά προστατευτικά π.χ. µουσαµάδες. 

• Αφού τα βρεγµένα συστατικά στεγνώσουν. 

• Σε δουλειές που ο βροχερός καιρός δεν τις καθιστά επικίνδυνες. 

 

Παρακολουθήστε την πρόβλεψη του καιρού, έτσι ώστε να κανονίζετε εναλλακτικές εργασίες µία ή περισσότερες µέρες πριν. 

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές εφαρµογές είναι ασφαλείς. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά καλώδια βρίσκονται σε αρκετή απόσταση πάνω από το 

έδαφος. 

 

Ελαχιστοποιείστε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε ψηλά σηµεία. Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται και χρησιµοποιούνται τα µέτρα και ο εξοπλισµός πρόληψης 

έναντι των πτώσεων – ειδικά στον βροχερό ή µε αέρα καιρό. Όπου είναι δυνατό, προ-συνδέστε δοµικά στοιχεία στο έδαφος αντί σε κάποιο ύψος. 

 

Όταν σχεδιάζετε µακροπρόθεσµες εργασίες, αναβάλλετε την προγραµµατισµένη εργασία που µπορεί να επηρεαστεί από τη βροχή για πιο στεγνούς µήνες. 

Στις προκατασκευασµένες δοµήσεις, µελετείστε προκαταρκτικό σχεδιασµό των σκεπασµένων οροφών, για να εξασφαλίσετε προστασία κατά την διάρκεια άλλων 

κατασκευαστικών εργασιών. 

 

2. Περιβάλλον εργασίας 

 

• Περιορίστε τις εργασίες σε στεγνές προστατευµένες περιοχές όταν η βροχή καθιστά τις εκτεθειµένες περιοχές επικίνδυνες. 

• Βεβαιωθείτε για καλή αποχέτευση, έτσι ώστε το εργοτάξιο να στεγνώνει γρήγορα. 

• Φροντίστε για αντλίες απορρόφησης των πληµµύρων. 

• Ανεγείρετε προσωρινά σκέπαστρα, π.χ. τέντες και µουσαµάδες. 

• Σε περίπτωση ανέµων, βεβαιωθείτε ότι τα λυµένα αντικείµενα και οι ηµιτελείς κατασκευές είναι δεµένες και στερεωµένες ενάντια στις πιέσεις του ανέµου. 
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3. Ανέσεις 

• Εξασφαλίστε καταφύγια όπου θα υπάρχουν στεγνά ρούχα για να αλλαχτούν τα βρεγµένα. 

• Για τον κρύο καιρό, εξασφαλίστε ένα ζεστό καταφύγιο. 

 

4. Ενδυµασία για βροχερό καιρό 

• Τα ρούχα που προτιµούνται σε αυτές τις καιρικές συνθήκες για τις κατασκευαστικές εργασίες είναι αδιάβροχα παντελόνια και µπουφάν µε κουκούλα (για να 

το φοριέται µε κράνος ασφαλείας). 

• Οι µπότες και τα παπούτσια ασφαλείας θα πρέπει να έχουν σόλες που δεν γλιστράνε. 

• Για εργασίες σε βρεγµένες περιοχές θα πρέπει να απαιτούνται ψηλές γαλότσες ασφαλείας. 

 

5. Κατάσταση Υγείας των Εργαζοµένων 

• Η κατάσταση υγείας µερικών εργαζοµένων µπορεί να µειώνει την αντοχή τους στον κρύο ή βροχερό καιρό. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εργοδότες θα πρέπει 

να λαµβάνουν υπόψη τις συµβουλές των γιατρών τους. 

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή και την συντήρηση των συστηµάτων ασφαλείας των εργασιών σε βροχερό καιρό. 

Οι εργαζόµενοι καλούνται να συνεργαστούν στην εφαρµογή αυτών των συστηµάτων. 
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8. ΘΟΡΥΒΟΣ 

 

Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιηµένη ενάντια σε χηµικούς κινδύνους από το θόρυβο. Και όµως ο υπέρµετρος θόρυβος µπορεί να 

καταστρέψει τα ευαίσθητα κύτταρα του εσωτερικού του αυτιού σε τέτοιο βαθµό που η ακουστική ικανότητα του εργαζοµένου να εξοµοιωθεί µε αυτήν ενός 

υπερήλικα πολύ πριν ο πρώτος αγγίξει τη σύνταξη. 

