
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 23/12/2020 10:07:22 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 94921

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 

ΣΑΕΠ 
517, 
2018ΕΠ
5170000
4 ΥΠ48

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1.300.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 94921

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 

ΣΑΕΠ 
517, 
2018ΕΠ51
700004 
ΥΠ48

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1.300.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
33C46C15E222BF4DEA2DC5FEA55DF4AD



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ

ΚΑ

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
33C46C15E222BF4DEA2DC5FEA55DF4AD



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

93.446,50 %

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 535.927,20 %
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 138.613,69 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 767.987,39 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 138.237,73 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 906.225,12 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 135.933,77 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 1.042.158,89 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 5.250,00 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 1.047.408,89 Κατά την προσφορά: 0,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% 945,00 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 1.048.353,89 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 33,21 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 1.048.387,10 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
33C46C15E222BF4DEA2DC5FEA55DF4AD

GEORGIA CHYMA Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GEORGIA CHYMA
Ημερομηνία: 2020.12.23 10:32:51
EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΣΑΕΠ 517
Κ.Α. 2018ΕΠ51700004
ΥΠΟΕΡΓΟ 48
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.300.000,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

1 ΝΑΟΔΟ Α02 2.600,00 1,10 2.860,001 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

2 ΝΑΟΔΟ Γ01.1 1.200,00 15,30 18.360,002 m3ΝΟΔΟ 3121Β

Στρώση στράγγισης
οδοστρώματος

3 ΝΑΟΔΟ Γ03 1.300,00 14,75 19.175,003 m3ΝΟΔΟ 3121Β

Απόξεση ασφαλτικού
οδοστρώματος, σε βάθος έως
4 cm

4 ΝΑΟΔΟ Δ02.1 3.100,00 1,15 3.565,004 m2ΝΟΔΟ 1132

Ασφαλτικές στρώσεις
μεταβλητού πάχους
επιμετρούμενες κατά βάρος

5 ΝΑΟΔΟ Δ06 300,00 80,42 24.126,005 tonΝΟΔΟ 4421Β

Ασφαλτική στρώση βάσης
συμπυκνωμένου πάχους 0,04
m

6 ΝΑΟΔΟ Δ05.1Ν 4.350,00 5,83 25.360,506 m2ΝΟΔΟ 4321Β

Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 93.446,5093.446,50

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

1 ΝΑΟΙΚ
22.20.01

132,00 7,90 1.042,807 m2ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση επιστρώσεων
τοίχων παντός τύπου  χωρίς
να καταβάλλεται προσοχή για
την εξαγωγή ακεραίων
πλακών

2 ΝΑΟΙΚ
22.21.01

155,00 4,50 697,508 m2ΟΙΚ 2238

Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωμάτων

3 ΝΑΟΙΚ 22.45 77,00 16,80 1.293,609 m2ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση παλαιών
πολυκαρβονικών φύλλων

4 ΝΑΟΙΚ
22.52.ΣΧΕΤ

60,00 2,50 150,0010 m2ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων
ή επενδύσεων

5 ΝΑΟΙΚ 22.50 140,50 5,60 786,8011 m2ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος
οργανισμού πατωμάτων

6 ΝΑΟΙΚ 22.72 14,00 45,00 630,0012 m3ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση επιχρισμάτων7 ΝΑΟΙΚ 22.23 800,00 5,60 4.480,0013 m2ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε
τύπου

8 ΝΑΟΙΚ 22.53 275,00 5,60 1.540,0014 m2ΟΙΚ 2275

Μεταφορά υλικών με τα χέρια9 ΝΑΟΙΚ 10.03 200,00 5,60 1.120,0015 tonx1
0m

ΟΙΚ 1126

Επιχρίσματα τριπτά -
τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

10 ΝΑΟΙΚ 71.31 700,00 11,20 7.840,0016 m2ΟΙΚ 7131

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

11 ΝΑΟΙΚ
77.80.01

2.900,00 9,00 26.100,0017 m2ΟΙΚ 7785.1

Σε μεταφορά 45.680,70 93.446,50

Σελίδα 1 από 5



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 45.680,70 93.446,50

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

12 ΝΑΟΙΚ
77.80.02

2.800,00 10,10 28.280,0018 m2ΟΙΚ 7785.1

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

13 ΝΑΟΙΚ 77.55 670,00 6,70 4.489,0019 m2ΟΙΚ 7755

Απόξεση και βερνίκωμα
αγωνιστικού παρκέ με την
τελική γραμμογράφηση

14 ΝΑΟΙΚ
77.68.ΣΧ

1.050,00 10,00 10.500,0020 m2ΟΙΚ 7768

Κατασκευή υπόβασης
υποδοχής ξύλινου δαπέδου

15 ΝΑΟΙΚ
Ν\53.02.01

150,00 20,00 3.000,0021 m2ΟΙΚ 5301

Κατασκευή ξύλινου δαπέδου16 ΝΑΟΙΚ
Ν\53.02.02

150,00 39,00 5.850,0022 m2ΟΙΚ 5303

Περιθώρια (σοβατεπιά) ξύλινα17 ΝΑΟΙΚ
Ν\53.02.03

70,00 7,00 490,0023 mΟΙΚ 5303

Μεταλλικός σκελετός
ψευδοροφής

18 ΝΑΟΙΚ 61.30 950,00 3,10 2.945,0024 kgΟΙΚ 6118

Ψευδοροφή διακοσμητική,
επισκέψιμη, φωτιστική από
πλάκες ορυκτών ινών πάχους
15 έως 20 mm, διαστάσεων
600x600 mm ή 625x625 mm

19 ΝΑΟΙΚ
78.30.01

480,00 25,90 12.432,0025 m2ΟΙΚ 7809

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες
ή συρόμενες

20 ΝΑΟΙΚ 65.41 160,00 13,50 2.160,0026 kgΟΙΚ 6541

Υαλοστάσια αλουμινίου,
οποιωνδήποτε διαστάσεων,
ανοιγόμενα

21 ΝΑΟΙΚ 65.42 80,00 16,80 1.344,0027 kgΟΙΚ 6542

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
με κάσσα μπατική, πλάτους
έως 23 cm

22 ΝΑΟΙΚ
54.46.02

80,00 123,00 9.840,0028 m2ΟΙΚ 5446.2

Στεγανοποίηση κεκλιμένων
οροφών με υγρή μεμβράνη
πολυουρεθανικής βάσης ενός
συστατικού

23 ΝΑΟΙΚ
Ν\79.13.01

800,00 17,00 13.600,0029 m2ΟΙΚ 5301

Επιστέγαση με πετάσματα
τύπου sandwich από
γαλβανισμένη λαμαρίνα με
πλήρωση πολυουρεθάνης

24 ΝΑΟΙΚ 72.65 160,00 45,00 7.200,0030 m2ΟΙΚ 6401

Επιστρώσεις δαπέδων με
κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 40x40 cm

25 ΝΑΟΙΚ
73.33.03

210,00 36,00 7.560,0031 m2ΟΙΚ 7331

Επενδύσεις τοίχων με
κεραμικά πλακίδια GROUP 1,
διαστάσεων 30x30 cm

26 ΝΑΟΙΚ
73.34.02

190,00 36,00 6.840,0032 m2ΟΙΚ 7326.1

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης27 ΑΤΗΕ 8160.ΣΧ 4,00 120,00 480,0033 ΤΕΜΗΛΜ 17

Λεκάνη αποχωρητηρίου από
πορσελάνη πλήρης

28 ΑΤΗΕ 8151.ΣΧ 6,00 100,00 600,0034 ΤΕΜΗΛΜ 14

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4
mm μπιζουτέ

29 ΑΤΗΕ 8168.ΣΧ 4,00 100,00 400,0035 ΤΕΜΗΛΜ 13

Μεταλλικές εσχάρες
υδροσυλλογής Εσχάρες
καναλιών υδροσυλλογής,
τυποποιημένες,
ηλεκτροπρεσσαριστές,
γαλβανισμένες

30 ΝΑΥΔΡ
11.02.03

4.200,00 3,10 13.020,0036 kgΥΔΡ 6752

Σε μεταφορά 176.710,70 93.446,50

Σελίδα 2 από 5



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 176.710,70 93.446,50

Κατασκευή φερόντων
στοιχείων από σιδηροδοκούς ή
κοιλοδοκούς κάθε τύπου.

31 ΝΑΟΙΚ
61.32.ΣΧ

2.350,00 2,90 6.815,0037 kgΟΙΚ 6102

Παγκάκια ξύλινα με μεταλλικό
σκελετό

32 ΝΑΟΙΚ
Β10.10ΣΧ

30,00 150,00 4.500,0038 ΤΕΜΟΙΚ 5104

Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

33 ΝΑΟΙΚ 38.03 360,00 15,70 5.652,0039 m2ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι εμφανών
σκυροδεμάτων

34 ΝΑΟΙΚ 38.13 490,00 20,25 9.922,5040 m2ΟΙΚ 3841

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

35 ΝΑΟΙΚ
32.01.04

250,00 90,00 22.500,0041 m3ΟΙΚ 3214

Σκυροδέματα μικρών έργων
για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

36 ΝΑΟΙΚ
32.05.04

30,00 106,00 3.180,0042 m3ΟΙΚ 3214

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, κατηγορίας
B500C.

37 ΝΑΟΙΚ
38.20.02

2.900,00 1,07 3.103,0043 kgΟΙΚ 3873

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων
και ακαθάρτων από
πλαστικούς  σωλήνες
δομημένου τοιχώματος με
εσωτερικές και εξωτερικές
λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 13476-2 Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες
δομημένου τοιχώματος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2,
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN
4. Αγωγοί αποχέτευσης με
σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, SN4, DN 315 mm

38 ΝΑΥΔΡ
12.29.01.06

80,00 19,30 1.544,0044 mΥΔΡ 6711.4

Περίφραξη γηπέδου
αθλοπαιδιών ύψους 3 m

39 ΝΑΟΙΚ 2.3.ΣΧ 270,00 45,00 12.150,0045 mΥΔΡ 6812

Περίφραξη γηπέδου
αθλοπαιδιών ύψους 5 m

40 ΝΑΟΙΚ 2.2ΣΧ 250,00 60,00 15.000,0046 mΥΔΡ 6812

Προμήθεια και εγκατάσταση
βαλβίδας  άλματος εις μήμος

41 ΝΑΟΙΚ
ΑΘΛ1.20

1,00 500,00 500,0047 ΤΕΜ95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια και εγκατάσταση
βαλβίδας σφαιροβολίας με τον
αναστολέα της.

42 ΝΑΟΙΚ
ΑΘΛ1.21

1,00 1.000,00 1.000,0048 ΤΕΜ95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια και πλήρης
αντικατάσταση λυομένου
συγκροτήματος αντισφαίρισης

43 ΝΑΟΙΚ ΑΘΛ1.4 2,00 400,00 800,0049 ΤΕΜ95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια και εγκατάσταση
µπασκέτας καλαθοσφαίρισης
ολυµπιακού τύπου

44 ΝΑΟΙΚ
ΝΑΘΛ1.2.1

4,00 1.800,00 7.200,0050 ΤΕΜ95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια και πλήρης
αντικατάσταση λυομένου
συγκροτήματος πετοσφαίρισης
(βόλεϋ)

45 ΝΑΟΙΚ ΑΘΛ1.1 1,00 500,00 500,0051 (τεμ)95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια και εγκατάσταση
εστίας ποδοσφαίρου από
αλουμίνιο (ζεύγος)

46 ΝΑΟΙΚ
ΝΑΘΛ2.3

1,00 3.000,00 3.000,0052 ζευγ.95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Επιστεγάσεις με επίπεδα
κυψελωτά πολυκαρβονικά
φύλλα

47 ΝΑΟΙΚ 72.70 60,00 67,50 4.050,0053 m2ΟΙΚ 7231

Αυτοκόλλητη μεμβράνη επί
υαλλοπετάσματος

48 ΝΑΟΙΚ 5.15ΣΧ 700,00 45,00 31.500,0054 m2ΥΔΡ 6812

Σε μεταφορά 309.627,20 93.446,50
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 309.627,20 93.446,50

Διάστρωση αθλητικού
δαπέδου  αντιολισθητικής
υφής, ακρυλικής βάσης  χυτό,
ελαστικό.

49 ΝΑΟΙΚ 73.96ΣΧ 3.800,00 12,00 45.600,0055 m2ΟΙΚ 7396

Διάστρωση συνθετικού τάπητα
στίβου (ταρτάν), τύπου
SANDWICH πάχους 13-15
mm.

50 ΝΑΟΙΚ
73.96ΣΧ.3

1.150,00 42,00 48.300,0056 m2ΟΙΚ 7396

Προμήθεια και τοποθέτηση
συνθετικού χλοοτάπητα 60mm
τελευταίας γενιάς

51 ΝΑΟΙΚ 73.97Χ 4.200,00 21,00 88.200,0057 m2ΟΙΚ 7396

Προμήθεια και τοποθέτηση
συνθετικού χλοοτάπητα 20mm
τελευταίας γενιάς

52 ΝΑΟΙΚ 73.98Χ 2.800,00 14,00 39.200,0058 m2ΟΙΚ 7396

Προμήθεια χαλαζιακής άμμου53 ΝΑΟΙΚ
ΑΘΛ1.22

25,00 200,00 5.000,0059 m395% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 535.927,20535.927,20

3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Αποξήλωση φωτιστικού
σώματος κάθε τύπου και
μεγέθους

1 ΑΤΗΕ Ν\8719 143,00 15,60 2.230,8060 (τεμ)ΗΛΜ 59

Εκσκαφή χανδάκων για την
τοποθέτηση σωλήνων
διέλευσης

2 ΝΑΟΔΟ
Α02.2.ΣΧ

10,00 5,40 54,0061 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

Σωλήνες διέλευσης καλωδίων
PVC διαμέτρου 75mm ,
ονομαστικής πίεσης 6 ατμ.

3 ΝΑΗΛΜ
12.13.01.ΣΧΕΤ

130,00 4,00 520,0062 mΗΛΜ 48

Προμήθεια, τοποθέτηση
καλωδίου μέσα στο έδαφος
ΝΥΥ πολύκλωνου, διατομής
5Χ10mm2

4 ΝΑΗΛΜ
60.20.30.ΣΧΕΤ
2

130,00 12,50 1.625,0063 mΗΛΜ 48

Καλώδια τύπου ΝΥΥ, 3 Χ 2,5
τ.χ

5 ΑΤΗΕ 1.3.ΣΧΕΤ 80,00 3,00 240,0064 mΟΙΚ ΑΤΗΕ

Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ
αναχωρήσεων

6 ΝΑΗΛΜ
60.10.80.02

2,00 2.750,00 5.500,0065 ΤΕΜΗΛΜ 52

Χαλύβδινος ιστός
οδοφωτισμού ύψους 12,00 m

7 ΝΑΗΛΜ
60.10.01.04

12,00 1.400,00 16.800,0066 ΤΕΜΗΛΜ 101

Βάση προβολέων 6 θέσεων
επί ιστού οδοφωτισμού

8 ΝΑΗΛΜ
60.10.01.ΣΧΕΤ

8,00 100,00 800,0067 ΤΕΜΗΛΜ 48

Βάση προβολέων 3 θέσεων
επί ιστού οδοφωτισμού

9 ΝΑΗΛΜ
60.10.2.ΣΧΕΤ

14,00 80,00 1.120,0068 ΤΕΜΗΛΜ 48

Προβολέας  LED μέγιστης
συνολικής Ισχύος 100 (W) και
ελάχιστης φωτεινής ροής
10.000 (lm)

10 ΝΑΗΛΜ
10.ΣΧΕΤ.2

20,00 150,00 3.000,0069 ΤΕΜΗΛΜ 103

Προβολέας  LED μέγιστης
συνολικής Ισχύος 300 (W) και
ελάχιστης φωτεινής ροής
30.000 (lm)

11 ΝΑΗΛΜ
10.ΣΧΕΤ.3

60,00 400,00 24.000,0070 ΤΕΜΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώμα τύπου
καμπάνας LED μέγιστης
συνολικής Ισχύος έως 170 (W)
και   ελάχιστης φωτεινής ροής
22.000 (lm)

12 ΝΑΗΛΜ
10.ΣΧΕΤ.1

52,00 250,00 13.000,0071 ΤΕΜΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώμα  LED τύπου
PL στρογγυλό ψευδοροφής ή
επίτοιχο 18 W

13 ΗΛΜ Ν\60.1 18,00 42,42 763,5672 (τεμ)ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα panel LED
τετράγωνο, διαστάσεων
300x300 mm ψευδοροφής ή
επίτοιχο 22W

14 ΗΛΜ Ν\60.2 24,00 47,52 1.140,4873 (τεμ)ΗΛΜ 60

Σε μεταφορά 70.793,84 629.373,70
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 70.793,84 629.373,70

Φωτιστικό σώμα panel LED
διαστάσεων 600x600 mm
ψευδοροφής ή επίτοιχο 30 W

15 ΗΛΜ Ν\59.1 97,00 95,05 9.219,8574 (τεμ)ΗΛΜ 59

Κλιματιστικό τύπου inverter
ψύξης - θέρμανσης
διαιρούμενου τύπου (split),
ενεργειακής κλάσης Α++,
απόδοσης σε ψύξη κατ'
ελάχιστον 18.000 (Btu/h).

16 ΑΤΗΕ
ΣΧ85.36.02

12,00 800,00 9.600,0075 ΤΕΜΗΛΜ 37

Επιδαπέδιο Κλιματιστικό,
inverter, ψύξης - θέρμανσης
ενεργειακής κλάσης κατ'
ελάχιστον Α,  απόδοση
ψύξη/θέρμανση κατ' ελάχιστον
45.000(Btu/h).

17 ΑΤΗΕ
ΣΧ85.36.01

4,00 3.000,00 12.000,0076 ΤΕΜΗΛΜ 37

Ηλεκτρονικό σύστημα
χρονομέτρησης και
αποτελεσμάτων αγώνων.

18 ΝΑΟΙΚ
ΑΘΛ1.24

1,00 30.000,00 30.000,0077 ΤΕΜ95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια και εγκατάσταση
τρίποδου χαμηλού τουρνικέ,
μέσου ύψους (waist height).

19 ΝΑΟΙΚ
ΑΘΛ1.23

2,00 3.500,00 7.000,0078 ΤΕΜ95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Σύνολο : 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 138.613,69138.613,69

767.987,39

138.237,73

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

906.225,12

135.933,77

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

1.042.158,89

5.250,00

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

1.047.408,89

945,00

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

1.048.353,89

33,21

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

1.048.387,10

251.612,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.300.000,00

ΛΑΡΙΣΑ       25-11-2020        ΛΑΡΙΣΑ        25-11-2020

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΧΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εγκρίθηκε με την  με αρ. πρωτ.331738/25-11-
2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΒΑΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελίδα 5 από 5

GEORGIA CHYMA Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIA
CHYMA
Ημερομηνία: 2020.12.23 10:30:45 EET



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 
 
 
ΣΑΕΠ 517 
Κ.Α. 2018ΕΠ51700004 
ΥΠΟΕΡΓΟ 48 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.300.000,00€ 
  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο συγ-

κρότημα Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκεται στον πόλη της Λάρισας. 

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανακαίνισης στο κλειστό γυμναστήριο και στο κτή-

ριο αθλητικών δραστηριοτήτων, ανακατασκευής των γηπέδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφα-

ίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης. 

Οι εργασίες στο κλειστό γυμναστήριο περιλαμβάνουν 

 καθαίρεση και κατασκευή επιχρισμάτων,  

 χρωματισμός των όλων των εσωτερικών χώρων αλλά και της εξωτερικής επιφάνειας 

του κτηρίου, ελαιοχρωματισμοί κοινών σιδηρών επιφανειών, 

 απόξεση και βερνίκωμα αγωνιστικού παρκέ, 

 αντικατάσταση πολυκαρβουνικών φύλλων επιστέγασης και στεγανοποίηση κεκλιμένων 

οροφών  με υγρή μεμβράνη πολυουρεθάνης, 

 εγκατάσταση τριπόδου χαμηλού τουρνικέ και ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης 

και αποτελεσμάτων αγώνων, 

 αντικατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων εντός 

και εκτός του κτηρίου. 

Οι εργασίες στο κτήριο αθλητικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν 

 πλήρης αντικατάσταση δαπέδων παντός τύπου, ανακατασκευή ψευδοροφής, 

 καθαίρεση και κατασκευή επιχρισμάτων,  

 χρωματισμός των όλων των εσωτερικών χώρων αλλά και της εξωτερικής επιφάνειας 

του κτηρίου, ελαιοχρωματισμοί κοινών σιδηρών επιφανειών, 

 αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου και των εσωτερικών 

θυρών με θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, 

 επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα, 

 αντικατάσταση των ειδών υγιεινής, 

 αντικατάσταση μεταλλικών εσχάρων υδροσυλλογής, 
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 αντικατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων εντός 

και εκτός του κτηρίου. 