 

Είναι αναγκαίο να επισηµανθεί ότι οποιαδήποτε υπέρµετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και µη αναστρέψιµες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η µείωση 

της ακοής πέραν ενός ορίου, θεωρείται και νοµικά, επαγγελµατική ασθένεια. 

 

Σηµεία προσοχής 

 

• Ο θόρυβος πάνω από 85 Db(A) είναι επικίνδυνος και µπορεί να προκαλέσει µείωση της ακοής. 

• Ο θόρυβος µέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για την ακοή. 

• Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (µε έµφαση στον µη αναµενόµενο). 

• Αύξηση του θορύβου κατά 3 db(A) συνεπάγεται διπλασιασµό της ηχητικής πίεσης, άρα και της βλαπτικότητάς του. 

• Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσµατος. 

• Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σηµαντικού αριθµού ατυχηµάτων. 

• Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού. 

• Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στην εκτίµηση της έκθεσης των εργαζοµένων στο θόρυβο περισσότερο, από τον θόρυβο αυτόν καθ’ εαυτόν. 

• Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυµητή λύση και δεν πρέπει να επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση 

σε οκτάωρη βάση). 
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9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

Το ηλεκτρικό ρεύµα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα στα εργοτάξια τεχνικών έργων, όπου οι εγκαταστάσεις είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά 

κανόνα στην ύπαιθρο και το προσωπικό δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. 

Σηµεία προσοχής 

• Το ηλεκτρικό ρεύµα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήµατα. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη, αλλά και αναπηρία, ακόµη και θάνατο. 

• Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαµηλής τάσης (42 V), η µονωτική θέση, η γείωση και ο διακόπτης διαφυγής. 

• Οι εγκαταστάσεις διανοµής ενέργειας πρέπει να έχουν καλή γείωση, να έχουν την σωστή θέση στο εργοτάξιο και τα στοιχεία τους να τηρούν τις 

απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από το έδαφος. 

• Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα µε το είδος του δικτύου (εναέριο, υπόγειο ή βοηθητικό). 

• Οι πίνακες διανοµής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου µε δυνατότητα ασφάλισης, να είναι γειωµένοι, να έχουν διακόπτη διαφυγής και να 

συντηρούνται τακτικά. 

• Οι χωµατουργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται αφού πρώτα έχει ελεγχθεί ο πιθανός κίνδυνος από δίκτυα της ∆ΕΗ που βρίσκονται στη θέση του έργου. 

• Οι εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ∆ΕΗ πρέπει να γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή, αφού ο κίνδυνος για πιθανό ατύχηµα λόγω επαφής ή 

προσέγγισης µε το δίκτυο είναι µεγάλος. 

• Τα φωτιστικά σηµεία καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές και µηχανήµατα πρέπει να παρέχουν προστασία από πιθανή ηλεκτροπληξία. 

 

                                                                          ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ          -     -2021 
        Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                              ΟΙ    ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ                                                                                                   
 
 
 
       ΣΤΥΛ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ     Ν. ΓΙΑΒΡΗΣ           ∆  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
     ΠΕ5 ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ/ Α΄                                              ΤΕ ΜΗΧΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ/Α΄ 

 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Η ∆/ΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ 
ΠΕ5 ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ/ Α’ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜ. ΑΘΗΝΑΣ                       ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2021 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ                                 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Η.Μ. 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  81 /2021                                               ΚΑ: 20-7325-002 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) 
(Π.∆. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 
ΤΜΗΜΑ Α 

 
Γενικά 

 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  

 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2021» 
 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
 
Λεωφ. Αµφιθέας 
Πάρκο Φλοίσβου 
πάρκο Απόλλωνος, 
∆ηµοτικοί οδοί Αχιλλέως, Ζησιµοπούλου, Αγίας Βαρβάρας, Αιόλου, Καλυψούς, Τερψιθέας, Ανδροµάχης, Πικροδάφνης, ∆ωδώνης, 
Μεσολογγίου, Αφροδίτης, Λεωφ Ελ Βενιζέλου  
 
 

3. Αριθµός έγκρισης της µελέτης: 81/2021 
Αρ. απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου:    238/2020,  72/2021 
 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: 
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και συµπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί µέρους ιδιοκτησίες): 

 
Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση Ηµερ/νία 

κτήσεως 
Τµήµα του έργου 

όπου υπάρχει ιδιοκτησία 
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∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ ΚΑΙ 
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 

  

    

    

    
 

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:  
Ο ανάδοχος του έργου 

 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης / αναπροσαρµογής του ΦΑΥ: Ο ανάδοχος του έργου 
 

 
Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµερ/νία αναπροσαρµογής 
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ΤΜΗΜΑ Β 
 

 Μητρώο του έργου – Συµπληρώνεται κατά τη φάση της µελέτης 
 

1 Τεχνική περιγραφή του έργου:  
 
Η παρούσα µελέτη αφορά την ανακατασκευή της πλατείας Φιλικής Εταιρείας και περιλαµβάνει τις 

παρακάτω εργασίες: 

-  Εκσκαφές χανδάκων. 
-  Εγκατάσταση χυτοσιδηρών ιστών, φωτιστικών, φρεατίων 
-  Εργασίες δικτύων 
-  Αντικατάσταση πίλλαρ ηλεκτροδότησης 

 

2. Παραδοχές µελέτης  

 

Α. ΥΛΙΚΑ 

1.  

Κατασκευές σκυροδέµατος 

C12/15 , C16/20, C20/25  

ΕΤΕΠ 01-01 έως 01-05 

2.  ∆ιάνοιξη τάφρων ΕΤΕΠ 08-01-01-00 

3. Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές ΕΤΕΠ 02-08-00-00 

4. Αγωγοί - καλώδια διανοµής ενέργειας ΕΤΕΠ 04-20-02-01 

5. Ιστοί οδοφωτισµού ΕΤΕΠ 05-07-01-00,  

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5  & 7  

6. Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα ΕΤΕΠ 08-06-08-06 

7. Φωτιστικό σώµα επί κορυφής ιστού ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1 , -2-3 

8. Υποδοµή οδοφωτισµού ΕΛΟΤ ΠΤ 1501-05-07-02-00:2009 

9. Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΤΕΠ 04-20-01-02 

10. Σωλήνες απο πολυαιθυλένιο διαµέτρου DN50mm, 
DN 90mm 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-4, 
ΕΛΟΤ ΕΝ 61386 
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11. Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή δανειοθαλάµων 

ΕΤΕΠ 02-07-01-00 

12. Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών 
έργων 

ΕΤΕΠ 02-07-02-00 

13. Πλάκες τσιµέντου – πεζοδροµίων από σκυρόδεµα ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 -9, ΕΤΕΠ 05-02-02-00 

14. Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων 

ΕΤΕΠ 08-06-08-03 

15. Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων 

ΕΤΕΠ 08-06-08-04 

 
 

3
. 

“Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, επισυνάπτονται σε 
παράρτηµα, µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ Γ 
 

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

 1.1 Ύδρευσης 
 1.2 Αποχέτευσης 
 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσης) 
 1.4 παροχής διαφόρων αερίων 
 1.5 λοιπών δικτύων εντός των δοµικών στοιχείων του έργου (µη ορατών) 
 1.6 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή µε 

οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιµάται ότι θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες 

  
2. Σηµεία των κεντρικών διακοπτών 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουµένης παραγράφου 1 
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 Οι διακόπτες των συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού βρίσκονται στα αντίστοιχα Pillar.  
 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  
 3.1 Άλλα υλικά 

 
 Ουδεµία. 

 
4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου 

Σηµειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιµέρους στοιχεία του έργου (π.χ. 
περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σηµειακών φορτίων, κλπ.) 

  
5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 

 Ως οδοί διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιµοποιηθούν οι οδοί του υφιστάµενου τοπικού 
δικτύου και  του παράλληλου δικτύου, διαµέσου των προβλεπόµενων σηµατοδοτούµενων κόµβων.  
 

6. Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
 Ουδεµία 

7. Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 
 Ουδείς. 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 
 Ουδεµία. 

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

 Σε συνεχή λειτουργία πρέπει να βρίσκονται τα συστήµατα ηλεκτροφωτισµού 
 

                                                                           ΤΜΗΜΑ ∆ 
 

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

Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της 
στέγης ή διαµέσου αυτής, αν είναι κατασκευασµένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. 
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∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 

 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας, πνιγµού και έκθεσης σε χηµικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

5. Εργασίες σε περιβάλλον µε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
 
Οι εργασίες συντήρησης που απαιτούν τη χρήση µηχανηµάτων ηλεκτροσυγκόλλησης και γενικά 
µηχανηµάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρα, αποτελούν εργασίες µε αυξηµένο τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς. 

 
 

ΤΜΗΜΑ Ε 
 
Πρόγραµµα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του 
∆εν απαιτείται. 
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