Οι εργασίες στα γήπεδα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης περι-

λαμβάνουν 

 ανακατασκευή αθλητικού δαπέδου, 

 αντικατάσταση μεταλλικών εσχάρων υδροσυλλογής, 

 κατασκευή περίφραξης του χώρου των γηπέδων, 

 εγκατάσταση δικτύου φωτισμού, 

 αντικατάσταση συγκροτημάτων γηπέδων (μπασκέτες, φιλέ). 

Το γήπεδο ποδοσφαίρου θα ανακατασκευαστεί πλήρως σε μικρότερες διαστάσεις 

ώστε να προστεθούν περιμετρικά τρείς διάδρομοι στίβου, ένας διάδρομος φόρας και σκά-

μα για άλμα εις μήκος και μία βαλβίδα σφαιροβολίας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν: 

 χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή της υποβάσης του γηπέδου, 

 ασφαλτικές στρώσεις για την βάση του στίβου, 

 τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν), συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 

ποδοσφαίρου και εγκατάσταση εστιών (τέρματα), 

 κατασκευή καναλιού αποστράγγισης περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου με μεταλ-

λικές εσχάρες, 

 κατασκευή περίφραξης του χώρου των γηπέδων, 

 εγκατάσταση δικτύου φωτισμού, 

 εγκατάσταση βαλβίδας σφαιροβολίας και άλματος εις μήκος, 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) 

και των υποδείξεων της υπηρεσίας.  

 
Λάρισα, 25-11-2020 

 
 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

                                                                                                                      

       ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ             ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΒΑΪΑ 

 Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ      Πολιτικός Μηχανικός  

 

 
                   ΧΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας 
      & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

Εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 331738/25-11-2020  
απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών

οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για

επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των

δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για

οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών

και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των

γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό

οποιεσδήποτε συνθήκες,

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο

σχηματισμός των αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων

σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή

επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές

θέσεις

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων

απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του

βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή

ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που

οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους

τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,

δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και

πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και

Σελίδα 20 από 52



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου

τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,30

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ03 Στρώση στράγγισης οδοστρώματος

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β

Κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωμάτων, σταθερού ή μεταβλητού πάχους, από θραυστά υλικά

λατομείου, με ποσοστό διερχόμενου κλάσματος από το κόσκινο Νο 200 ίσο προς 3-10%, ή με την

κοκκομετρική διαβάθμιση που προβλέπεται από την μελέτη, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 95%

της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor

modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις

οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά".

Η στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΣΣΟ) αποτελεί τμήμα της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" (ΣΕΟ)

και όχι της δομικής κατασκευής του οδοστρώματος. Σε κάθε περίπτωση το υλικό κατασκευής της

στρώσης έδρασης οδοστρώματος (ΣΕΟ) είναι πιο λεπτόκοκκο από το υλικό στρώσης στράγγισης

οδοστρώματος (ΣΣΟ).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,

- η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου στρώσης στράγγισης οδοστρώματος.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 14,75

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού

μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική

επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού

οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από

την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής

σήμανσης

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος

υφιστάμενου οδοστρώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ06 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή

ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη

μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά

αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και

την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών

κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές

τις εργασίες κλπ.)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική

προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.
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Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,42

(Ολογράφως) : ογδόντα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ05.1Ν Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4321Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και

τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με

θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και

την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων 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 βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,83

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

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 εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
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 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.52.ΣΧΕΤ Αποξήλωση παλαιών πολυκαρβονικών φύλλων

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση των παλαιών πολυκαρβονικών φύλλων του κτιρίου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος,

με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των άχρηστων υλικών προς φόρτωση,

την ταξινόμηση χρήσιμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση σύμφωνα με τις

οδηγίες της υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων

(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την

μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.72 Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και λοιπών οριζόντιων επιφανειών, μετά των

ενδιάμεσων ξύλινων μελών κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή, για την

επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης εντός του

εργοταξίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) αποξηλωνόμενης κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του

μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή

αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1126

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα,

ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση

της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.68.ΣΧ Απόξεση και βερνίκωμα αγωνιστικού παρκέ με την τελική γραμμογράφηση

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7768

Απόξεση και βερνίκωμα αγωνιστικού παρκέ με την τελική γραμμογράφηση.

Συμπληρωματική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη λείας

επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωμα: πλήρης απόξεση της επιφανείας με κατάλληλο
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μηχάνημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισμα, 1η στρώση βερνικιού,

τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική)

χωρίς τριψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία και τελική γραμμογράφηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\53.02.01 Κατασκευή υπόβασης υποδοχής ξύλινου δαπέδου

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5301

Κατασκευή υπόβασης υποδοχής ξύλινου δαπέδου με τακάκια από τάβλες λευκής ξυλείας

(ερυθρελατη) πάχους 2,2 εκ. και διαστάσεων 12x12 εκ. σε κανναβο 0,50x0,50 μ. σε

όλη την επιφάνεια. Επάνω στα τακάκια θα καρφωθούν τάβλες από λευκή ξυλεία

(ερυθρελατη) μήκους 48 εκ. και πλάτους 12 εκ. και πάχους 2,2 εκ. Επάνω στις

τάβλες αυτές θα καρφωθούν τετράμετρες τάβλες από λεύκη ξυλεία πλάτους 12 εκ. και

πάχους 2,2 εκ. Κατά την τοποθέτηση, οι μισές τάβλες θα είναι τετράμετρες και οι

μισές δίμετρες. Όλη η πιο πάνω ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή τακάκια και

τάβλες θα πρέπει πριν από την τοποθέτηση τους, να έχουν εμποτισθεί με κατάλληλο

μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο υγρό (συντηρητικά ξύλου ) εφοδιασμένα με πιστοποιητικά

καταλληλότητας σε ειδικό εργοστάσιο εμποτισμού.

Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις ΓΓΑ όπως

περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών και

μικρουλικών καθώς και των απαιτούμενων εργαλειών ή μηχανημάτων και κάθε εργασία

που απαιτείται για την έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις

απαιτήσεις τις ΓΓΑ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\53.02.02 Κατασκευή ξύλινου δαπέδου

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5303

Κατασκευή ξύλινου Δρύινου δαπέδου ποιότητας ΑΑΑ με ελάχιστες διαστάσεις

τουλάχιστον πάχους 22 χιλιοστών, μήκους 600 χιλιοστών και πλάτους 60χιλιοστών με

ίδιο ακριβώς μήκος (ΙΣΟΜΗΚΗ) και να διαθέτουν εντορμία (λούκι) και προεξοχή

(γλώσσα) σε όλες τις πλευρές τους (σόκκορα - μικρές και παράλληλα με τα νερά -

μεγάλες.

Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις ΓΓΑ όπως

περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών και

μικρουλικών καθώς και των απαιτούμενων εργαλειών ή μηχανημάτων και κάθε εργασία

που απαιτείται για την κατασκευή των λωρίδων παρκέ, την τοποθέτηση, στερέωση των

λωρίδων στο σκελετό, το τρίψιμο της άνω επιφάνειας ώστε να είναι λεία και επίπεδη, το

βερνίκωμα του παρκέ σε τρεις στρώσεις, την γραμμογράφηση και κάθε άλλη εργασία για την

έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις ΓΓΑ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\53.02.03 Περιθώρια (σοβατεπιά) ξύλινα

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5303

Περιθώρια (σοβατεπιά) ξύλινα πλάτους 8cm πάχους τουλάχιστον 12mm  και μήκος τουλά-

στον 2 μ, πλήρως κατεργασμένα και στερεωμένα σε τάκους με ξλόβιδες. Τα περιθώρια θα
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κατασκευαστούν με την ίδια ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του παρκέ.

Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις ΓΓΑ όπως

περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών και

μικρουλικών καθώς και των απαιτούμενων εργαλειών ή μηχανημάτων και κάθε εργασία

που απαιτείται για την έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις

απαιτήσεις τις ΓΓΑ.

Τιμή ανά τρεχων μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά

μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων

διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο

εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής

και αισθητικού αποτελέσματος.

γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,90

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.41 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή

συρόμενες, με κάσσα από στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής και

διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  (υπολογίζονται μόνο τα από αλουμίνιο τεμάχια).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.42 Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενα

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6542

Υαλοστάσια αλουμινίου οποποιωνδήποτε διαστάσεων, με φύλλα ανοιγόμενα περί

οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα (αλλά όχι στην άκρη των φύλλων) ή ανασυρόμενα,

οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  (υπολογίζονται μόνο τα από αλουμίνιο τεμάχια).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.02 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.2

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm

και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της

κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα

"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"

καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε

κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 123,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.13.01 Στεγανοποίηση κεκλιμένων οροφών με υγρή μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης ενός
συστατικού

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5301

Στεγανοποίηση αρμών και επικαλύψεων μεταλλικών πάνελ κεκλιμένης οροφής και συνδέσμων

με χρήση υγρής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσης, ψυχρής εφαρμογής, ενός συστατικού,

με τεχνολογία ταχείας ωρίμανσης (mtc system) που ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά

δεν επηρεάζεται από αυτή κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, με την προσθήκη οπλισμού

ενίσχυσης βάρους 80 gr/m2 και τη χρήση κατάλληλλου ασταριού ενίσχυσης πρόσφυσης

(primer).

Υλικά επι τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με τη μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-06-02-01 ‘’Θερμομονώσεις  δωμάτων ‘’

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη

λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην

εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από

αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί

τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και

εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους

συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.
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Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.ΣΧ Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με μπαταρία και βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.ΣΧ Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη πλήρης

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.ΣΧ Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.03 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες,
ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως

τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου

έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση

στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη

συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών

(αντικατάσταση εσχαρών).
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Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση

τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε

βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποπ/οιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες.

 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτροπρεσσαριστές, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές"

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.32.ΣΧ Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου.

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου για την στήριξη των

πάνελ επιστέγασης επί της όψης  του κτιρίου, σύμφωνα με την μελέτη, από

χαλύβδινες διατομές, σε ύψος έως 4m, ο οποίος

στερεώνεται στην υπάρχουσα υποδομή με οποιοδήποτε τρόπο.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β10.10ΣΧ Παγκάκια ξύλινα με μεταλλικό σκελετό

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Παγκάκι  από ξύλο και μέταλλο με κουπαστή επενδεδυμένη με ξύλο. Αποτελείται από το κάθισμα με 3

τεμάχια ξύλου από πεύκο εγχώρια εµποτισµένο,διαστάσεων 150x40mm και 2000mm μήκους και τις

βάσεις στήριξης κατασκευασμένες από κοιλοδοκό 80x40x3mm θερμογαλβανισμένες και βαμμένες με

πολυεστερική βαφή πούδρας.Περιλαµβάνονται τα μεταλλικά στοιχεία, η ξυλεία, η πλήρης επεξεργασία

αυτής, το βερνίκωµα, όλα τα υλικά - µικρουλικά και εξαρτήµατα συναρµολόγησης, η µεταφορά και η

φορτοεκφόρτωση αυτών επί τόπου του έργου, όλες οι εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης

καθώς και όλες οι αναγκαίες εργασίες και τα υλικά για την πλήρη πάκτωση του.

Μήκος:2.000mm,Ύψος:570mm, Πλάτος:500mm

Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου (τεμ) πλήρως περαιωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 39

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.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση

(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη

του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται
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από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
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στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.29.01.06 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς  σωλήνες δομημένου
τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2,
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
SN4, DN 315 mm

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.4

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, με λεία εσωτερική και εξωτερική

επιφάνεια.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN (stiffness

number) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με εξωτερικό δακτύλιο (μούφα) με παρεμβύσματα

στεγάνωσης.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης.

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς

ακαμψίας SN 4.

 Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 315 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,30

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 2.3.ΣΧ Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών ύψους 3 m

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812

Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών  από πλέγμα Φ 3/5 χιλ. γαλβανιζέ 45Χ45 χιλ. στερεούμενο σε

ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2", βαρέως τύπου (πράσινη ταινία)  που

πακτώνονται με σκυρόδεμα C 16/20 σε βάθος 50 εκ. και σε απόσταση 3,00 μ. Μεταξύ τους. Στο κάτω

άκρο των ορθοστατών τοποθετούνται με ηλεκτοσυγκόλληση πέντε πτερύγια σιδηρά (τζινέτια) που θα

ενισχύσουν την στερέωση του σιδηροσωλήνα στο σκυρόδεμα.  Οι ορθοστάτες στερεώνονται μεταξύ τους

στα επάνω άκρα τους με σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ Φ 1 1/2" και με ειδικά ταφ 2 1/2". Το ύψος της

περίφραξης από το τελικά διαμορφωμένο έδαφος είναι 3,00 Μ. Μετά την τοποθέτηση των

σιδηροσωλήνων τεζαρισμένο το συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής 45/45 χιλ. και πάχους σύρματος 3,5

χιλ. θα τοποθετηθούν επίσης τρία σύρματα γαλβανισμένα, πάχους Φ 4 χιλ. (ούγιες) ένα στο κάτω

άκρο του συρματοπλέγματος και δύο ενδιάμεσα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους αφού ανοιχθούν

προηγουμένως τρύπες στους ορθοστάτες για να περάσουν οι ούγιες.  Τα κάτω άκρα των σιδηροσωλήνων

με τα στηρίγματα τους (τζινέτια) σε μήκος 50 εκ. (όσο εισχωρεί στο έδαφος) θα χρωματιστούν

(πρίν την τοποθέτηση) με δύο στρώσεις αντισκωριακού μινίου. Να σημειωθεί ότι οι σιδηροσωλήνες

θα τοποθετηθούν απολύτως κατακόρυφοι ισοϋψείς επί του αυτού επιπέδου. Στην ανά τιμή περίφραξης

περιλαμβάνεται και τα υλικά εν γένει και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους και έντεχνης

κατασκευής, τοποθέτησης και πάκτωσης.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρον έτοιμης περίφραξης, ύψους 3 m.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 2.2ΣΧ Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών ύψους 5 m

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812

Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών  από πλέγμα Φ 3/5 χιλ. γαλβανιζέ 45Χ45 χιλ. στερεούμενο σε

ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2", βαρέως τύπου (πράσινη ταινία)  που

πακτώνονται με σκυρόδεμα C 16/20 σε βάθος 50 εκ. και σε απόσταση 3,00 μ. Μεταξύ τους. Στο κάτω

άκρο των ορθοστατών τοποθετούνται με ηλεκτοσυγκόλληση πέντε πτερύγια σιδηρά (τζινέτια) που θα

ενισχύσουν την στερέωση του σιδηροσωλήνα στο σκυρόδεμα.  Οι ορθοστάτες στερεώνονται μεταξύ τους

στα επάνω άκρα τους με σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ Φ 1 1/2" και με ειδικά ταφ 2 1/2". Το ύψος της

περίφραξης από το τελικά διαμορφωμένο έδαφος είναι 5,00 Μ. Μετά την τοποθέτηση των

σιδηροσωλήνων τεζαρισμένο το συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής 45/45 χιλ. και πάχους σύρματος 3,5

χιλ. θα τοποθετηθούν επίσης τρία σύρματα γαλβανισμένα, πάχους Φ 4 χιλ. (ούγιες) ένα στο κάτω

άκρο του συρματοπλέγματος και δύο ενδιάμεσα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους αφού ανοιχθούν

προηγουμένως τρύπες στους ορθοστάτες για να περάσουν οι ούγιες.  Τα κάτω άκρα των σιδηροσωλήνων

με τα στηρίγματα τους (τζινέτια) σε μήκος 50 εκ. (όσο εισχωρεί στο έδαφος) θα χρωματιστούν

(πρίν την τοποθέτηση) με δύο στρώσεις αντισκωριακού μινίου. Να σημειωθεί ότι οι σιδηροσωλήνες

θα τοποθετηθούν απολύτως κατακόρυφοι ισοϋψείς επί του αυτού επιπέδου. Στην ανά τιμή περίφραξης

περιλαμβάνεται και τα υλικά εν γένει και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους και έντεχνης

κατασκευής, τοποθέτησης και πάκτωσης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρον έτοιμης περίφραξης, ύψους 5 m.

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΑΘΛ1.20 Προμήθεια και εγκατάσταση βαλβίδας  άλματος εις μήμος

A.T. : 47

Κωδικοί αναθεώρησης: 95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια και εγκατάσταση βαλβίδας άλματος εις μήμος μαζί με το κάλυμα της, προδιαγραφών IAAF.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένο

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΑΘΛ1.21 Προμήθεια και εγκατάσταση βαλβίδας σφαιροβολίας με τον αναστολέα της.

A.T. : 48

Κωδικοί αναθεώρησης: 95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια και εγκατάσταση βαλβίδας σφαιροβολίας με τον αναστολέα της, προδιαγραφών IAAF.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένο

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΑΘΛ1.4 Προμήθεια και πλήρης αντικατάσταση λυομένου συγκροτήματος αντισφαίρισης

A.T. : 49

Κωδικοί αναθεώρησης: 95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια και πλήρης αντικατάσταση λυομένου συγκροτήματος αντισφαίρισης

Προμήθεια και πλήρης αντιγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος αντισφαίρισης μετά του φιλέ,

αποτελούμενο από δύο μεταλλικούς ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες που συνδέονται και εγκιβωτίζονται
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μέσα σε στέρεο εγκιβωτισμό από σκυρόδεμα των 300 χγρ. τσιμέντου, με σταθερή υποδοχή και λυόμενο

κυλινδρικό στοιχείο στερέωσης (μανσόν).Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνεται επί πλέον:

α) Το συρματόσχοινο τέντωσης του φιλέ, μαζί με τα στηρίγματα και τον οδηγό

β) Το σύστημα απομείωσης της τέντωσης και οι τροχαλίες στερεώνονται σε έναν από τους ορθοστάτες

γ) Δύο πώματα ισόπεδης απόφραξης των οπών υποδοχής των ορθοστατών

δ) ο χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων με δύο στρώσεις αντισκωριακού μινίου και δύο στρώσεις

χρώματος ντούκο (με πιστολέτο ή πινέλλο) και

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου, κατασκευή του στερεού

εγκιβωτισμού από σκυρόδεμα, εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και χρωματισμού του

συγκροτήματος ορθοστατών, δαπάνη απομείωσης, φθοράς, συγκόλλησης, μικροϋλικών, εξαρτημάτων,

υλικών στερέωσης καθώς και η δαπάνη προμήθειας φιλέ και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που θα

απαιτηθεί ώστε το συγκρότημα να αποδοθεί έτοιμο να λειτουργήσει.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους εγκατάστασης λυομένου συγκροτήματος αντισφαίρισης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΑΘΛ1.2.1 Προμήθεια και εγκατάσταση µπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυµπιακού τύπου

A.T. : 50

Κωδικοί αναθεώρησης: 95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 6239 95% & ΟΙΚ – 7774 5%

Προμήθεια και εγκατάσταση µπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυµπιακού τύπου (Πιστοποιημένη με EN1270)

Η βάση του αποτελείτε από ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 50 x 30 cm από μορφοσίδηρο γωνία 50 x 50

x 6mm.

Στην επιφάνεια της υπάρχουν 7 μπουλόνια W, 5/8" x 35 mm, για τη στήριξη του στυλοβάτη.

Στο κάτω μέρος του πλαισίου υπάρχουν τζινέτια μήκους 60cm από μορφοσίδηρο γωνιά 50 x 50 x 5 mm.

Πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 60 cm.

Ο στυλοβάτης κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm.

Τρεις βραχίονες με πρισματική μορφή ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν τεθλασμένη.

Ο πρώτος είναι κατακόρυφος και το ύψος του είναι 200cm, ακολουθεί ο δεύτερος με γωνία

120 μοιρών και μήκος 170 cm, συνεχίζει ο τρίτος με γωνία 150 μοιρών και μήκος 95 cm.

Η διατομή του στυλοβάτη είναι ορθογωνική με στρογγυλεμένες τις ακμές και μεταβάλλεται

ομαλά από 20 χ 38 cm, στη Θέση της βάσης, σε 20Χ15cm, στη θέση του ταμπλό.

Εσωτερικά και σε όλο του το μήκος ενισχύεται με μεταλλικά ελάσματα πάχους 3 mm,

ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και ταλαντώσεις.

Στην κάτω πλευρά ενσωματώνετάι μεταλλικό πλαίσιο όμοιο με αυτό της βάσης (οι 7 τρύπες που

υπάρχουν αντιστοιχούν στα μπουλόνια της βάσης).

Στην επάνω πλευρά υπάρχουν 4 μπουλόνια W 5/8"Χ40 mm για την υποδοχή του ταμπλό.

Το ταμπλό αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια: το εξωτερικό με διαστάσεις 180 χ 120 cm και το

εσωτερικό με διαστάσεις 59 x 45 cm.

Το υλικό κατασκευής τους είναι ενισχυμένη κοιλοδοκός 50 χ 25 mm.

Τα δύο πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους με σύστημα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω μέρος.

Ο πίνακας είναι διαφανής από καθαρό πλεξιγκλάς, έχει πάχος 12 mm και στερεώνεται στα πλαίσια με

βίδες φραιζάτες.

Μεταξύ των πλαισίων και του πίνακα παρεμβάλλεται λάστιχο, διατομής 50 χ 3 mm για την απορρόφηση

των κραδασμών.

Το ταμπλό βιδώνεται στο στυλοβάτη. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από ενισχυμένο σωλήνα γαλβάνιζε,

ενώνουν

αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταμπλό με το στυλοβάτη.

Το στεφάνι με εσωτερική διάμετρο 45 cm και κατασκευάζεται από χαλύβδινο άξονα διαμέτρου 20 mm.

Περιμετρικά, στο κάτω μέρος, έχει 12 γαντζάκια για το δέσιμο του διχτύου. Στερεώνεται στο

ταμπλό με 4 μπουλόνια Μ 10 x 60 mm.

Οι βίδες και τα μπουλόνια που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανιζέ. Ταμπλό 120 Χ 180 εκ. Πλεξιγκλας

12 χιλ.Πρόβολος 235 εκ.

Στεφάνι μασίφ με δίχτυ.Ύψος 305 εκ. Με βάση πάκτωσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το προστατευτικό του σιδερένιου κορμού της μπασκέτας

με Velcro διαστάσεων  175cm x 122cm πάχους 5cm και κάλυμμα από συνθετική δερμάτινη

υψηλής αντοχής καθώς και  τα  υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένο

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΑΘΛ1.1 Προμήθεια και πλήρης αντικατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ)

A.T. : 51

Κωδικοί αναθεώρησης: 95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια και πλήρης αντικατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ)

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ – 6239 95% & ΟΙΚ – 7774 5%

Προμήθεια και πλήρης αντιγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ), σύμφωνα με

το σχέδιο Π-2/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. μετά του φιλέ, αποτελούμενο από δύο μεταλλικούς ορθοστάτες από

σιδηροσωλήνες. Κάθε ορθοστάτης αποτελείται από δύο σωλήνες τύπου Μάνεσμαν διαφορετικής διατομής

που συνδέονται και εγκιβωτίζονται μέσα σε στέρεο εγκιβωτισμό από σκυρόδεμα των 300 χγρ.

τσιμέντου, με σταθερή υποδοχή και λυόμενο κυλινδρικό στοιχείο στερέωσης (μανσόν). Η σταθερή

αυτή υποδοχή και το μανσόν είναι από σιδηροσωλήνες τύπου Μάνεσμαν. Στο άρθρο αυτό

περιλαμβάνεται επί πλέον:

 α) Το συρματόσχοινο τέντωσης του φιλέ, μαζί με τα στηρίγματα και τον οδηγό

 β) Το σύστημα απομείωσης της τέντωσης και οι τροχαλίες στερεώνονται σε έναν από τους

ορθοστάτες

 γ) Δύο πώματα ισόπεδης απόφραξης των οπών υποδοχής των ορθοστατών

δ) ο χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων με δύο στρώσεις αντισκωριακού μινίου και δύο στρώσεις

χρώματος ντούκο (με πιστολέτο ή πινέλλο) και

ε) το προστατευτικό των Ορθοστατών με Velcro 200cm x 60cm x 5cm και

κάλυμμα από συνθετική δερμάτινη υψηλής αντοχής.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου, κατασκευή του στερεού

εγκιβωτισμού από σκυρόδεμα, εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και χρωματισμού του

συγκροτήματος ορθοστατών, δαπάνη απομείωσης, φθοράς, συγκόλλησης, μικροϋλικών, εξαρτημάτων,

υλικών στερέωσης καθώς και η δαπάνη προμήθειας φιλέ και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που θα

απαιτηθεί ώστε το συγκρότημα να αποδοθεί έτοιμο να λειτουργήσει.

 Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους εγκατάστασης λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΑΘΛ2.3 Προμήθεια και εγκατάσταση εστίας ποδοσφαίρου από αλουμίνιο (ζεύγος)

A.T. : 52

Κωδικοί αναθεώρησης: 95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια και εγκατάσταση εστίας ποδοσφαίρου από αλουμίνιο (ζεύγος) τύπου κλωβού διαστάσεων

7,32 Χ 2,44μ., πακτωμένη στο έδαφος, επαγγελματική με έγκριση από FIFA, κατασκευασμένη από οβάλ

προφίλ αλουμινίου 120 Χ 100 mm και πάχους 2,00 mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται οι βάσεις και η πάκτωση στο έδαφος, οι αντηρίδες στήριξης για το

δίχτυ, το δίχτυ, η ηλεκτροστατική της βαφή σε λευκό χρώμα καθώς και  τα  υλικά και μικροϋλικά

στον τόπο του έργου και  η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά ζεύγος εστιών πλήρως εγκατεστημένο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα,

υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή

φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές),

θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα

ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου

"Π"ή τύπου "Η").

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον

εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 5.15ΣΧ Αυτοκόλλητη μεμβράνη επί  υαλλοπετάσματος

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812

Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητης μεμβράνης επί υαλλοπετάσματος σε οποιοδήποτε ύψος,

διαστάσεων όπως τα υαλοπετάσματα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Πολυμερικό αυτοκόλλητο μεγάλης διάρκειας  85 mic πάχος, λευκό, 5ετίας, ματ φινίρισμα με μόνιμη

λευκή κόλλα.

Εφαρμογή του αυτοκολλητου σε πολυμερική UV πλαστικοποίηση για προστασία από τις υπεριώδεις

ακτίνες του ηλιου και μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο (πλένεται και καθαρίζεται εύκολα).

Στην τιμή της αυτοκόλλητης μεμβράνης περιλαμβάνονται το κόστος της προμήθειας και της

τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ύψος επί των υαλλοπετασμάτων του κλειστού γυμναστηρίου, του

δημιουργικού του θέματος αυτής καθώς και τα υλικά εν γένει και μικροϋλικά επί τόπου και οι

εργασίες πλήρους και έντεχνης τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης αυτοκόλλητης μεμβράνης επί υαλλοπετάσματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96ΣΧ Διάστρωση αθλητικού δαπέδου  αντιολισθητικής υφής, ακρυλικής βάσης  χυτό, ελαστικό.

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Διάστρωση αθλητικού δαπέδου  αντιολισθητικής υφής, ακρυλικής βάσης  χυτό, ελαστικό, εξωτερικού

χώρου.

Πριν την έναρξη των εργασιών το ασφαλτικό υπόστρωμα, πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες

και τυχόν υπολείμματα. Εν συνεχεία γίνεται εξομάλυνση και σφράγιση των πόρων του υποστρώματος

με χυτό,

αυτοεπιπεδούμενο υλικό τύπου RESURFACER), ακρυλικής βάσης, σε 3 στρώσεις σε πάχος περίπου ενός

χιλιοστoύ (1mm) και

διάστρωση αθλητικού δαπέδου με χυτό, ελαστικό, αντιολισθητικής υφής υλικό τύπου PRO-FLEX.m

FINAL TOP COAT PAINT (ITF),

ακρυλικής βάσης, στην επιθυμητή απόχρωση, σε 2 σταυροειδείς στρώσεις, σε πάχος περίπου ενός

χιλιοστού (1mm).

Σχεδιασμός διαγραμμίσεων με ειδικό χρώμα γηπέδων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (Μ2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96ΣΧ.3 Διάστρωση συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν), τύπου SANDWICH πάχους 13-15 mm.

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Διάστρωση συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν), τύπου SANDWICH πάχους 13-15 mm.

Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα τύπου sandwich πάχους 13-15χιλ. Το

ελαστικό δάπεδο, τύπου ταρτάν, θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και

κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου ως πρώτη στρώση και μείγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμους

κόκκους EPDM ως δεύτερη και τρίτη στρώση δημιουργώντας έτσι ένα δάπεδο υψηλών αντοχών,

αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας. Ανάμεσα

στην πρώτη και δεύτερη στρώση εφαρμόζεται πολυουρεθανικός, έγχρωμος στόκος για σφράγιση

του πορώδους της επιφάνειας του μείγματος βάσης. Η εφαρμογή πρέπει να γίνει επάνω σε

στεγνές επιφάνειες, καθαρές από υλικά που ενδεχομένως να εμποδίζουν την συνένωση, π.χ.

σκόνη, χαλαρά σωματίδια, σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα κλειστό τύπου Α265 ή στεγανοποιημένο

βιομηχανικό ελικοπτερωμένο δάπεδο με διπλό νάιλον στην υποδομή για την αποφυγή ανερχόμενων

υγρασιών. Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής επιφάνειας πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση,

στο τελικό ύψος, όλων των υποδοχών των αθλητικών οργάνων.

Αρχικά η επιφάνεια της ασφάλτου ή του σκυροδέματος θα ψεκαστεί με πολυουρεθανικό primer,

χρησιμοποιώντας ψεκαστικό εξοπλισμό χωρίς αέρα (airless sprayer), ή βούρτσες για να επιτευχθεί

έτσι η σωστή πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα ταρτάν με
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κατανάλωση 200gr/m2.

Το στρώμα βάσης του συστήματος πρέπει να κατασκευαστεί όσο το primer είναι ακόμα κολλώδες,

εντός 12 ωρών από την εφαρμογή της πρώτης επίστρωσης. Η σκλήρυνση λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος με εξάτμιση του διαλύτη και αντίδραση με την ατμοσφαιρική υγρασία.

Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώμα μείγματος πολυουρεθανικής ρητίνης με κόκκους

ανακυκλωμένου

καουτσούκ κοκκομετρίας 1-3mm (PU BINDER με κόκκους SBR). Το μείγμα αυτό θα απλωθεί με ειδικό

finisher ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους 11-12mm πάνω από τον ασφαλτοτάπητα ή το

στεγανοποιημένο βιομηχανικό δάπεδο. Το μείγμα θα παρασκευαστεί επιτόπου με χρήση αναδευτήρα

χαμηλής περιστροφής (300-600 στροφές ανά λεπτό), αναμιγνύοντας το για 1-2 λεπτά. Η ανάδευση

του μίγματος θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και κοντά στις πλευρές και στη βάση του δοχείου,

προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιογένεια του μίγματος. Κατά τη στερεοποίηση του, η θερμοκρασία

δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 10οC.

Αφού η επιφάνεια στερεοποιηθεί εντελώς (ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία, η

στερεοποίηση του επιτυγχάνεται σε 12-48 ώρες), ακολουθεί η εφαρμογή πολυουρεθανικού

σφραγιστικού στόκου σε δύο στρώσεις (2η και 3η στρώση), ¨σταυρωτά¨ με κατανάλωση 1,5kg-2,5kg.

Κατόπιν ακολουθεί η διάστρωση ενός δεύτερου στρώματος ειδικής, πολυουρεθανικής ρητίνης

με παράλληλη διασπορά κόκκων EPDM, πάχους 2-3mm. Η πολυουρεθανική ρητίνη απλώνεται με

οδοντωτές σπάτουλες και ενώ είναι ακόμα ρευστή γίνεται η επίπαση κόκκων EPDM διαμέτρου 1-3mm

ώστε η επιφάνεια να αποκτήσει κοκκώδη μορφή (2,5 kg  ανά τετραγωνικό μέτρο πολυουρεθανική

ρητίνη και 3,6 kg  ανά τετραγωνικό μέτρο σε κόκκους EPDM).

Ο νέος ελαστικός συνθετικός τάπητας θα ανήκει στην κατηγορία των ταπήτων της παρ. 2.1

σ' ότι αφορά την υδροπερατότητα,  στην κατηγορία των ταπήτων της παραγράφου 3.4.β σ' ότι

αφορά τα υλικά και τη σύνθεση, την παρ 4.1 σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής

(χυτούς επι τόπου του έργου "in situ"), θα εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ. 6 του

τεύχους ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ 2/ Τρ 2- ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ, είτε πρόκειται για τον ελαστικό συνθετικό

τάπητα με τον οποίο θα επιστρωθούν γενικά οι αγωνιστικές επιφάνειες του στίβου, ελαχίστου

πάχους 13 χιλ, είτε πρόκειται για τον ελαστικό συνθετικό τάπητα αυξημένου ελαχίστου

πάχους 20 χιλ. με τον οποίο θα επιστρωθούν οι περιοχές εκείνες που προβλέπονται από

την I.A.A.F. οι οποίες είναι οι εξής:

Άλμα Τριπλούν: τα τελευταία (πριν από αρχή του σκάμματος) 13 μέτρα του διαδρόμου φοράς.

Άλμα επί Κοντώ: τα τελευταία (πριν από το στρώμα προσγείωσης) 8 μέτρα του διαδρόμου φοράς.

Η γραμμογράφηση θα γίνει σύμφωνα με τη λεπτομερή αποτύπωση που θα έχει γίνει πριν

την έναρξη των εργασιών, τους ισχύοντες κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF),

με λευκές και έγχρωμες γραμμές πάχους 50mm, με χρώματα πολυουρεθάνης συμβατά με την

συνθετική επιφάνεια του τάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και υπεριώδη ακτινοβολία.

Η απόχρωση της τελικής επίστρωσης θα γίνει με υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτουμένων υλικών και των

απαραίτητων μηχανημάτων στον τόπο του έργου, η εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής,

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή της Γ.Γ.Α. και

την τεχνική περιγραφή της μελέτης, καθώς και η εργασία και τα υλικά γραμμογράφησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (Μ2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97Χ Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 60mm τελευταίας γενιάς

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς σύμφωνα με τις προδιαγραφές

της τεχνικής περιγραφής της μελέτης.

Η επίστρωση του τάπητα θα γίνει με διάστρωση σε λωρίδες υδατοπερατού ειδικού χλοοτάπητα πλάτους

λωρίδας έως 400cm. Ύψος ίνας - 60mm. Συνολικό ύψος ίνας - πέλους 62mm, (12.800Dtex), (Κόμβοι

ανά m2 8.150, +5%), (2.265gr/m2bb+5%).

Η συγκόλληση των ρολών θα γίνει στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες θα στρωθεί

πολυουρεθάνη δύο συστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Η γραμμογράφηση

του αγωνιστικού χώρου θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του κατασκευαστή,

ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και μακροζωία του χλοοτάπητα και της γραμμογράφησης. Η

γραμμογράφηση θα αποτελείται από λωρίδες λευκού χρώματος ίδιας ακριβώς ποιότητας με τον

συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στο πράσινο) σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνδεδεμένη

με τον ίδιο τρόπο με τα τεμάχια του βασικού χλοοτάπητα και κατά πλάτος σύμφωνα με τα όσα

καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA. Η ένωση των τεμαχίων του χλοοτάπητα και της

γραμμογράφησης θα γίνει με χρήση ειδικών ταινιών ή/και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία, υψηλές

και χαμηλές θερμοκρασίες και γήρανση, όμοια με τα υπόλοιπα τεμάχια χλοοτάπητα.

Η χάραξη θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς του αθλήματος.

Η ποιότητα του νήματος του ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα θα είναι από πολυαιθυλένιο 100% και θα

διαθέτει κύρια υπόβαση από 100% πολυαιθυλένιο  πλήρως ανακυκλώσιμο. Το σύνολο της υπόβασης θα
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έχει δυνατότητα αποστράγγισης των υδάτων με κατάλληλες εξόδους διαρροής.

Η πλήρωση του πέλους θα γίνει με χαλαζιακή άμμο 15-18 kg/m2και με κοκκώδες καουτσούκ SBR 12-14

kg/m2 ώστε η επιφάνεια που θα διαμορφωθεί να απορροφά μεγάλο μέρος των κραδασμών και να μειώνει

την πιθανότητα μικροτραυματισμών και μυϊκών ατυχημάτων.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι διαθέτει πιστοποιητικό FIFA RECOMMENDED και να

συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση πέντε (5) ετών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (Μ2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,00

(Ολογράφως) : είκοσι ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.98Χ Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 20mm τελευταίας γενιάς

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς σύμφωνα με τις προδιαγραφές

της τεχνικής περιγραφής της μελέτης.

Η επίστρωση του τάπητα θα γίνει με διάστρωση σε λωρίδες υδατοπερατού ειδικού χλοοτάπητα πλάτους

λωρίδας έως 400cm. Ύψος ίνας - 20mm. Συνολικό ύψος ίνας - πέλους  46mm, (6.600Dtex +/-5%),

(1.860gr/m2bb+5%).

Η συγκόλληση των ρολών θα γίνει στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες θα στρωθεί

πολυουρεθάνη δύο συστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Η γραμμογράφηση

θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλίζεται

η συνέχεια και μακροζωία του χλοοτάπητα και της γραμμογράφησης. Η γραμμογράφηση θα αποτελείται

από λωρίδες λευκού χρώματος ίδιας ακριβώς ποιότητας με τον συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη

επάνω στο πράσινο) συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο με τα τεμάχια του βασικού χλοοτάπητα και κατά

πλάτος. Η ένωση των τεμαχίων του χλοοτάπητα και της γραμμογράφησης θα γίνει με χρήση ειδικών

ταινιών ή/και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και γήρανση, όμοια

με τα υπόλοιπα τεμάχια χλοοτάπητα.

Η ποιότητα του νήματος του ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα θα είναι από πολυπροπυλένιο 100% και

θα διαθέτει κύρια υπόβαση από 100% latex. Το σύνολο της υπόβασης θα έχει δυνατότητα

αποστράγγισης των υδάτων με κατάλληλες εξόδους διαρροής.

Η πλήρωση του πέλους θα γίνει με χαλαζιακή άμμο 20 - 22 kg/m2  ώστε η επιφάνεια που θα

διαμορφωθεί να απορροφά μεγάλο μέρος των κραδασμών και να μειώνει την πιθανότητα

μικροτραυματισμών και μυϊκών ατυχημάτων.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι διαθέτει πιστοποιητικό ITF RECOMMENDED και να

συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση πέντε (5) ετών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (Μ2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΑΘΛ1.22 Προμήθεια χαλαζιακής άμμου

A.T. : 59

Κωδικοί αναθεώρησης: 95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια χαλαζιακής άμμου για την πλήρωση των σκαμμάτων στίβου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και η διάστρωση.

Τιμή ανά m3 πλήρως εγκατεστημένο

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8719 Αποξήλωση φωτιστικού σώματος κάθε τύπου και μεγέθους

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αποξήλωση φωτιστικού σώματος κάθε τύπου και μεγέθους, δηλαδή εργασία αποξήλωσης και αποσύνδεσης

από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος, φόρτωση και μεταφορά των υλικών που θα αποξηλωθούν σε
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επιτρεπόμενο χώρο ανακύκλωσης υλικών, ανοιγμένα σε ώρες εργασίας

Εργασία:

Τεχν.   (003)                     h                0,30 x      19,87 =  5,96

Βοηθ.  (002)                     h                0,30 x      16,84 =  5,05

Εργ.    (001)                     h                0,30 x      15,31 =  4,59

                                                           Σύνολο                15,60

Τιμή ενός τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,60

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.2.ΣΧ Εκσκαφή χανδάκων για την τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων για την τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης υπογείων καλωδίων σε

έδαφος οιουδήποτε τύπου (γαιώδες- βραχώδες) με μηχανικά μέσα, πλάτους 0,50 μ. και βάθους 0,70

μ. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η εκσκαφή μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με μηχανικά μέσα ή χειροκίνητα,

περιλαμβάνει

δε πιθανή αντιστήριξη των πρανών, διαμόρφωση του πυθμένα και των παρειών του σκάματος.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου

όγκου του ορύγματος με τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των

πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ : Πέντε                            (5,00)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,40

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 12.13.01.ΣΧΕΤ Σωλήνες διέλευσης καλωδίων PVC διαμέτρου 75mm ,  ονομαστικής πίεσης 6 ατμ.

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Σωλήνες διέλευσης καλωδίων PVC διαμέτρου 75mm,ονομαστικής πίεσης 6 ατμ. από σκληρό PVC, με

σκοπό τη διέλευση καλωδίων (ΟΤΕ, )ΕΗ κλπ.) και "ενεργών αγωγών" (φυσικού αερίου, ύδρευσης,

άρδευσης,

αποχέτευσης-απορροής ομβρίων τεχνικών έργων).

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, των ειδικών τεμαχίων τους

(σύνδεσμοι,

καμπύλες κλπ) και όλων των υλικών στερέωσης-σύνδεσής τους καθώς και του σύρματος τραβήγματος

καλωδίων

• η δαπάνη προσέγγισης και τοποθέτησής τους στην ενδεδειγμένη θέση εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, είτε

εντός

τάφρου είτε εντός σώματος τεχνικού είτε ανάρτησής τους από σώματα τεχνικών είτε οπουδήποτε

αλλού

απαιτηθεί στις θέσεις και με την κλίση που προβλέπονται στη μελέτη, με τη δαπάνη κάθε εργασίας

και

απαιτούμενων υλικών για την τοποθέτηση και στερέωση και αγκύρωσή τους

• οι δαπάνες της εργασίας κοπής (κάθετα ή λοξά) μετά των απομειώσεων των υλικών λόγω κοπής,

τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, ένωσης των σωλήνων μεταξύ τους ή με δίκτυα ή τις εξόδους των

στομίων αποχέτευσης γεφυρών, με τα ειδικά τεμάχια, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή υλικό

απαιτούνται για

την πλήρη εγκατάστασή τους σε πλήρες δίκτυο.

Τιμή ανά μέτρο (m) πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου πλαστικού σωλήνα PVC.

Σωλήνες διέλευσης καλωδίων PVC διαμέτρου 75mm,ονομαστικής πίεσης 6 ατμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.30.ΣΧΕΤ2 Προμήθεια, τοποθέτηση καλωδίου μέσα στο έδαφος  ΝΥΥ πολύκλωνου, διατομής
5Χ10mm2

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και

επισημάνσεως

(μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί

τόπου και

εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

Πενταπολικό -

Διατομής 5 Χ 10 mm2

Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου.

Προμήθεια, τοποθέτηση καλωδίου μέσα στο έδαφος  ΝΥΥ πολύκλωνου, διατομής 5Χ10mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 1.3.ΣΧΕΤ Καλώδια τύπου ΝΥΥ, 3 Χ 2,5 τ.χ

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΑΤΗΕ

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, προσκόμιση επί τόπου του έργου, καλωδίων τύπου ΝΥΥ,

διατομής  3 Χ 2,5 τ.χ και πλήρη εγκατάσταση μέσα σε υπάρχουσες σωληνώσεις με ή χωρίς οδηγό και

τη συνδεσμολογία τους σε όργανα πινάκων, φωτιστικά, ακροκιβώτια κλπ.

(Τιμή ανά μέτρο μήκους εγκ/νου καλωδίου)

ΕΥΡΩ : Τρία        (3,00)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.02 Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 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 τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη

με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2

mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση

ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου 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 πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία

του κυρίου του έργου

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

- η βάση του πίλαρ 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 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.
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- 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:

 Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.750,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.04 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού,

κατασκευασμένων 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".

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386

"Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN

10255).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση

την τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως

τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης

του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους

και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα

Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω,

με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω

περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το

αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1.400,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.01.ΣΧΕΤ Βάση προβολέων 6 θέσεων επί ιστού οδοφωτισμού

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Μεταλλική βάση προβολέων 6 θέσεων επί ιστού οδοφωτισμού από γαλβανισμένο χάλυβα για την

τοποθέτηση προβολέων φωτισμού

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσής

της επί του ιστού για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.2.ΣΧΕΤ Βάση προβολέων 3 θέσεων επί ιστού οδοφωτισμού

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Μεταλλική βάση προβολέων 3 θέσεων επί ιστού οδοφωτισμού από γαλβανισμένο χάλυβα για την

τοποθέτηση προβολέων φωτισμού

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσής

της επί του ιστού για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 10.ΣΧΕΤ.2 Προβολέας  LED μέγιστης συνολικής Ισχύος 100 (W) και   ελάχιστης φωτεινής ροής 10.000
(lm)

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση προβολέα LED με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:

α) Μέγιστη συνολική Ισχύς έως 100(W)

β) Ελάχιστη φωτεινή ροή 10.000 (lm)

γ) εγγύηση 5 ετών

Το σώμα του προβολέα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο υψηλής

αγωγιμότητας βαμμένο κατάλληλα για επιπρόσθετη προστασία.

Ο βαθμός στεγανότητας του προβολέα πρέπει να είναι τουλάχιστον IP66.

Ο βαθμός αντοχής σε κρούσεις του  σώματος του προβολέα θα πρέπει να είναι ΙΚ10.

Οι προβολέας Θα έχει ικανότητα λειτουργίας  σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από  -20 οC μέχρι +50

οC. Επίσης θα πρέπει να έχει ελεγχθεί για ασφαλή λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

τουλάχιστον  Ta 50 οC

Η θερμοκρασία χρώματος για τις χρησιμοποιούμενες πηγές φωτός  LED θα πρέπει  να είναι  4000 Κ ±

10% Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης θα πρέπει να είναι ≥70.

Για τις χρησιμοποιούμενες φωτεινές πηγές LED, η απώλεια της φωτεινής ροής στις 50.000 ώρες δεν

επιτρέπεται να ξεπερνά το 30% της αρχικής φωτεινής ροής (L70 reported @ 50.000 ώρες).

Ο προβολέας θα πρέπει να διαθέτει ασύμμετρη κατανομή  της φωτεινής ροής κατάλληλη για φωτισμό

αθλητικών χώρων χωρίς να προκαλεί θάμβωση, να λειτουργεί σε εύρος τάσης 220-240 V, να είναι

κλάσης μόνωσης  Ι ή ΙΙ, να έχει συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο από 0.9, να διαθέτει προστασία από

υπερτάσεις τουλάχιστον 6 KV και να διαθέτει την δυνατότητα (με κατάλληλα εξαρτήματα) στρέψης

τόσο στο οριζόντιο καθώς και στο κατακόρυφο επίπεδο (γωνία προβολέα ως προς το έδαφος) για την

στρέψη στο οποίο  θα υπάρχει βαθμονόμηση ανά τουλάχιστον 5ο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις, καθώς και

τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης,

η πλατφόρμα ανύψωσης, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία μετά των δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 10.ΣΧΕΤ.3 Προβολέας  LED μέγιστης συνολικής Ισχύος 300 (W) και   ελάχιστης φωτεινής ροής 30.000
(lm)

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση προβολέα LED με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:

α) Μέγιστη συνολική Ισχύς έως 300(W)

β) Ελάχιστη φωτεινή ροή 30.000 (lm)

γ) εγγύηση 5 ετών

Το σώμα του προβολέα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο υψηλής

αγωγιμότητας βαμμένο κατάλληλα για επιπρόσθετη προστασία.

Ο βαθμός στεγανότητας του προβολέα πρέπει να είναι τουλάχιστον IP66.

Ο βαθμός αντοχής σε κρούσεις του  σώματος του προβολέα θα πρέπει να είναι ΙΚ10.

Οι προβολέας Θα έχει ικανότητα λειτουργίας  σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από  -20 οC μέχρι +50

οC. Επίσης θα πρέπει να έχει ελεγχθεί για ασφαλή λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

τουλάχιστον  Ta 50 οC

Η θερμοκρασία χρώματος για τις χρησιμοποιούμενες πηγές φωτός  LED θα πρέπει  να είναι  4000 Κ ±

10% Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης θα πρέπει να είναι ≥70.

Για τις χρησιμοποιούμενες φωτεινές πηγές LED, η απώλεια της φωτεινής ροής στις 50.000 ώρες δεν

επιτρέπεται να ξεπερνά το 30% της αρχικής φωτεινής ροής (L70 reported @ 50.000 ώρες).

Ο προβολέας θα πρέπει να διαθέτει ασύμμετρη κατανομή  της φωτεινής ροής κατάλληλη για φωτισμό

αθλητικών χώρων χωρίς να προκαλεί θάμβωση, να λειτουργεί σε εύρος τάσης 220-240 V, να είναι

κλάσης μόνωσης  Ι ή ΙΙ, να έχει συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο από 0.9, να διαθέτει προστασία από

υπερτάσεις τουλάχιστον 6 KV και να διαθέτει την δυνατότητα (με κατάλληλα εξαρτήματα) στρέψης

τόσο στο οριζόντιο καθώς και στο κατακόρυφο επίπεδο (γωνία προβολέα ως προς το έδαφος) για την

στρέψη στο οποίο  θα υπάρχει βαθμονόμηση ανά τουλάχιστον 5ο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις, καθώς και

τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης,

η πλατφόρμα ανύψωσης, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία μετά των δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 10.ΣΧΕΤ.1 Φωτιστικό σώμα τύπου καμπάνας LED μέγιστης συνολικής Ισχύος έως 170 (W) και
ελάχιστης φωτεινής ροής 22.000 (lm)

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση νέου φωτιστικού σώματος τύπου καμπάνας με τα παρακάτω

ελάχιστα χαρακτηριστικά:

α) Μέγιστη συνολική Ισχύς έως 170 (W)

β) Ελάχιστη φωτεινή ροή 22.000 (lm)

γ) εγγύηση 5 ετών

Το σώμα του φωτιστικού  θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο. Η

σχεδίαση του σώματος του φωτιστικού θα εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη που είναι αναγκαία για την

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών πηγών. Το βάρος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνά τα 4 kg

Ο βαθμός στεγανότητας του φωτιστικού  πρέπει να είναι τουλάχιστον IP65

Θα έχουν ικανότητα συνεχούς λειτουργίας  σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος τουλάχιστον από -30 οC

μέχρι +40 οC

Η θερμοκρασία χρώματος για τις πηγές φωτός  θα πρέπει  να είναι  4000 Κ ± 10% & Ο δείκτης

χρωματικής απόδοσης θα πρέπει να είναι ≥80

Για όλες τις φωτεινές πηγές, η απώλεια της φωτεινής ροής στις 50.000 ώρες δεν επιτρέπεται να

ξεπερνά το 30% της αρχικής φωτεινής ροής (L70 reported @ 50.000 ώρες).

Το φωτιστικό  θα λειτουργεί σε εύρος τάσης 220-240 V  &  θα είναι κλάσης μόνωσης  Ι ή ΙΙ.

Το φωτιστικό  θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα (με κατάλληλα εξαρτήματα) ανάρτησής ή

στερέωσης  από την οροφή καθώς και επίτοιχης τοποθέτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες σωληνώσεις και

καλωδιώσεις, καθώς και τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης,

η πλατφόρμα ανύψωσης, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία μετά των δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\60.1 Φωτιστικό σώμα  LED τύπου PL στρογγυλό ψευδοροφής ή επίτοιχο 18 W

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα  LED τύπου PL στρογγυλό ψευδοροφής ή επίτοιχο 18 W.

Κέλυφος του Φωτιστικού

Το σώμα του φωτιστικού θα πρέπει να έχει σχήμα στρογγυλό και εξωτερική διάμετρο διαστάσεως

220-230 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση σε οπή ψευδοροφής μεγέθους 205 mm.

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από PC, θα φέρει διαχύτη από υλικό

ημιγαλακτώδους χρώματος και αμμοβολισμένης υφής, και θα είναι πλήρως ανακυκλώσιμο.

H αναγκαία απαγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία της φωτεινής πηγής πρέπει να εξασφαλίζεται

από ψύκτρα 100% κράματος αλουμινίου ή από ατσάλι.

Η γωνία διάχυσης της δέσμης θα είναι 100°-120°.

Το φωτιστικό σώμα, στο σύνολό του σαν σύστημα, πρέπει να διαθέτει προστασία από σκόνη

και υγρασία τουλάχιστον IP20.

Οπτική μονάδα

Τα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του Φωτιστικού θα έχουν ωφέλιμο

χρόνο ζωής τουλάχιστον 50.000 στο τέλος των οποίων η φωτεινή ροή τους δεν θα πρέπει

να έχει υποβαθμιστεί πλέον του 30%.

Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI τουλάχιστον 80.

Η οπτική μονάδα θα έχει θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ (±10%).

Μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας (τροφοδοτικό)

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του Φωτιστικού σώματος θα συνδέεται στο ηλεκτρικό

δίκτυο χαμηλής τάσης, 100 - 240 V, 50Hz, και θα πρέπει να έχει συντελεστή ισχύος ≥ 0,90

Φωτεινή Ισχύς και Ροή

Το φωτιστικό θα πρέπει να έχει ισχύ μικρότερη ή ίση των 18W, φωτεινή ροή τουλάχιστον

1.800lm και απόδοσης τουλάχιστον 100lm/W.

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις

Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να συμμορφώνονται, επί ποινή αποκλεισμού, με τις οδηγίες

LV Directive 2006/95/EC (EN 60598-1, EN 62471, EN 62493, EN 60598-2-2), EMC Directive

2014/30/EU (EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 55015) και να αποδεικνύονται

με τα απαραίτητα Πιστοποιητικά και Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή ή του Προμηθευτή.

Ο κατασκευαστής των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να συμμορφώνεται, επί ποινή αποκλεισμού,

με τις πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η μεταφορά επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Υλικά

α. Φωτιστικό σώμα  LED τύπου PL στρογγυλό ψευδοροφής ή επίτοιχο 18 W όπως παραπάνω

    (Τιμή Εμπορίου)                         τεμ.             1,00 x 20,00 =  20,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                                  0,02 x 20,00 =    0,40

Εργασία:

Τεχν.   (003)                                   h                 0,60 x 19,87 =  11,92

Βοηθ.  (002)                                   h                 0,60 x 16,84 =  10,10

                                                                          Σύνολο

42,42

Τιμή ενός τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,42

(Ολογράφως) : σαράντα δύο και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\60.2 Φωτιστικό σώμα panel LED τετράγωνο, διαστάσεων 300x300 mm ψευδοροφής ή επίτοιχο
30 W

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό σώμα panel LED διαστάσεων 300x300 mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 30 W.

Κέλυφος του Φωτιστικού

Το σώμα των φωτιστικών θα πρέπει να είναι τύπου πάνελ για εφαρμογή σε ψευδοροφή

ορυκτής ίνας ή εξωτερικό με πάνελ, ενδεικτικών διαστάσεων 297*297*38mm

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά

σε λευκό χρώμα με κάλυμμα από πολυστυρένιο. Τα υλικά θα είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.

Η σχεδίαση του σώματος θα πρέπει να εξασφαλίζει την αναγκαία απαγωγή θερμότητας κατά

τη λειτουργία της φωτεινής πηγής.

Οι οπτικές μονάδες θα είναι τοποθετημένες επί της όπισθεν όψης του φωτιστικού (back panel)
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για βέλτιστο οπτικό αποτέλεσμα και επί μεταλλικής επιφάνειας για μέγιστη απαγωγή θερμότητας.

Η γωνία διάχυσης της δέσμης θα είναι ίση ή μεγαλύτερη των 110°.

Το φωτιστικό σώμα, στο σύνολό του σαν σύστημα, πρέπει να διαθέτει προστασία από σκόνη

και υγρασία τουλάχιστον IP20.

Το φωτιστικό σώμα θα συνοδεύεται και θα είναι ικανό να προσαρμοστεί σε βάση στήριξης,

όπου αυτό απαιτείται, η οποία θα είναι ανάλογου σχήματος και ύψους.

Tο βάρος του φωτιστικού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1.5 kg.

Οπτική μονάδα

Τα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του Φωτιστικού θα έχουν ωφέλιμο χρόνο

ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες, στο τέλος των οποίων η φωτεινή ροή τους δεν θα πρέπει

να έχει υποβαθμιστεί πλέον του 30%.

Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI τουλάχιστον 80.

Η οπτική μονάδα θα έχει θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ (±10%).

Μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας (τροφοδοτικό)

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του Φωτιστικού σώματος θα συνδέεται στο ηλεκτρικό

δίκτυο χαμηλής τάσης, 200 – 240 V, 50 Hz, και θα πρέπει να έχει συντελεστή ισχύος ≥ 0,90.

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι ενσωματωμένη στο φωτιστικό σώμα.

Φωτεινή Ισχύς και Ροή

Τα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν ισχύ μικρότερη ή ίση των 30W, φωτεινή ροή τουλάχιστον

3.500lm και απόδοσης τουλάχιστον 120lm/W.

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις

Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να συμμορφώνονται, επί ποινή αποκλεισμού,  με τις οδηγίες

LV Directive 2014/35/EU (EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471), EMC Directive 2014/30/EU

(EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3), RoHS Directive 2011/65/EC και να

αποδεικνύονται με τα απαραίτητα Πιστοποιητικά και Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή ή του

Προμηθευτή.

Επιπλέον, θα  πρέπει να παρέχεται, επί ποινή αποκλεισμού, έκθεση LM80 του κατασκευαστή

των LED chips.

Ο κατασκευαστής των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να συμμορφώνεται, επί ποινή αποκλεισμού,

με τις πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001.

Τα εργαστήρια πιστοποίησης των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,

να συμμορφώνονται με το ISO 17025:2005 ή αναγνώριση εξουσιοδότηση από τρίτο Διεθνή

Φορέα Πιστοποίησης για αντίστοιχες μετρήσεις. προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

Στην τιμή περιλαμβάνονται η μεταφορά επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Υλικά

α. Φωτιστικό σώμα panel LED διαστάσεων 300x300 mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 30 W. όπως παραπάνω

    (Τιμή Εμπορίου)                         τεμ.             1,00 x 25,00 =  25,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                                  0,02 x 25,00 =    0,50

Εργασία:

Τεχν.   (003)                                   h                 0,60 x 19,87 =  11,92

Βοηθ.  (002)                                   h                 0,60 x 16,84 =  10,10

                                                                          Σύνολο

47,52

Τιμή ενός τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 47,52

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\59.1 Φωτιστικό σώμα panel LED διαστάσεων 600x600 mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 30 W

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα panel LED διαστάσεων 600x600 mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 30 W.

Κέλυφος του Φωτιστικού

Το σώμα των φωτιστικών θα πρέπει να είναι τύπου πάνελ για εφαρμογή σε ψευδοροφή

ορυκτής ίνας ή εξωτερικό με πάνελ, ενδεικτικών διαστάσεων 597*597*38mm

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά

σε λευκό χρώμα με κάλυμμα από πολυστυρένιο. Τα υλικά θα είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.

Η σχεδίαση του σώματος θα πρέπει να εξασφαλίζει την αναγκαία απαγωγή θερμότητας κατά

τη λειτουργία της φωτεινής πηγής.

Οι οπτικές μονάδες θα είναι τοποθετημένες επί της όπισθεν όψης του φωτιστικού (back panel)

για βέλτιστο οπτικό αποτέλεσμα και επί μεταλλικής επιφάνειας για μέγιστη απαγωγή θερμότητας.

Η γωνία διάχυσης της δέσμης θα είναι ίση ή μεγαλύτερη των 110°.

Το φωτιστικό σώμα, στο σύνολό του σαν σύστημα, πρέπει να διαθέτει προστασία από σκόνη

και υγρασία τουλάχιστον IP20.

Το φωτιστικό σώμα θα συνοδεύεται και θα είναι ικανό να προσαρμοστεί σε βάση στήριξης,

όπου αυτό απαιτείται, η οποία θα είναι ανάλογου σχήματος και ύψους.

Tο βάρος του φωτιστικού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2,2 kg.
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Οπτική μονάδα

Τα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του Φωτιστικού θα έχουν ωφέλιμο χρόνο

ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες, στο τέλος των οποίων η φωτεινή ροή τους δεν θα πρέπει

να έχει υποβαθμιστεί πλέον του 30%.

Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI τουλάχιστον 80.

Η οπτική μονάδα θα έχει θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ (±10%).

Μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας (τροφοδοτικό)

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του Φωτιστικού σώματος θα συνδέεται στο ηλεκτρικό

δίκτυο χαμηλής τάσης, 200 – 240 V, 50 Hz, και θα πρέπει να έχει συντελεστή ισχύος ≥ 0,90.

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι ενσωματωμένη στο φωτιστικό σώμα.

Φωτεινή Ισχύς και Ροή

Τα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν ισχύ μικρότερη ή ίση των 30W, φωτεινή ροή τουλάχιστον

3.500lm και απόδοσης τουλάχιστον 120lm/W.

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις

Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να συμμορφώνονται, επί ποινή αποκλεισμού,  με τις οδηγίες

LV Directive 2014/35/EU (EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471), EMC Directive 2014/30/EU

(EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3), RoHS Directive 2011/65/EC και να

αποδεικνύονται με τα απαραίτητα Πιστοποιητικά και Δήλωση Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή ή του

Προμηθευτή.

Επιπλέον, θα  πρέπει να παρέχεται, επί ποινή αποκλεισμού, έκθεση LM80 του κατασκευαστή

των LED chips.

Ο κατασκευαστής των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να συμμορφώνεται, επί ποινή αποκλεισμού,

με τις πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001.

Τα εργαστήρια πιστοποίησης των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,

να συμμορφώνονται με το ISO 17025:2005 ή αναγνώριση εξουσιοδότηση από τρίτο Διεθνή

Φορέα Πιστοποίησης για αντίστοιχες μετρήσεις. προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,

Στην τιμή περιλαμβάνονται η μεταφορά επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Υλικά

α. Φωτιστικό σώμα panel LED διαστάσεων 600x600 mm ψευδοροφής ή επίτοιχο 30 W όπως παραπάνω

    (Τιμή Εμπορίου)                         τεμ.             1,00 x 50,00 = 50,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α                                  0,02 x 50,00 =   1,00

Εργασία:

Τεχν.   (003)                                   h                 1,20 x 19,87 = 23,84

Βοηθ.  (002)                                   h                 1,20 x 16,84 = 20,21

                                                                          Σύνολο

95,05

Τιμή ενός τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,05

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ85.36.02 Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split), ενεργειακής
κλάσης Α++,    απόδοσης σε ψύξη κατ' ελάχιστον 18.000 (Btu/h).

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split),

ενεργειακής κλάσης Α++, απόδοσης σε ψύξη κατ' ελάχιστον 18.000 (Btu/h).

Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Οι τιμές μονάδας

της εγκατάστασης περιλαμβάνουν την προμήθεια,προσκόμιση επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση

όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και

κάθε άλλη εργασία σχετική με την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τμήμα αυτό, απαραίτητη

όμως για την πλήρη και άρτια λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ85.36.01 Επιδαπέδιο Κλιματιστικό, inverter, ψύξης - θέρμανσης  ενεργειακής κλάσης κατ' ελάχιστον
Α,  απόδοση  ψύξη/θέρμανση κατ' ελάχιστον 45.000(Btu/h).

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Επιδαπέδιο Κλιματιστικό  τύπου  ντουλάπας, εσωτερικού χώρου, inverter ψύξης - θέρμανσης

ενεργειακής κλάσης κατ' ελάχιστον Α,  με απόδοση σε ψύξη και θέρμανση

κατ' ελάχιστον 45.000(Btu/h)
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Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Οι τιμές μονάδας

 της εγκατάστασης περιλαμβάνουν την προμήθεια,προσκόμιση επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση

όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιμών καθώς και

κάθε άλλη εργασία σχετική με την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τμήμα αυτό, απαραίτητη

όμως για την πλήρη και άρτια λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΑΘΛ1.24 Ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων αγώνων.

A.T. : 77

Κωδικοί αναθεώρησης: 95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων αγώνων.

Το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων αγώνων πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα

με τους διεθνείς κανονισμούς των ομοσπονδιών FIBA, Euroleague, FIVB, IHF, ΕΟΚ, Basket League

και να καλύπτει τις απαιτήσεις αγώνων Εθνικού και Ευρωπαϊκού επιπέδου.

Το σύστημα πρέπει να είναι πλήρες και να αποτελείται από:

- 1 τεμάχιο ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων με κεντρικό τμήμα και με πλήρη στατιστικά

παικτών (αριθμός/ποινές/ατομικοί πόντοι). Ενδεικτικές διαστάσεις: 4.400x2.200x50 mm.

- 1 σετ ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης 24΄΄- 14΄΄ με χρόνο αγώνα και με δέκατο δευτερολέπτου

τα τελευταία 5 sec. Ενδεικτικές διαστάσεις χρονομέτρων: 650x600x115 mm

- 1 σετ κίτρινες φωτεινές μπάρες LED για τη λήξη του χρόνου επίθεσης των 24 / 14 δευτερολέπτων

- 1 σετ κόκκινες φωτεινές μπάρες LED των μπασκετών για τη λήξη του χρόνου περιόδου

- 2 τεμάχια μεταλλικές βάσεις για την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών χρονομέτρων στις μπασκέτες

- 1 τεμάχιο κεντρικό χειριστήριο των ηλεκτρονικών πινάκων και των χρονομέτρων

- 1 τεμάχιο εξωτερική κόρνα υψηλής ισχύος

- 1 εξωτερικό remote χειριστήριο START/STOP του χρόνου αγώνα

- 1 remote χειριστήριο των χρονομέτρων επίθεσης (RESET 24΄΄, RESET 14΄΄, START / STOP, OFF)

- 1 τεμάχιο πρίζα δεδομένων στη Γραμματεία για σύνδεση του χειριστηρίου

- άμεση σύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα σφυρίχτρας διαιτητών precision-time

- έξοδος για άμεση σύνδεση με τα συστήματα στατιστικών, γραφικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων για

αποστολή όλων των στοιχείων του πίνακα σε αυτά

- εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Ο πίνακας πρέπει να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης με ονόματα παικτών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση, η  εκπαίδευση των χειριστών καθώς και

όλα τα υλικά και μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένο

Ευρώ (Αριθμητικά): 30.000,00

(Ολογράφως) : τριάντα χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΑΘΛ1.23 Προμήθεια και εγκατάσταση τρίποδου χαμηλού τουρνικέ, μέσου ύψους (waist height).

A.T. : 78

Κωδικοί αναθεώρησης: 95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

Προμήθεια και εγκατάσταση τρίποδου χαμηλού τουρνικέ, μέσου ύψους (waist height).

Η διέλευση ελέγχεται με τρεις περιστρεφόμενες μεταλλικές ράβδους και θα διαθέτει

σύστημα ελεγχου πρόσβασης access reader με κάρτες RFID και με μπουτόν.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και εγκατάσταση, το λογισμικό access control,

500 κάρτες εισόδου RFID, οι αγωγοί δικτύου UTP και παροχής ρεύματος καθως και όλα τα υλικά και

μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένο.
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(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια
Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.500,00

ΛΑΡΙΣΑ       25-11-2020        ΛΑΡΙΣΑ        25-11-2020

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΟΜΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΧΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εγκρίθηκε με την  με αρ. πρωτ.331738/25
-11-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΒΑΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελίδα 52 από 52

GEORGIA CHYMA Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIA
CHYMA
Ημερομηνία: 2020.12.23 10:31:23 EET



 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
 
 
ΕΡΓΟ:   «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.300.000,00 € 
ΣΑΕΠ 517 Κ.Α.: 2018ΕΠ51700004 (ΥΠΟΕΡΓΟ 48) 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. 

Στο παρόν τεύχος της Γενικής & Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ&Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι 

Γενικοί και οι Ειδικοί, όροι, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό και προς τους όρους των 

υπόλοιπων συμβατικών τευχών θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το Έργο που αναφέρεται παρακαλώ 
στο άρθρο 2. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση αφορά στο έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

2.1 Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες, που γενικά περιγράφονται στα άρθρα αυτά) αλλά και 

σύμφωνα και με τα άρθρα της παρούσας Γ&Ε.Σ.Υ., καθώς και τα λοιπά Τεύχη και έγγραφα της 

Σύμβασης. 

     Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνουν: 

Για το κλειστό γυμναστήριο θα γίνουν οι εξής εργασίες : 

 καθαίρεση και κατασκευή επιχρισμάτων,  

 χρωματισμός των όλων των εσωτερικών χώρων αλλά και της εξωτερικής επιφάνειας του κτηρίου, 
ελαιοχρωματισμοί κοινών σιδηρών επιφανειών, 

 απόξεση και βερνίκωμα αγωνιστικού παρκέ, 

 αντικατάσταση πολυκαρβουνικών φύλλων επιστέγασης και στεγανοποίηση κεκλιμένων οροφών  
με υγρή μεμβράνη πολυουρεθάνης, 

 εγκατάσταση τριπόδου χαμηλού τουρνικέ και ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης και 
αποτελεσμάτων αγώνων, 

 αντικατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων εντός και εκτός 
του κτηρίου. 

Για το κτήριο αθλητικών δραστηριοτήτων θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

 πλήρης αντικατάσταση δαπέδων παντός τύπου, ανακατασκευή ψευδοροφής, 

 καθαίρεση και κατασκευή επιχρισμάτων,  

 χρωματισμός των όλων των εσωτερικών χώρων αλλά και της εξωτερικής επιφάνειας του κτηρίου, 
ελαιοχρωματισμοί κοινών σιδηρών επιφανειών, 

 αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου και των εσωτερικών θυρών με 
θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, 

 επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα, 

 αντικατάσταση των ειδών υγιεινής, 

 αντικατάσταση μεταλλικών εσχάρων υδροσυλλογής, 

 αντικατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων εντός και εκτός 
του κτηρίου. 

Για τα γήπεδα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

 ανακατασκευή αθλητικού δαπέδου, 



 
 
 

 

 αντικατάσταση μεταλλικών εσχάρων υδροσυλλογής, 

 κατασκευή περίφραξης του χώρου των γηπέδων, 

 εγκατάσταση δικτύου φωτισμού, 

 αντικατάσταση συγκροτημάτων γηπέδων (μπασκέτες, φιλέ). 
Το γήπεδο ποδοσφαίρου θα ανακατασκευαστεί πλήρως σε μικρότερες διαστάσεις ώστε να 

προστεθούν περιμετρικά τρείς διάδρομοι στίβου, ένας διάδρομος φόρας και σκάμα για άλμα εις μήκος 

και μία βαλβίδα σφαιροβολίας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν: 

 χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή της υποβάσης του γηπέδου, 

 ασφαλτικές στρώσεις για την βάση του στίβου, 

 τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν), συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου και εγκατάσταση εστιών (τέρματα), 

 κατασκευή καναλιού αποστράγγισης περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου με μεταλλικές 
εσχάρες, 

 κατασκευή περίφραξης του χώρου των γηπέδων, 

 εγκατάσταση δικτύου φωτισμού, 

 εγκατάσταση βαλβίδας σφαιροβολίας και άλματος εις μήκος. 
 

 
2.2 Στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου περιλαμβάνονται επίσης όλες οι επιμέρους εργασίες, 

βοηθητικές κατασκευές, μηχανήματα και εργαλεία, προμήθεια και ενσωμάτωση των οιονδήποτε 
υλικών απαιτηθούν για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργιά του έργου. Επίσης περιλαμβάνει τη 
σύνταξη των μελετών του έργου και των «ως κατασκευάστηκε» σχεδίων. 

2.3 Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται επίσης και η συντήρηση του έργου με μεριμνά και 
δαπάνες του αναδόχου σε όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης. 

2.4 Ειδικά για τον χλοοτάπητα ισχύει ότι μετά την βεβαιωμένη περαίωση εργασιών εγκατάστασης και 
συντήρησής του από τον Ανάδοχο, την παρέλευση του χρόνου της τρίμηνης συντήρησης του 
καθώς και την υποβολή της αντίστοιχης τελικής επιμέτρησης θα διενεργηθεί η παραλαβή του, 
προσωρινή και οριστική. 

2.5 Η Σύμβαση συνίσταται από το ομώνυμο Συμβατικό Τεύχος, καθώς και από τα υπόλοιπα 
Συμβατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

2.6 Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, 
καθορίζονται στη Διακήρυξη. Οι όροι «Σύμβαση», «Σύμβαση Κατασκευής του Έργου» και 
«Εργολαβικό) Συμφωνητικό)» χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. 

2.7 Η Σύμβαση θα υπογράφει συμφώνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με το σχετικό» άρθρο της Διακήρυξης.   

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

3.1 Για να υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να 
καταθέσει εγγύηση για την καλή εκτέλεση. Σχετικά με την υπόψη εγγύηση ισχύει το άρθρο 140 
(παρ.) του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Το ποσοστό της εγγύησης ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5,00%) επί του προϋπολογισμού της 
σύμβασης (μη συμπεριλαμβανόμενων πρόβλεψης αναθεώρησης και ΦΠΑ). 

3.2 Διευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή, εν έλλειψη τούτου, από τις εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης, ο (Κύριος του Έργου) Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί η θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται 
από τον Ανάδοχο: 

(1) στον Κ.τ.Ε. για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στα Τεύχη Δημοπράτησης και 
λοιπές απαιτήσεις του Ν 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

(2) σε ασφάλιση προσωπικού και μηχανημάτων 

Οι μειώσεις των εγγυήσεων, μετά την προσωρινή παραλαβή, που προβλέπονται από το άρθρο 170 του Ν. 
4412/16, δεν θα γίνονται η θα γίνονται σε ανάλογα μειωμένο ύψος, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις των 
οφειλών που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

  



 

 
 

 

 ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

4.1 Συνολική προθεσμία 

Για την περάτωση όλου του συμβατικού αντικείμενου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη 
Δημοπράτησης, ορίζεται συνολική προθεσμία ΔΕΚΑΟΧΤΩ (18) μηνών από την ημέρα που θα υπογράφει 
η Σύμβαση. 

 

4.2 Τμηματικές προθεσμίες 

Εκτός από την συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει αποκλειστικές 
τμηματικές προθεσμίες και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με τα άρθρα 145 και 147 του 
Ν.4412/2016. Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της Σύμβασης. 

4.2.1 Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (Α.Π.) 

(1) 1η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (1η Α.Π.) 

Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει όλα τα 
απαραίτητα τεχνικά στοιχεία του μηχανολόγου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των 
εργασιών. Τα οχήματα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα για 
εργασίες κατασκευής γηπέδων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: Απαγορεύεται η χρήση χωματουργικών 
μηχανημάτων βαρέως τύπου προς αποφυγή ζημιών στην υπάρχουσα απόβαση. Για τις τοπικές 
μεταφορές άμμου, αδρανών υλικών, κηπευτικού χώματος κ.λπ. θα χρησιμοποιηθούν οχήματα τύπου 
Dumper < 6tn. Για την διαμόρφωση των εδαφικών κλίσεων θα πρέπει ο διαμορφωτήρας (grader) να 
καθοδηγείται από laser ή αντίστοιχη ηλεκτρονική διάταξη για την επίτευξη ακρίβειας.  

(2) 2η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (2η Α.Π.) 

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει 

συντάξει και υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου», όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 5 της παρούσας Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 145 του Ν. 4412/16. 

(3) 3η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (4η Α.Π.) 

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
«Οργανόγραμμα του εργοταξίου», στο όποιο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχειά των 
στελεχών που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (145 του Ν. 4412/16). 
Επιπλέον θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εργοταξιακή ανάπτυξη και να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες 
κατασκευής του έργου. 

(4) 4η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (6η Α.Π.) 

Εντός ΔΕΚΑΟΧΤΩ (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει το έργο, για να γίνει δοκιμαστική χρήση του έργου, ώστε να ακολουθήσει και η περαίωση 
αυτού. 

4.2.2 Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (Ε.Π.) 

(1) 1η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία (1η Ε.Π.) 

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να έχει τοποθετήσει τις 
Πινακίδες Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 της παρούσας Ε.Σ.Υ.. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν 
υποβληθεί προς έγκριση στην Υπηρεσία, όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τα υλικά που θα 
ενσωματωθούν στο έργο και οι απαιτούμενες μικρού μεγέθους υποστηρικτικές μελέτες. 

 

(2) 2η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία (2η Ε.Π.) 

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει τις 
προβλεπόμενες από το Π.Δ. 305/96 και Π.Δ. 17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση 
καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Υγιεινής και Ασφαλείας και Γιατρού Ασφαλείας. 

4.3 Γενικές παρατηρήσεις επί των προθεσμιών 

4.3.1 Η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες περάτωσης μπορούν να παρατείνονται στις 
περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης των 



 
 
 

 

προθεσμιών από οποιαδήποτε αιτία, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση 
λόγο της παράτασης αυτής, με μόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόμιμη αναθεώρηση στις 
περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

4.3.2 Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει συνεκτιμήσει 
τους χρόνους που απαιτούνται: 

α. για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα εισάγει από 

το εξωτερικό. 

β. για τις εγκρίσεις μελετών εφαρμογής κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως 

αδειών και ιδίως των αδειών για χρήση δανειοθαλαμών, λατομείων, χρήση χώρων τελικής 

απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, κλπ σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

4.3.3 Παράταση προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών 
συνθηκών, του χρόνου εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της κατάστασης των οδών 
προσπέλασης, άγνοια των κλιματολογικών συνθηκών η της δυνατότητας εξασφάλισης εργατών, 
κλπ. 

4.4 Ποινικές ρήτρες συνολικής και τμηματικών προθεσμιών 

4.4.1 Οι ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλονται όπως στο άρθρο 148 
του Ν. 4412/16. 

4.4.2 Για υπέρβαση κάθε μιας Τμηματικής Προθεσμίας (Αποκλειστικής και Ενδεικτικής) επιβάλλεται 

στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ως εξής: 

(α) Για τις πρώτες δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες υπέρβασης προθεσμίας ποινική ρήτρα ίση 

προς 0.01 * Σ / 110 ΕΥΡΩ ημερησίως. 

(β) Για τις επόμενες είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες υπέρβασης προθεσμίας ποινική ρήτρα ίση 

προς 0.015 * Σ / 110 ΕΥΡΩ ημερησίως. όπου Σ το ποσό της σύμβασης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 

4.4.3 Οι ποινικές αυτές ρήτρες είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που τυχόν προβλέπονται για 

παραλείψεις ενεργειών του αναδόχου στους λοιπούς όρους των Τευχών Δημοπράτησης. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ 

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα της Όλης 
κατασκευής του Έργου το όποιο θα ανταποκρίνεται στις προθεσμίες της παρούσας Ε.Σ.Υ.. Το 
χρονοδιάγραμμα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/16 και θα 
συνταχθεί σε τύπο γραμμικού διαγράμματος.  

5.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τις κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες της περιοχής, που 
μπορεί να έχουν επίπτωση στο ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών.  

5.3 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράμματος 
κατασκευής του έργου θα ενεργεί, σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φέροντας ακέραια την 
ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών (και σχεδίων) της δημοπρασίας. Για το λόγο αυτό 
θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή μεταβολής του 
χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος δεν περιλαμβάνει 
την με οποιαδήποτε έννοια συμφωνία της Υπηρεσίας σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης αυτού από 
τον Ανάδοχο.  

5.4 Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τα προηγούμενα, οριστικοποίηση του 
χρονοδιαγράμματος, που όπως θα διαμορφωθεί θα αποτελεί και τον πινάκα εκτέλεσης των εργασιών, 
ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία τριμηνιαία έκθεση προόδου, στην όποια θα φαίνεται 
η πρόοδος των εργασιών και η συμφωνία ή όχι με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του 
Έργου. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχών διαφοροποιήσεων καθώς και τα μετρά που 
προτείνονται για την κάλυψη των τυχόν καθυστερήσεων.  

5.5 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τις 
περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, θα συντάσσεται νέο (ή νέα) 
προσαρμοσμένο(α) χρονοδιάγραμμα(τα), για το όποιο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις 
παραπάνω παραγράφους. 

5.6 Η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος θα γίνει με την βοήθεια λογισμικού Η/Υ και αυτό και όλες οι 
τροποποιήσεις του θα υποβληθούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. 



 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

6.1 Μελέτη των συνθηκών του έργου 

6.1.1 Η συμμέτοχη στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 
διαγωνιζόμενοι και κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος έχουν, με σκοπό να καταστούν πλήρως ενήμεροι 
των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης καθώς και να εκτιμήσουν με επάρκεια τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση 
της Προσφοράς τους, διερευνήσει πλήρως: 

α. Την περιοχή του έργου και τις κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες 

β. Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και Διεθνώς, 

γ. Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, μηχανικού εξοπλισμού. 

δ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου και τις δραστηριότητες στην περιοχή. 

ε. Τα τυχόν διατιθέμενα στοιχειά και πληροφορίες από Οργανισμούς (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ), 
Τοπικές Αρχές κλπ. 

ζ. Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και τα 

προβλήματα εξασφάλισης της. 

η. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων και χώρων αποθήκευσης ή απόθεσης υλικών. 

θ. Τη διαθεσιμότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα. 

ι. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήματα μπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν 

τις εργασίες, την πρόοδο η το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους ορούς της Σύμβασης. 
6.1.2 Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα 

εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον Εργοδότη η από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε 
να τις λάβει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την μόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, η από άλλους Ανάδοχους που 
χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση 
του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα 
κλπ.) ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα 
εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία η άλλους Ανάδοχους. 

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, η τους εργολάβους των 
εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, η τις παρυφές της 
περιοχής του έργου. 

6.1.3 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους 

όρους της Σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του 

προς τη Σύμβαση. 

6.2 Υποχρέωση του Αναδόχου να επαλήθευση τα στοιχειά που χορηγούνται 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επαληθεύεσαι όλα τα στην διάθεση του στοιχειά και να εκτελέσει και τυχόν 
συμπληρωματικές έρευνες κλπ, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχεδία των 
έργων. 

Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των 

"ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον 

Ανάδοχο. 

6.3 Αρχαιότητες και αλλά ευρήματα 

Όπου υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των 
εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να 
υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τομές η και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή 
ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούται αποζημίωσης για τις 
εργασίες αυτές. 

6.3.1 Αν κατά τις ερευνητικές τομές, η την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων - 
οποιασδήποτε ηλικίας - τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και της αρμόδιας Εφορίας 



 
 
 

 

Αρχαιοτήτων, επισημαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την παρακολούθηση και με τη 
συμμέτοχη της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και μέσα 
και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται αποζημίωσης για 
εργασίες, σταλιές μηχανημάτων και συνεργειών και άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση της 
βραδείας προόδου των ανασκαφικών εργασιών. 

6.3.2 Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρημάτων ανεξαρτήτως του είδους των ανήκει στο 

Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νομοθεσία. 

6.4 Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχήματος 

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις η παραλείψεις του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του, η/και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά 
και αστικά. 

6.5 Επίβλεψη - Δικαίωμα της Επίβλεψης να συμπληρώνει παραλείψεις του Αναδόχου 

 

6.5.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό 
Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελευθέρα την είσοδο στους Επιβλέποντες 
και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του Έργου υπάλληλους της Υπηρεσίας, στα 
εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το 'ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον όποιο η 
Υπηρεσία θα δώσει σχετική Έγκριση. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, 

που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την 

επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 
Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από) οποιαδήποτε ευθύνη, 
που προκύπτει από τις συμβατικές τού υποχρεώσεις η και τούς ισχύοντες Νομούς, Διατάξεις κλπ, 
ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες τού και υποχρεώσεις τού πού επιτάσσουν 
οι οροί της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των 
λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

6.5.2 Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη τού Αναδόχου για την ικανοποίηση των ορών 
αυτού τού άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες τού 
Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται. 

Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει η αποδειχθεί 
ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού τού άρθρου. 

6.5.3 Πέραν τού καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης 

εργασιών/ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των ορών τού παρόντος άρθρου 

συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά τού Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών 

κυρώσεων. 

6.6 Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου 

6.6.1 Στις υποχρεώσεις τού αναδόχου πού δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή, γιατί οι δαπάνες και οι 
αμοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθέν ανοιγμένα στις τούς Προσφοράς τού Αναδόχου 
περιλαμβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις πού αναφέρονται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης, 
τα παρακάτω: 

α. Η εκπόνηση των απαιτούμενων, μικρού μεγέθους, μελετών - υπολογισμών τού Έργου (π.χ. 
στατικές μελέτες δεξαμενών, φρεατίων κ.λπ.) και οι ενέργειες για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ηλεκτροδότησης από τη Δ.Ε.Η. των εγκαταστάσεων τού έργου. 

β. Η σύνταξη των τυχόν αναγκαίων πινάκων αναπτύγματος οπλισμού και των καταλογών 

οπλισμού, (οπού αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), οι όποιοι θα πρέπει να 

υποβάλλονται έγκαιρα στους υπεύθυνους επίβλεψης για τον έλεγχο και ενδεχομένως τη 

διόρθωση τούς. 

γ. Η λήψη των επιμετριτικών στοιχειών από κοινού με τον επιβλέποντα και η σύνταξη από τον 
Ανάδοχο των επιμετριτικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, πού θα τα υποβάλλει για αρμόδιο 
έλεγχο. Η επαλήθευση των στοιχειών εδάφους με επί τόπου μετρήσεις σύμφωνα με όσα 



 

 
 

 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης η τήρηση αρχείου όλων των παραπάνω επιμετριτικών 
στοιχειών και στοιχειών εδάφους. 

δ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών πού θα χρειασθούν για την 
εκτέλεση των εργασιών πού προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Επίσης οι τυχόν 
δαπάνες μίσθωσης χώρου, η αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή 
αυτών των εργοταξιακών δρόμων, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης τού τοπίου των 
δρόμων αυτών μετά την κατασκευή τού έργου. 

Διευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει στον 
Ανάδοχο καμία διευκόλυνση η κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενης με οδούς προσπέλασης 
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες πού μπορεί να προκύψουν από την έλλειψη τούς ο δε 
Ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψης τούς, είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την 
τεχνολογία, τα μέσα, το πρόγραμμα κ.λπ. στις δεδομένες τοπικές συνθήκες προκείμενου να 
εκτελέσει η εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες, για τις οποίες η Υπηρεσία 
δεν θα τού αναγνωρίσει καμία αποζημίωση. 

ε. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δαπάνες τού, να εξασφαλίσει τούς αναγκαίους χώρους για 
την απόθεση προϊόντων ορυγμάτων περισσευμάτων φυτικών γαιών, υπολειμμάτων κάθε 
είδους έργων, όπως οποιουδήποτε περισσεύματος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο 
εκτέλεσης της εργασίας, την διάρκεια αυτής, η το μέγεθος της απαιτούμενης έκτασης (σε 
συσχετισμό με το δημοπρατούμενο έργο). Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει 
καμία καθυστέρηση, ή τροποποίηση τού προγράμματος, ή καταβολή αποζημίωσης 
σχετιζόμενα με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους 
αποθέσεις κλπ. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο πού να μην δημιουργούν προβλήματα 
στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Αρχών. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι εν προκειμένω θα γίνει αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών 

όρων του έργου. 

στ. Ανάλογα με την παραπάνω παράγραφο ε. ισχύουν και για τους χώρους προσωρινής 
απόθεσης υλικών κάθε είδους (αδρανή, σιδηροπλισμοί, κ.λπ.), καθώς και τελικής απόθεσης 

υλικών, τους δανειοθαλάμους ή τα λατομεία του έργου. 

ζ. Οι δαπάνες των εν γένει μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 8 
αυτής της Ε.Σ.Υ.. 

6.6.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και 
μηχανήματα, που είναι αναγκαία, για την κατασκευή του έργου, καθώς και να τα μεταφέρει στο 
εργοτάξιο από τις πήγες λήψης τους. Οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με 
δίκες του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία. 

6.6.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα σχέδια της Οριστικής 

Μελέτης και με τα Κατασκευαστικά Σχεδία που θα εκπονήσει ο ίδιος και θα εγκριθούν από την 

Υπηρεσία. 

6.6.4 Σχετικά με ζημίες που θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου στον τόπο του έργου έχει ισχύ το άρθρο 157 του Ν. 4412/16 για όσες περιπτώσεις δεν 
καλύπτονται από το άρθρο 12 της παρούσας. 

6.6.5 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 
δυστυχήματα ή ζημίες στο προσωπικό) του Αναδόχου, ή σε τρίτους, η σε περιούσιες τρίτων που 
οφείλονται είτε σε αμέλεια η υπαιτιότητα του προσωπικοί του αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε 
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν 
αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή 
της Σύμβασης μέχρι και την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης. 

6.6.6 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 
Ανάδοχος παραμένει μονός και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

6.6.7 Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη εγγραφή έγκριση της 
Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, η δημοσίευση σχετικά με το έργο, η κάποιο τμήμα του 
έργου, όπως και να επιτρέπει την είσοδο στο έργο αναρμόδιων προσώπων που δεν είναι 
εφοδιασμένα με εγγραφή άδεια της Υπηρεσίας. 

6.6.8 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των 
οδεύσεων που απαιτούνται για προσπέλαση προς τις πήγες υλικών, καθείς επίσης και οι δαπάνες 
κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων και των παρακαμπτηρίων δέον που θα 



 
 
 

 

χρειαστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 

6.7 Ειδικές απαιτήσεις 

 

6.7.1 Επισημαίνεται ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες σε υπάρχουσες οδούς θα γίνουν πάντοτε με 
κριτήριο εξασφάλισης κυκλοφορίας. Προς τούτο ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ. 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

6.7.2 Διευκρινίζεται ότι στην οικονομική πρόσφορα του αναδόχου περιλαμβάνονται ανοιγμένα οι 
οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές η ειδικές μεθόδους κατασκευής κλπ, οι 
οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν προς αποφυγή διακοπής της κυκλοφορίας η επιμήκυνσης του 
χρόνου επιβολής περιορισμών της κυκλοφορίας στις οδούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΜΕΛΕΤΕΣ 

7.1 Η εγκεκριμένη μελέτη για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» είναι στη διάθεση των διαγωνιζομένων. 

7.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει τις παρακάτω μελέτες και να λάβει όλα τα στοιχειά 

που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων και τη σύνταξη των επιμετρήσεων: 

α. Μικρού μεγέθους, μελέτες - υπολογισμούς του Έργου (π.χ. στατικές μελέτες φρεατίων, 
κλίσεις κ.λπ.). 

β. Τις τυχόν αναγκαίες μικροτροποποιήσεις και συμπληρώσεις της εγκεκριμένης μελέτης που 
θα χρειαστεί να γίνουν, στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με όσα 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ.. 

7.2.1 Για τις μελέτες της παραγράφου 7.2, δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο αμοιβή, δεδομένου ότι η 

σχετική δαπάνη θα πρέπει να περιληφθέν ανοιγμένα, κατά τη μόρφωση της προσφοράς του, 

στις τιμές μονάδας των κάθε είδους εργασιών. 

7.2.2 Επιπλέον, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι ειδικές μελέτες που 

προβλέπονται από τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων 

κ.λπ.), χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

7.2.3 Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την 
ποιότητα και αντοχή των έργων, μονός υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο 
δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, η την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο 
από την ευθύνη αυτή, η την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

7.3 Τρόπος Υποβολής, Ελέγχου και Εγκρίσεις Μελετών και Επιμετρήσεων του Αναδόχου 

7.3.1 Οι εγκρίσεις των υποβαλλόμενων Μελετών θα γίνονται μετά από έλεγχο και με την προϋπόθεση 

ορθότητας και επαρκούς πληρότητας. Σε περίπτωση ελλιπούς η λανθασμένης μελέτης αυτή θα 

επιστρέφεται για επανασύνταξη. 

7.3.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε λεπτομερειακό έλεγχο μερικών η και του 
συνόλου των μελετών του Αναδόχου με η χωρίς τη σύμπραξη Συμβουλών. Αν κατά την 
διαδικασία ελέγχου προκύψουν αμφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών 
υπολογισμών, η των εφαρμοζόμενων υπολογιστικών μεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει 
πρόσθετους υπολογιστικούς ελέγχους με την εφαρμογή άλλων συναφών υπολογιστικών 
μεθόδων. 

7.3.3 Όλες οι υποβολές των παραπάνω μελετών θα γίνονται στην επιβλέπουσα Υπηρεσία σε 3 

αντίτυπα. Θα παραδίδονται επίσης ψηφιακά αρχεία αυτών. 

7.3.4 Τα επιμετρήθηκα στοιχειά θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο υποχρεωτικά και σε ψηφιακή 
μορφή. 

7.4 Τροποποίηση στοιχείων μελέτης - Εφαρμογή σχεδίων 

7.4.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν, ανάλογα με τις ειδικές και γενικές συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου, να προκύψει ανάγκη μικροτροποποιήσεων η και συμπληρώσεων της 
εγκεκριμένης μελέτης που προσφέρει ο Ανάδοχος. Τις μικροτροποποιήσεις και συμπληρώσεις 
αυτές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης, υποχρεούται να μελετήσει και εκτελέσει ο 



 

 
 

 

Ανάδοχος χωρίς καμία προσαύξηση των τιμών του τιμολογίου, η της συνολικής προθεσμίας και 
των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών του έργου από την αίτια αυτή, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως κατά ρητό τρόπο στην παρούσα Ε.Σ.Υ.. Οι σχετικές δαπάνες σύνταξης 
τους θα πρέπει να έχουν συνυπολογίσει ανοιγμένες στις τιμές μονάδος της προσφοράς του για 
τις άλλες εργασίες. 

7.4.2 Επισημαίνεται εδώ ότι κατ' αρχήν, τροποποιητικές μελέτες απαγορεύονται. Αν προκύψει τέτοια 

ανάγκη ο Ανάδοχος (με μεριμνά και δαπάνες του όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο) θα πρέπει: 

α. Να αιτιολογήσει πλήρως και εγγράφως την ανάγκη τροποποίησης. 

β. Να εκπονήσει (εφόσον η Υπηρεσία αποδεχτεί τη σχετική εισήγηση του) και υποβάλει την 

τροποποιητική μελέτη, που θα είναι σε κάθε περίπτωση, σύμφωνη με τους όρους 

δημοπράτησης. 

7.4.3 Πριν από κάθε μερική η ολική εφαρμογή, κατά την κρίση του Αναδόχου, ενός σχεδίου που 
βρίσκεται σε ασυμφωνία με τα υπόλοιπα σχεδία, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ζητήσει 
έγγραφα, έγκαιρα και χωρίς να το αμελήσει από τη Δ/νουσα Υπηρεσία οδηγίες κλπ. Σε κάθε 
τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρμόσει την απόφαση της Υπηρεσίας 
πάνω στο θέμα που θα προκύψει με δικά του μέσα και δαπάνες, σε οποιοδήποτε χρόνο και με 
οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

7.5 Τοπογραφικές Εργασίες 

Μέσα στις υποχρεώσεις του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο 
κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισμός, που θα βρίσκεται συνεχεία επί τόπου του έργου, με τον 
οποίο θα γίνονται οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωμετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. Τέτοια 
τοπογραφικά όργανα καθορίζονται κατ' ελάχιστον: 

• Ένας χωροβάτης υψηλής ακρίβειας αυτόματης οριζοντίωσης. 

7.5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τοπογραφικά διαγράμματα (σε όσες θέσεις είναι 
αναγκαία και δεν υπάρχουν) στην κατάλληλη (και αποδεκτή από την Επίβλεψη) κλίμακα 
ανάλογα με την περίπτωση - για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράμματα θα απαιτηθούν, 
όπως π.χ. για δανειοθαλάμους, λατομεία, χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, εργοστασιακές 
περιοχές τεχνικά έργα κλπ. Όλα αυτά τα διαγράμματα στον βαθμό που απαιτείται, θα 
συνδέονται με το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (της Γ.Υ.Σ.). 

Όσα τοπογραφικά διαγράμματα συντάξει ο Ανάδοχος να αναφέρονται στο προβολικό σύστημα 

Ε.Γ.Σ.Α. '87. 

7.5.2 Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του Π.Δ. 696/74 

με τις τροποποιήσεις που επέφερε το Π.Δ. 515/ 89, και των συναφών εγκυκλίων του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1 Γενικά 

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία, τα αναφερόμενα 
στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

8.2 Γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου 

8.2.1 Όλες οι εγκατασταθείς και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του 

εργοταξίου θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνεται: 

α. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος, 

 β. Ελαχιστοποίηση της όχλησης στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 

γ. Λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο 
της κατασκευής των έργων, ώστε να μην υπάρξει καμία παρέμβαση στο υπάρχον φυσικό 
περιβάλλον, εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου. Ειδικότερα κατά 
τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, η καταστροφή του πρασίνου 



 
 
 

 

8.2.2 Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταμένα έργα για εργοτάξια. Αν Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, 
αυτά θα γίνουν με βάση προεγκεκριμένα από την Υπηρεσία σχεδία και μόνο μετά από σχετική 
άδεια και θα απομακρυνθούν εντελώς μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, 
αποκαθιστώντας πλήρως το περιβάλλον. 

8.2.3 Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης απόβλητων, και να τηρούνται οι παρακάτω 

όροι: 

α. Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε στεγανούς 

βόθρους και η μεταφορά/διάθεση τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρμόδιες Αρχές. 

β. Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξίου, 
όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χημικά κλπ. σε χωριστούς βόθρους απ' αυτούς των λυμάτων, 
απαγορευμένης απολύτως της απόρριψης τους επί του εδάφους. Ιδιαίτεροι χώροι θα 
απαιτηθούν και για την αποχέτευση των απόνερων καθαρισμού των μονάδων παράγωγης 
και μεταφοράς σκυροδέματος. 

γ. Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίμων κλπ. στο χώρο του 
εργοταξίου από οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. 

δ. Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται ύστερα από σχετική έγκριση της 

Υπηρεσίας και μόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. 

ε. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα επεξεργασίας υλικών. 
8.2.4 Ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω.. Όπου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η 

άμεση αποκατάσταση της συνέχειας τους και εξασφάλιση της δημοσίας υγείας και ασφαλείας 
(κίνδυνοι μόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κλπ.). 

8.2.5 Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων και άλλων υπολειμμάτων 
εργασιών, προϊόντων αποξηλώσεως και καθαιρέσεως θα γίνονται σε θέσεις απόρριψης των 
περισσευμάτων που θα εγκριθούν αρμοδίως, θα εξασφαλιστούν με ευθύνες και δαπάνη του 
Αναδόχου, χωρίς η Υπηρεσία να αναλαμβάνει οιαδήποτε δέσμευση. 

8.2.6 Αποφυγή η ελαχιστοποίηση όχλησης των περίοικων. Αυτό απαιτεί: 

α. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή και κατασκευή παρακαμπτήριων εξυπηρέτησης της 

κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο άρθρο 15 αυτής της Ε.Σ.Υ.. 

β. Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας με ρυπαντές, καπνού η σκόνη, και λήψη κατάλληλων 

μέτρων για την τήρηση των σχετικών ορίων ποιότητας εκπομπής (όπως εγκαταστάσεις 

φίλτρων η /και κατάλληλες επιστρώσεις μέρους του εργοταξίου χώρου, κλπ). 

γ. Μεριμνά για καθαρισμό των δρόμων που χρησιμοποιούν τα μεταφορικά μέσα του 
εργοταξίου, όταν αυτοί είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. 

δ. Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά). 

ε. Αποφυγή, η ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, συμφώνα με τη σχετική νομοθεσία π.χ. με 
χρήση κινητών (εργοταξιακών) ηχοπετασμάτων όπου η στάθμη του θορύβου υπερβαίνει τα 
65 dB(A) στο όριο του εργοταξιακού χώρου, εάν και εφόσον υπάρχουν παρακείμενοι 
αποδεκτές. 

στ. Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για την εξασφάλιση της δημοσίας ασφαλείας και την 

ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης κατά το εφικτό. 

ζ. Σήμανση/επισήμανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας (σχετική 

αναφορά στο άρθρο 15 αυτής της Ε.Σ.Υ.). 

8.2.7 Οι περιορισμοί, οι διαδικασίες και οι τυχόν άδειες που θα απαιτηθούν θα πραγματοποιηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ- ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

9.1 Επιμετρήσεις - παραλαβή υλικών με ζύγιση 

9.1.1 Για τις Επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/16. 

9.1.2 Για κάθε φάση επιμέτρησης του έργου (π.χ. χωματουργικά, σκυροδέματα, αγωγοί, τεχνικά κλπ) 



 

 
 

 

απαιτείται η υποβολή εκ μέρους του αναδόχου των αντιστοίχων επιμετρητικών στοιχείων, όπως 
αυτά περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 της Ε.Σ.Υ. 

9.1.3 Ειδικότερα ο υπολογισμός του όγκου του κηπευτικού χώματος ή της άμμου, στον οποίο 
αναφέρονται οι τιμές μονάδας των αντίστοιχων άρθρων του τιμολογίου μελέτης, θα γίνεται με 
βάση τη σχέση Ο = Ε Χ Υ Χ Σ Χ Α, 

όπου: 

Ο = όγκος κηπευτικού χώματος ή άμμου 

Ε = επιφάνεια διαστρωμένη με μείγμα κηπευτικού άμμου και άμμου 

Υ = μέσο πάχος μίγματος κηπευτικού χώματος και άμμου 

Σ = συντελεστής συμπίεσης = 1,38 

A = εκατοστιαία αναλογία κηπευτικού χώματος και άμμου αντίστοιχα. 

9.1.4 Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται με ζύγιση, συντάσσεται τριπλότυπο ζύγισης και 

παραλαβής. 

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον η τους αρμοδίους υπάλληλους της 

Υπηρεσίας, που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον Ανάδοχο η αντιπρόσωπο του. 

9.2 Πιστοποιήσεις - Πληρωμές 

9.2.1 Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελέσουν θα συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη 
του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/16 και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μηνά. 

9.2.2 Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το 151 του Ν. 
4412/16, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αφορούν τους 
ποιοτικούς ελέγχους, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενημερότητας 
κλπ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και του Ν. 4412/16, όπως έχει 
τροποποιηθεί, και ισχύει και σύμφωνα με την υπόλοιπη κείμενη Νομοθεσία. Αν συντρέχουν 
περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κλπ, κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και 
των λοιπών όρων δημοπράτησης, αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό. 

9.2.3 Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου θα 
προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά, και τα παραστατικά 
καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον 
τηρούμενο εκεί σχετικό λογαριασμό το ποσοστό 0,6 % που προβλέπεται ως κράτηση από τις 
διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 34 έως 37 του Ν. 2166/93 ΦΕΚ Β' 731/21-9-93 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

9.3 Γενικά έξοδα και όφελος Αναδόχου - επιβαρύνσεις 

9.3.1 Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ είναι δεκαοκτώ στα εκατό 

(18 %) της άξιας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Συμβατικού Τιμολογίου 
και των τυχόν Νέων Τιμών Μονάδας. 

9.3.2 Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς περιλαμβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις 

στα υλικά που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του τιμολογίου. 

Κατά συνέπεια και νυμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νομών για Τελωνειακό 
Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νομού 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά 
στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, η σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα 
να εγκρίνει χορήγηση η να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε 
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και 
δικαιώματα στα υλικά και ειδή εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερομένους δικαίωμα να 
ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας η απαλλαγής έμμεσα η άμεσα. 

Έτσι, κάθε τυχόν απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε από 

τις παραπάνω επιβαρύνσεις θα εκπίπτεται προς όφελος του έργου. 

9.3.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 
Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα 
εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ., καθώς και από τους φόρους κλπ. 
που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131 Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί 
τροποποιήσεως των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους 
δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημόσιου, για καύσιμα και 



 
 
 

 

λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και 
Ν.893/79 (ΦΕΚ 86Α/28.4.79). 

9.3.4 Τον Ανάδοχο επιβαρύνει το 6‰ υπέρ ΤΣΜΕΔΕ της παράγρ. 9.2.3. 

9.3.5 Ο Φόρος Προστιθεμένης Άξιας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 

επιβαρύνει τον ΚτΕ. 

9.4 Τιμές Μονάδας Νέων Εργασιών 

9.4.1 Εάν παραστεί η ανάγκη σύνταξης νέων τιμών μονάδας αυτό θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

Για τον καθορισμό τιμών μονάδων νέων εργασιών, θα ισχύουν ανάλογα με τη φάση των νέων 

εργασιών οι Αναλύσεις Τιμών ΑΤΥΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΕΠ, σε συνδυασμό με τα ενιαία 

τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύουν την ημέρα της δημοπρασίας. 

Στις τιμές που θα ενταθούν βάση των παραπάνω αναλύσεων θα εφαρμόσει η τεκμαρτή 

έκπτωση της δημοπρασίας που ορίζεται το ποσοστό [1 - ΣΔΕ / ΣΣ] %, όπου ΣΔΕ η Συνολική 

Δαπάνη Έργου κατά την πρόσφορα του διαγωνιζομένου και ΣΣ, η Συνολική Δαπάνη Έργου 

κατά τη μελέτη («Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» διαγωνισμοί). 

9.5 Αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των εργασιών 

9.5.1 Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται 

από το άρθρο 153 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιημένα ισχύουν. 

9.5.2 Σε κάθε Λογαριασμό, για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πινάκας 
κατανομής εργασιών 
                                                                                                                                                                                           

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

10.1 Αρχεία και υποβολή αποτελεσμάτων, πιστοποιητικών, προγραμμάτων και άλλων παραδοτέων. 

10.1.1 Η υποβολή των αποτελεσμάτων του ελέγχου ποιότητας στη επίβλεψη θα γίνεται άμεσα. Θα 

περιλαμβάνει τις απαιτούμενες προδιαγραφές, στατιστικές αναλύσεις και συμπεράσματα ως 

προς τη συμφωνία με τις προδιαγραφές. Στο αρχείο του Αναδόχου θα πρέπει να φαίνεται 
πλήρης συνεχεία της διαδικασίας από την δειγματοληψία μέχρι τις τελικές δόκιμες. 

10.1.2 Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει την Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο για κάθε λεπτομέρεια που αφορά 

επιθεώρηση και δόκιμες υλικών η κατασκευής η εξοπλισμοί και τις σχετικές δειγματοληψίες. 

10.1.3 Ο αριθμός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και 
αριθμό με τους προβλεπόμενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές. καθώς και τους κανονισμούς 
κ.λ.π. στους οποίους αυτές παραπέμπουν. 

Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων θα καταγράφονται και θα αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο 
Ελέγχων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάμεσων και 
τελικών πληρωμών. Αποδεκτά αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο 
από την ευθύνη ποιότητας του έργου σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη. 

10.2 Έλεγχος προσκομιζόμενων ειδών και υλικών. 

10.2.1 Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
ενσωματωμένων υλικών, ο Ανάδοχος, προ της παραγγελίας, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει 
στοιχειά για έγκριση τους από την Υπηρεσία που θα περιέχουν: 

α. Εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα ποιότητας/αντοχής και λοιπά τεχνικά στοιχειά του 
κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται ότι τα ειδή που θα παραγγελθούν συμφωνούν 
με τις απαιτήσεις - τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στα επιμέρους άρθρα του 
σχετικού Τεύχους Τιμολογίου. 

β. Ανάλογα για τη χρήση τους πιστοποιητικά βάσει Διεθνών και Ελληνικών Προτύπων. 

Τα πιο πάνω θα υποβάλλονται έγκαιρα (σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας Ε.Σ.Υ.) για 
θεώρηση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

10.2.2 Τα υλικά, πριν την ενσωμάτωση τους στο έργο, θα παραλαμβάνονται στο εργοτάξιο ποιοτικούς 

και ποσοτικός από ειδική προς τούτο επιτροπή που θα οριστεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Καθορίζεται ότι τα υλικά, υπόκεινται σε επιθεώρηση και παραλαβή στο εργοστάσιο υπό 



 

 
 

 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενημερώσει εγκαίρως την Υπηρεσία ώστε αυτή να προγραμματίσει την επίσκεψη εκπροσώπου 
της κατά τις δόκιμες. 

Διευκρινίζεται ότι η παραλαβή των υλικών, στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή 

των εγκατεστημένων υλικών επί τόπου των έργων. 

Ο προμηθευτής των υλικών, υποχρεούται να εκδώσει πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι τα 
υλικά κατασκευάστηκαν και ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, στο όποιο θα φαίνεται 
η ημερομηνία κατασκευής τους και έκθεση για τους χημικούς ελέγχους και ελέγχους αντοχής. 
Όλα τα υλικά, θα φέρουν κατάλληλη επισήμανση η όποια θα πιστοποιεί την τήρηση των 
παραπάνω. 

Όλες οι δαπάνες δοκιμών που απαιτούνται για τον ποιοτικό έλεγχο των ενσωματωμένων 
υλικών βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

10.3 Κανονισμοί και γενικές υποχρεώσεις 

10.3.1 Ο καθορισμός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγών εκτέλεσης των εργασιών, που 
προβλέπεται από τα Συμβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μετρά για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους 
εργασιών που συνθέτουν το έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα Συμβατικά Τεύχη ή στις 
οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι 
άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άμεμπτη εμφάνιση του, όσο και ως προς την 
εναρμόνιση του με τα λοιπά τμήματα του έργου και να πληροί το σκοπό που προορίζεται να 
εξυπηρετήσει. 

10.3.2 Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των τμηματικών και ολοκληρωμένων κατασκευών ισχύουν 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
10.3.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισμούς με μέριμνα και 

δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συμβατότητα τους προς την 
Ε.Σ.Υ. και τους κώδικες, κανονισμούς, προδιαγραφές που αυτές παραπέμπουν. 

10.3.4 Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις κατασκευές, τη συντήρηση 
του έργου καθώς και τυχόν μελέτες που θα συνταχθούν. 

10.3.5 Ο Κ.τ.Ε θα ασκήσει δια της Υπηρεσίας Επίβλεψης έλεγχο ποιότητας (quality control) των 
υλικών, κατασκευών, εξοπλισμού και έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) στην 
έκταση που θα κρίνει αναγκαία. Η Υπηρεσία δικαιούται να παρεμβαίνει με παρατηρήσεις και 
υποδείξεις που θα αφορούν στην ποιότητα των υλικών, κατασκευών και εξοπλισμού. 

10.3.6 Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και 
προκατασκευασμένων στοιχειών, ελαττωμάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της 
συντήρησης ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16. 

Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περίπτωση 
διαφωνιών ως προς τα αποτελέσματα ελέγχων ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει κατάλληλο 
εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

11.1.1 Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το 146 του Ν. 4412/16 και θα 

έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων στο  Γραφείο του Εργοταξίου. 

11.1.2 Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν με μεριμνά, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, 

βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες σελίδες, για την τήρηση ημερολογίων του 
έργου και βιβλίου καταμέτρησης αφανών εργασιών. 

11.2 Στοιχεία του έργου 

Ο Ανάδοχος ρητά υποχρεούται στη λήψη και υποβολή στην Υπηρεσία των παρακάτω: 

11.2.1 Λήψη, εκτύπωση και παράδοση τριών αντιτύπων και του αρνητικού (ή cd/ dvd), σειράς 
εγχρώμων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, παράγωγης υλικών και εκτέλεσης 
δοκιμών. Οι φωτογραφίες θα φέρουν ημερομηνία λήψης και θα είναι ταξινομημένες θεματικοί σε 



 
 
 

 

καλαίσθητα άλμπουμ με αναγραφή σε υπότιτλο του αντικείμενου τους. 

11.2.2 Λήψη, επεξεργασία και παράδοση μιας σειράς ταινιών Video (DVD) των διαφόρων φάσεων 

κατασκευής του έργου και τυχόν εκτέλεσης δοκιμών. 

11.2.3 Τα στοιχειά των παρ. 11.2.1 και 11.2.2 θα παραδοθούν τμηματικά. Οπωσδήποτε η ολοκλήρωση 
τους θα πρέπει να γίνει πριν από την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών. Τα 
στοιχειά όλων των παραπάνω παραγράφων θεωρούνται - κατά συμβατική έννοια - ως ισότιμα 
με τις κατασκευές και συνεπώς η μη υποβολή τους θα καθυστερήσει την έκδοση της Βεβαίωσης 
Περάτωσης των Εργασιών. 

11.3 Μητρώο  Έργου 

11.3.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, μαζί με την Τελική 

Επιμέτρηση, 

Μητρώο του Έργου, που θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στην συνεχεία: 

-  Γενικό χάρτη υπό κλίμακα κατ' αντιστοιχία με τα αντίστοιχα σχεδία των μελετών που θα 
απεικονίζει τη θέση του έργου όπως κατασκευάσθηκε. 

- Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίμακα κατ' αντιστοιχία με τα σχεδία των μελετών που θα 
απεικονίζει όλα τα έργα που κατασκευάστηκαν και θα περιέχει τα διάφορα χωροστάθμησα 
σημεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου με πινάκα των υψόμετρων 
τους, τα διάφορα τοπωνύμια, τις ονομασίες των κάθε είδους έργων κλπ. 

- Οριζοντιογραφίες διανεμημένες σε φύλλα σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχεδία της μελέτης. Οι 
οριζοντιογραφίες αυτές θα συνταχθούν με βάση τις αντίστοιχες της μελέτης, στις οποίες θα 
γίνουν οι διορθώσεις και προσαρμογές σε όσες θέσεις εφαρμόστηκαν τυχόν παραλλαγές και 
τροποποιήσεις και θα απεικονίζουν όλα τα έργα που κατασκευάστηκαν και θα σημειώνονται 
οι θέσεις και ο τύπος των συναφών τεχνικών έργων. 

- Μυοτομίες όλων των γραμμικών έργων, διανεμημένες σε φύλλα, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

σχέδια της μελέτης και υπό αντίστοιχες με αυτά κλίμακες για τα μήκη και για τα ύψη. 

- Τυπικές διατομές και διαφορές λεπτομέρειες σε κατάλληλες κλίμακες και διανεμημένες 

σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχεδίων της μελέτης, πού θα απεικονίζουν τα έργα «όπως 

κατασκευάσθηκαν». 

- Κατόψεις, τομές και λεπτομέρειες των κάθε είδους τεχνικών έργων, με σχεδία ξυλοτύπων και 
λεπτομέρειες οπλισμών. 

Σε όλα τα παραπάνω σχεδία θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα πρότυπα των σχεδίων της 

μελέτης με την ένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ. 

- Τεύχος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά (εικονογραφημένα έντυπα, κλπ.) όλου τού εξοπλισμού 
τού έργου καθώς και με οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης αυτού. 

- Τεύχος τεχνικής έκθεσης πού θα αναφέρεται στις δυσχέρειες πού ανέκυψαν κατά την 
κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά^ τού έργου, στις ανάγκες μελλοντικής 
συντήρησης, στον απολογισμό ποσοτήτων και κόστους τού έργου, όπως επίσης και σε κάθε 
άλλο στοιχείο πού κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα μπορούσε, μελλοντικά , να χρησιμεύσει 
στο έργο. 

-  Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος τού έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα πού θα 

εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

-  Συνολικά, θα υποβληθούν έξη (6) σειρές τευχών και σχεδίων τού μητριού τού έργου, 

τοποθετημένες σε ξεχωριστές ευπαρουσίαστες θήκες. 

11.3.2 Η ολοκλήρωση και η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την έκδοση της 
Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών. Τα στοιχειά αυτά θεωρούνται - κατά συμβατική έννοια - 
ως ισότιμα με τις κατασκευές. Συνεπώς η μη υποβολή τούς θα καθυστερήσει την έκδοση της 
Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών. 

11.3.3 Παράλειψη υποβολής τού Μητρώου τού Έργου συνεπάγεται τη μη υπογραφή της, κατά το 
άρθρο 170 τού Ν. 4412/16, Τελικής Επιμέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και 
εκτύπωση του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό τού Αναδόχου. 

11.3.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και δαπάνες του, μέσα σε ένα μήνα από την εγκατάσταση και 
σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπηρεσίας, να τοποθετήσει μία πληροφοριακή πινακίδα έργου 
ανά εργοτάξιο (αθλητικό κέντρο ή σχολική αθλητική εγκατάσταση), σύμφωνα με τις υποδείξεις 



 

 
 

 

της υπηρεσίας. 

11.3.5 Οι δαπάνες για την τήρηση και παράγωγη των παραπάνω στοιχείων περιλαμβάνονται 

ανοιγμένες στις τιμές μονάδας της προσφοράς τού Αναδόχου. 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

11.4 Ασφάλιση τού προσωπικού τού έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο 

το προσωπικό πού απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι τού, σύμφωνα με την (εκάστοτε) 

ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί Ι.Κ.Α. κλπ) 

11.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό τού έναντι 

ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες πού λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό 

δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί Ι.Κ.Α. κλπ). 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό πού απασχολούν, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως 
συνεργάτες τού αναδόχου. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

11.6  Ασφάλιση αυτοκινήτων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα πού προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των 

Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης τού Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

12.1 Προσωπικό του Αναδόχου 

Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που καθορίζουν 

οι διατάξεις του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16, είναι, υποχρεωμένος να συμμορφωθεί, σύμφωνα 

με το Άρθρο 139 του Ν. 4412/16, και προς τα παρακάτω: 

12.2 Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισμό του Προϊσταμένου του Εργοστασιακού γραφείου και του 
αντικαταστάτη του, (για τους όποιους γίνεται λόγος στο άρθρο αυτό της Ε.Σ.Υ.) υποχρεούται να 
στελεχώσει μονίμως τα γραφεία του στο εργοτάξιο με επιτελείο από ειδικευμένο και έμπειρο 
προσωπικό αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο 
παραπάνω προσωπικό θα περιλαμβάνονται απαραίτητα για το εργοτάξιο κατ' ελάχιστον οι 
παρακάτω: 

12.2.1 Ένας Διπλωματούχος Μηχανικός/υπομηχανικός, προϊστάμενος του εργοταξίου εργαστηρίου, 
του οποίου το προσωπικό θα έχει ως αποκλειστικά καθήκοντα τον ποιοτικό έλεγχο της 
εκτέλεσης του έργου. Ο μηχανικός αυτός θα είναι αποδεδειγμένης σχετικής εμπειρίας, που θα 
αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά και πλήρους και αποκλειστικής επί τόπου 
απασχόλησης καθ' όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου. Θα είναι υπεύθυνος και για την 
τήρηση των βιβλίων ποιοτικού ελέγχου και θα έχει την ευθύνη τηρήσεως των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου ως προς τα θέματα ποιότητας, που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
και προς τον όποιο η Επίβλεψη και η Υπηρεσία θα απευθύνονται για όλα τα σχετικά θέματα με 
τις υποχρεώσεις του. 

12.2.2 Ένας Διπλωματούχος Μηχανικός/υπομηχανικός που θα καλύπτει τον θεσμό του Τεχνικού 
Ασφάλειας (Τ.Α.) με γνώσεις και εμπειρία στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας. Ο χρόνος 
απασχόλησης του καθορίζεται από την κατηγορία του έργου και τον αριθμό των εργαζόμενων 
στην επιχείρηση σύμφωνα με το ΠΔ 294/88. Τα καθήκοντα του ορίζονται από τον Ν. 1568/85 
και ΠΔ 17/96. Η πρόθεση ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α. πρέπει να αναγγέλλεται έγκαιρα στα κατά 
τόπους Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικών Κίνδυνων (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) η εφόσον δεν υπάρχει 



 
 
 

 

ΚΕ.Π.Ε.Κ. στην Επιθεώρηση Εργασίας μαζί με τα προσόντα που απαιτούνται ώστε να υπάρχει 
και η σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Π.Ε.Κ. ή αντίστοιχα της Επιθεώρησης Εργασίας. 

12.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα κατανεμημένους, σύμφωνα με τις ανάγκες του 
έργου, έμπειρους διπλωματούχους μηχανικούς/υπομηχανικούς η τεχνολόγους μηχανικούς που 
θα καλύπτουν τους τομείς αρμοδιότητας των επιστημόνων των παραπάνω υποπαραγράφων 
ως βοηθοί ή συνεργάτες τους. Το προσωπικό αυτό θα βρίσκεται συνεχώς επί τόπου κατά την 
περίοδο των κατασκευών και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο. 
Ακόμη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επί τόπου σε όλη τη διάρκεια της κύριας περιόδου 
των κατασκευών τον απαιτούμενο αριθμό εργοδηγών. 

12.3 Οι παραπάνω Διπλωματούχοι Μηχανικοί/υπομηχανικοί θα υπογραφούν το ημερολόγιο του 
έργου καθημερινά ο καθένας για τον τομέα συνυπευθυνότητας του και ο Προϊστάμενος του 
Εργοταξίου Γραφείου ή ο Γενικός Διευθυντής του έργου για όλους τους τομείς. 
Σημειώνεται ότι πριν από κάθε τυχούσα σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται παραλαβή του 
ξυλοτύπου και να συμπληρώνεται σχετικό πρωτόκολλο από τον Διπλωματούχο μηχανικό που 
θα πρέπει να έχει δηλωθεί από τον Ανάλογο στην Υπηρεσία εκ των πρότερων και που θα 
πρέπει να έχει ανάλογα προσόντα. 

Για την απομάκρυνση του ξυλοτύπου στον προβλεπόμενο μετά την σκυροδέτηση χρόνο, θα 
πρέπει να υπάρχει έγγραφη εντολή του επιβλέποντα. 

12.4 Επίσης ο Ανάδοχος θα διαθέσει επιπλέον ειδικούς επιστήμονες στην σύνταξη των μελετών, 

κατασκευαστικών σχεδίων κλπ. Η διάθεση τους στα εργοταξιακά γραφεία ή σε αλλά γραφεία 

του Αναδόχου κλπ θα γίνεται κατά περίπτωση και για τα αναγκαία κάθε φόρα χρονικά 
διαστήματα. 

12.5 Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει Ελληνικό η αλλοδαπό προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική άδεια 

παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μεριμνά του Αναδόχου και συμφώνα με την ισχύουσα 

εργατική και λοιπή Νομοθεσία. 

12.6 Σχετικά με το προσωπικό του Αναδόχου ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει για τους μηχανικούς/υπομηχανικούς των παραπάνω παρ. 

13.2.1 έως και 13.2.3 έγκαιρα σχετικές προτάσεις προς έγκριση από την Επίβλεψη, η όποια 

ενδέχεται, κατά την απολυτή κρίση της, να μη δώσει την έγκριση της για τους προτεινόμενους, 

σε περίπτωση κατά την όποια θεωρήσει ότι αυτοί δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την 

πείρα ή δεν είναι κατάλληλοι για τις αντίστοιχες θέσεις. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα είναι 

εξουσιοδοτημένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφερόμενους κατά την απουσία τους. 

γ. Επί τόπου σε κάθε διακεκριμένη θέση εργασίας, όπου η κατασκευή του έργου απαιτεί 

παρακολούθηση, θα υπάρχει ένας τουλάχιστον εργοδηγός 

12.7 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

άρθρου τούτου, η Υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική 

συμπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλάσιου της δαπάνης για προσωπικό 

που ενώ θα έπρεπε, κατά τα ανωτέρω, να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το 

προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου. 

12.8 Διεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο  

12.8.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην 

Υπηρεσία τον Αντίκλητό του και την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του. Θα δηλώσει 

επίσης όντος τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου τον 

Προϊστάμενο του εργοταξίου γραφείου, ο όποιος: 

(α) θα είναι έμπειρος διπλωματούχος γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπόνος 5-ετούς τουλάχιστον 

πείρας στην κατασκευή και διοίκηση ανάλογου φύσεως και μεγέθους έργων, που θα 

διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 

(β) θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του 
από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε εκτός εργοταξίου 
απασχόληση του με θέματα που θα αφορούν αυστηρά στο υπόψη έργο. Όταν απουσιάζει 
ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι 



 

 
 

 

μηχανικός/υπομηχανικός από το υπόλοιπο προσωπικό. Για τον αντικαταστατή θα πρέπει 
επίσης να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

(γ) θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον 
Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανόμενης της παραλαβής των 
εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και 
της υπογραφής κάθε έγγραφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου 
του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ). 

(δ) θα είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την 
λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των 
εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. 

12.8.2 Ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη 

δήλωση, με την όποια να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του. 

12.8.3 Για την έγκριση του παραπάνω προτεινομένου Μηχανικού/υπομηχανικού, ο Ανάδοχος θα 

υποβάλει στην Υπηρεσία, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχειά, 

που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την απολυτή κρίση 

της να μην δώσει την έγκριση της για τον προτεινόμενο Μηχανικό/υπομηχανικό, σε περίπτωση 

κατά την όποια θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι 

κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξίου γραφείου οφείλει να 

ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλωσσά. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει 
μόνιμα τεχνικός διερμηνέας. 

12.8.4  Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απολυτή κρίση της, να ανακαλέσει την εγγραφή έγκριση της για 

τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, όποτε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το 

απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης 

στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Επίσης η Υπηρεσία μπορεί, να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο 
προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία περίπτωση 

δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος 

παραμένει πάντοτε αποκλειστικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

12.10 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

12.10.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νομούς, 
Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την 
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται 
μερικές σχετικές διατάξεις: 

• Το Π.Δ. 22-12-33 (ΦΕΚ 406 Α/ 33) και η τροποποίηση του με το Π.Δ. 17/78 "Περί 
ασφαλείας εργατών και υπάλληλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων" 

• Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις 
ασχολουμένων μισθωτών" 

• Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλών" 

• Το Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77) "Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης των 

εκρηκτικών υλών" 

• Η Υ.Α. ΒΜ5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980) "Σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς εκτός 
κατοικημένων περιοχών" 

• Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών 

εργασιών" 

• Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικοί Μηχανικοί" 

• Η Υ.Α. ΒΜ5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) "Σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός 

κατοικημένων περιοχών" 

•  Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) "Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις 

διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ." 

• Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) "Περί υγιεινής και ασφαλείας εργαζομένων" 



 
 
 

 

• Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 

γιατρού εργασίας" 

• Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) "Περί υγιεινής και ασφαλείας εργαζομένων στα υπόγεια έργα" 

• Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30.1.89 (ΦΕΚ 59Δ/89) "Κτιριολογικός Κανονισμός" (Ειδικά 

το άρθρο 5, παρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών) 

• Το Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90) Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων" 

• Το Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ". 

• Το Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση 

από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία ΕΕ 89/ 656". 

• Το Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α /94) "Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφαλείας για τον 
χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και 
οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ". 

• Το Π.Δ. 398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την 
εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
90/270/ 
ΕΟΚ". 

• Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) "Προστασία των εργαζόμενων απ' τους κινδύνους που 

συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση 

με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ". 

• Το Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή / και 

υγείας στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 / ΕΟΚ". 

• Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) "Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/6S4/ ΕΟΚ. 

• Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) "Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 
91/ 383 / ΕΟΚ. 

• Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων", σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

12.10.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας, αναφέρονται 

παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της Νομοθεσίας: 

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί, στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 
Υπηρεσίας καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα 
απαιτούμενα κατά περίπτωση Μετρά Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και να παίρνει όλα τα 
απαραίτητα μετρά συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα Μ.Α.Π. θα είναι, προστατευτικά 
κράνη, μπότες ασφάλειας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το 
χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, 
προστατευτικά γυαλιά και καπελά Ήλιου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία και 
ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, 
αναπνευστικές συσκευές τύπου S-C.B.A. κ.λ.π. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων ή 
φωτεινών σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, 
καθώς και προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζόμενους, 
όσο και για τους κινούμενους στους χώρους των εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης 
των εργασιών ή κοντά σ' αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον 
εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, 
καθώς επίσης να εξασφαλίσει μέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών 

12.10.3  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μετρά για την αντιμετώπιση πυρκαγιών 
στις εγκαταστάσεις των εργοστασιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο 
περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 



 

 
 

 

α. Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

β. Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισμό (αποψίλωση) των χωρών από τα πάσης φύσεως 
εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα. 

γ. Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων η άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε εύφλεκτα 
αντικείμενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καύσιμων ή άλλων εύφλεκτων υλικών του 
εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα 
ενδεικνυόμενα μετρά. 

δ. Να φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλικών, που θα γίνεται κατόπιν και 

σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας αρχής. 

12.10.4  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων σε θέματα όπως: 

α. Εκπαίδευση προσωπικού. 

β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία. 

γ. Ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους 
τρόπους προστασίας από αυτούς. 

δ. Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντι πάσης 

φύσεως θεομηνιών και φωτιάς. 

ε. Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων./ ελέγχων στις θέσεις εργασίας για την 

πιστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζόμενους. 

στ. Καταλληλότητα εξοπλισμού. 

ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εργασίας. 

12.10.5 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μονός και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη 
η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμόδιων μηχανικών, συντονιστών και τεχνικών 
ασφάλειας των ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για 
θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικοί όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και 
σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί 
προλήψεως ατυχημάτων. 

12.10.6 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συμπληρώνει το Σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας 
που θα του παραδοθεί από την Προϊσταμένη Αρχή μαζί με τα λοιπά στοιχειά του Έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

13.1 Δικαιώματα και υποχρεώσει του Αναδόχου σε σχέση με την ασφάλεια του έργου, των 
εργοταξιακών χώρων και όλων των εγκαταστάσεων και κατασκευών 

13.1.1 Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση [αν του το ζητήσει η Επίβλεψη] να 
απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι 
σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με την εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία ατόμων.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών, αποθηκών 
κλπ. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, επ' ωφελεία του προσωπικού του, των 
εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που 
μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει με μέριμνα και δαπάνες του να παίρνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταμένων κατασκευών, τη διατήρηση τους 
και τη συντήρηση τους. 

Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των 



 
 
 

 

εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, περίφραξης και εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την 
σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη. 

13.1.2 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη 
ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η 
Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 

Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Επίβλεψη έχει το 
δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασμό του 
Αναδόχου. 

13.1.3 0 Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των οδηγιών των Ο.Κ.Ω. σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις για την 
προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων. 

13.2 Χρήση εκρηκτικών υλών 

Για την συγκεκριμένη εργολαβία δεν απαιτείται και δεν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών. 

13.3 Προστασία των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ. 

13.3.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει δυσχέρειες στην 
εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω., αρδευτικών φρεατίων, αρδευτικών 
αυλακιών και από την ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι 
παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο σε πολλές περιπτώσεις να 
καταφύγει στην εφαρμογή αντιοικονομικών ή/και χρονοβόρων κατασκευαστικών μεθόδων, για να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες κατασκευής των έργων με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις 
υπάρχουσες κατασκευές, τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. 
κ.λ.π. 

13.3.1 Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου διατηρούνται τμήματα οδοστρωμάτων, ή τμήματα οχετών, 
ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω. κλπ. γενικά πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων, για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

13.3.2 Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί 
αυτός το έργο, ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της 
ζημιάς. 

13.3.3 Δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες 
και οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες ανεξάρτητα από τις δυσκολίες 
κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα, ή το συμφέρον χρήσης 
μηχανικών μέσων [ελαφρών, μεσαίων, βαρέων], ή εκτέλεσης με τα χέρια. 

13.3.4 0 Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης του έργου και 
κοντά σ' αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε., σωλήνες ύδρευσης, 
αποχέτευσης, κλπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής έργων 
που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από τις αρμόδιες εταιρίες ή Οργανισμούς, 
Υπηρεσίες, ή/και τον ίδιο και εργασίες για την μετατόπιση στύλων, ή απομάκρυνση υπαρχουσών 
γραμμών κλπ. 

13.3.5 0 Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την επίσπευση της 
απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών 
αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις 
ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, από την εκτέλεση των παράλληλων 
εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κλπ. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά την 
εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των 



 

 
 

 

πιο πάνω εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον 
Ανάδοχο. 

Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν με 
τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον Ανάδοχο, τα δε σχετικά 
έγγραφα θα κοινοποιούνται και στην Επίβλεψη. 

13.3.6 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε 
περιοχές επηρεαζόμενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, με δικές του δαπάνες και φροντίδες να 
εφοδιασθεί με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής 
Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να μεριμνήσει για την έγκαιρη 
ειδοποίηση αυτών, προκειμένου να ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τομές 
για την επισήμανση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε 
απαιτηθεί η διευθέτησή τους. 

Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων του να έλθει σε επαφή με τους Ο.Κ.Ω. και να επισημάνουν τα τυχόν προβλήματα 
που θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) 
και να συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων για 
χρονοδιαγράμματα που θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των μεθόδων εργασίας 
του και μηχανικού εξοπλισμού κλπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

14.1 Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας 

14.1.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα 
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 
ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ' αυτόν 
εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του. 

14.1.1 Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με 
δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του να προβαίνει στην πλήρη σήμανση του 
εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την εγκύκλιο του τ. ΥΔΕ 
ΒΜ5/30058/6.12.82 με την οποία εγκρίθηκε η Π.Τ.Π. που αναφέρεται στη σήμανση έργων που 
εκτελούνται σε κατοικημένες περιοχές" {ΦΕΚ Β-121/23.3.83) ή την εγκύκλιο του τ. ΥΔΕ 
ΒΜ5/30428/17.6.80 με την οποία εγκρίθηκε η Π.Τ.Π. που αναφέρεται στη σήμανση έργων που 
εκτελούνται έξω από κατοικημένες περιοχές [ΦΕΚ Β-589/30.6.80). 

Η σήμανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα ευδιάκριτα, μέρα και 
νύκτα, σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας. 

14.2 Μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να 
τοποθετήσει σε εμφανείς θέσεις Πινακίδες ενδεικτικές του εκτελούμενου έργου, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησής τους βαρύνουν τον 
Ανάδοχο του Έργου. 

14.3 Εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

14.3.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση 
των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να μη παρεμποδίζεται άμεσα ή 
έμμεσα η κυκλοφορία γενικά οχημάτων, δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των 
μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών 



 
 
 

 

εγκαταστάσεων και κατασκευών, την μεταφορά υλικών κλπ. 

14.3.1 Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη 
διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και με 
κατάλληλες παρακάμψεις ή άλλα προσωρινά έργα. 

14.4 Χρήση υφισταμένου οδικού δικτύου 

14.4.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, 
δρόμους και χωματόδρομους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση των ως οδών 
μεταφοράς. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία, 
όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά, 
η ασυνήθη φθορά των γεφυρών οδών και χωματόδρομων. 

14.4.1 Ο  Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο μέτρο 
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, χωματόδρομων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το 
μέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη Δημοπράτησης. 

14.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί όλες τις προσπελάσεις και τις οδούς που θα χρησιμοποιεί για 
την πρόσβαση προς τις θέσεις εκτελούμενων έργων, καθώς και τις παρακαμπτήριες οδούς. 
Οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά στις υφιστάμενες οδούς ή στις προσπελάσεις ή στις παρακαμπτήριες 
οδούς, θα αποκαθίσταται αμέσως από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

15.1 Ευθύνη του Αναδόχου για εξεύρεση χώρου εγκατάστασης του (των) εργοταξίου (ων) του 

Πέραν των όσων ορίζονται στην Απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου, θα ισχύουν και 
τα ακόλουθα: 

15.1.1 Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να απαλλοτριώσει ή και να παραχωρήσει χώρους για 
ίδρυση λατομείων για δανειοληψία, για χώρους απόθεσης, για εγκαταστάσεις κ.λπ. Οι χώροι αυτοί 
θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιαστούν ή να αγοραστούν από τον Ανάδοχο με αποκλειστική του 
μέριμνα και δαπάνη. 

15.1.1  Ανάδοχος δε δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 
λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία γιατί, κατά 
την    υποβολή της προσφοράς του δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών 
συνθηκών. 

15.1.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των 
καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, 
ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρίσκονται μέσα στην 
περιοχή ιδιοκτησίας του Κυρίου του έργου, θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

15.1.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εξεύρει δημόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και 
υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τους από τον αρμόδιο για την διαχείρισή τους φορέα 
και από την Υπηρεσία., η παραχώρησή τους για χρήση (λατομείων, δανειοθαλάμων, χώρου 
απόθεσης, εργοταξίων κλπ) γίνεται από τον αρμόδιο φορέα και με όρους χρήσης που θα 
εκπληρούν τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. Οι όροι αυτοί θα 
αναγράφονται στην σχετική άδεια χρήσης η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα και δαπάνες του 
αναδόχου. 

15.2 Ευθύνη του Ανάδοχου για τη διαρρύθμιση και εξοπλισμό των έργοταμιακών χώρων 



 

 
 

 

15.2.1 Πέραν των υποχρεώσεων της προηγουμένης παραγράφου, επί πλέον ο Ανάδοχος οφείλει: 

(α) Με δική του μέριμνα και δαπάνη να διαρρυθμίσει κατάλληλα τον (τους) εργοταξιακό (ους) χώρους που 
θα περιλαμβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου, (όπως 
συγκροτήματα μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, συνεργεία, εργοταξιακό εργαστήριο, αποθήκες, γραφεία 
κ.λπ.) όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης υποχρεούται να μην 
εμποδίζει την λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω 
εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

(β) Να φυλάσσει με δαπάνες και ευθύνη του τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα κ.λπ. που τυχόν θα του 
παραδίδονται από την Υπηρεσία για χρήση ή ενσωμάτωση. Το ίδιο ισχύει και για όσα υλικά τυχόν 
πιστοποιηθούν προ της ενσωμάτωσης στο έργο. 

(γ) Να διαχωρίζει και φυλάσσει σε ιδιαίτερους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο, με 
δαπάνη του. 

15.2.2 Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, 
εργαστήρια, γραφεία, κινητά εργοταξιακό ηχοπετάσματα κ.λ.π.) για την εκτέλεση του Έργου θα ανεγερθούν 
με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπει η Υπηρεσία ή/και οι λοιπές 
αρμόδιες Αρχές. 

15.3 Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου 

15.3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τα εργοτάξια κάθε προσωρινή 
εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά 
χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λπ. και να επισκευάσει ή να 
ανακατασκευάσει τμήματα οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, που υπέστησαν ζημιές από την εκτέλεση του 
Έργου, με δαπάνες του και πριν από την παράδοση στην Υπηρεσία των χώρων του εργοταξίου μετά την 
περάτωση του Έργου. 

Επίσης υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο, το οποίο θα του υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία, να ισοπεδώσει τους χώρους που τα 
ανωτέρω ήταν αποτεθειμένα ή εγκατεστημένα, να παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους των 
εργοταξίων και γενικά να μεριμνήσει για κάθε τι άλλο, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη 
λειτουργία του Έργου. 0 Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει ύστερα από διαταγή της Υπηρεσίας στην 
άρση κάθε προστατευτικής κατασκευής, που έγινε για αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, κλπ. 

15.3.2 Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, να παραδώσει τον χώρο των εργοταξίων ελεύθερο των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του 
και απολύτως καθαρό, σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε η Υπηρεσία τον καλεί εγγράφως να συμμορφωθεί 
εντός είκοσι (20) ημερών. 

Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα από ΕΥΡΩ εκατό (100 €) 
ανά παρερχόμενη ημερολογιακή μέρα και θα εκπίπτεται από επόμενες πιστοποιήσεις, ή την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

15.3.3 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος, εργαλείου 
κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για τον σκοπό αυτό προσωπικό 
(φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες κ.λπ.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή 
μηχανήματος κ.λπ. που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κ.λπ., χωρίς να δικαιούται να 
προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση. 

15.3.4 Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και των χώρων της 
αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη 



 
 
 

 

λειτουργία και συντήρηση τους σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και κανονισμούς της δημόσιας τάξης, 
ασφάλειας και υγιεινής. 

 

15.4 Ηλεκτροδότηση 

15.4.1 Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη θα εξασφαλίσει από την Δ.Ε.Η. σε 
κατάλληλες θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι απαραίτητη. Ο 
Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξιά του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, για 
προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων 
εργασιών της Δ.Ε.Η. για την εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις 
περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής των έργων. 

Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισμό ασφαλείας και την 
τροφοδότηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Επίβλεψης και του Αναδόχου. 

Ως σύστημα αδιάλειπτου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (U.P.S.) μπορεί να χρησιμοποιήσει 
σύστημα τύπου "STAND BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν δυνατότητα λειτουργίας για 
το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης του συστήματος "STAND BY" αλλιώς θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί σύστημα U.P.S. τύπου "ON LINE". 

15.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλει 
όλες τις σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθμών και την κατασκευή 
των απαραίτητων δικτύων για την μεταφορά και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος, που θα 
χρειασθεί για τις εργασίες του, από τα σημεία παροχής στα σημεία χρήσης. 

15.5 Μη ιδιαίτερη αποζημίωση του Αναδόχου 

Όλες οι δαπάνες, που αφορούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως και 
θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανοιγμένες στις τιμές του Τιμολογίου της προσφοράς του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 

16.1 Τήρηση Νόμων κλπ. Διατάξεων 

16.1.1 Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του έργου υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις 
Αστυνομικές διατάξεις ή διαταγές καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιοσδήποτε Δημόσιας, 
Δημοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο 
στον Ανάδοχο και στις εργασίες του. Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που 
διέπουν την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου αφορά και την Εργατική Νομοθεσία. 

16.1.2 Επισημαίνεται επίσης η Υποχρέωση του Αναδόχου να μεριμνήσει για την τήρηση στο 
εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από τη νομοθεσία για την εφαρμογή των 
επιβαλλόμενων μέτρων ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

16.2 Υποχρέωση για ενημέρωση της επιβλέπουσας υπηρεσίας 

Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ. υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην 
Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου 



 

 
 

 

και τα έγγραφα των διάφορων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 

16.3 Υποχρέωση του Αναδόχου να μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων αδειών 

16.3.1 0 Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του κάθε άδειας, 
που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κλπ και που απαιτείται για την εκτέλεση 
των εργασιών του. Για το αίτημα του Αναδόχου για την παραπάνω άδεια θα ενημερώνεται η 
Υπηρεσία Επίβλεψης. 

Η Υπηρεσία Επίβλεψης θα βοηθήσει μέσω εγγράφων συνηγορίας στην έκδοση των αδειών, στην έκταση 
που είναι αναγκαίο και εφικτό. Τούτο δεν μειώνει την οποιαδήποτε ευθύνη του Αναδόχου, ανεξάρτητα με 
την ύπαρξη, ή μη της αποτελεσματικότητας τέτοιας βοήθειας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων και λοιπών σχεδίων που απαιτούνται και την έγκαιρη 
ενέργεια, ώστε να μην προκύπτει καμιά καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

16.4 Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου για τις περιπτώσεις υπερωριακής. νυκτερινής εργασίας 
- εργασίας σε αργίες  και εορτές 

Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές σύμφωνα με όσα 
σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δε 
δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους Νόμους και κανονισμούς που 
αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή 
νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές ο Ανάδοχος υποχρεούται να την 
εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση. 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ' όσον κρίνεται απαραίτητη και δεν 
υπάρχει άλλη δυνατότητα, για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την 
εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές. 

Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία αυτό δε θα αποτελέσει 
δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου. 

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και 
ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και κατάλληλα μέσα, 
που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα 
εκτέλεσης των έργων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής 
ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις 
νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

17.1 Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προμηθευτεί και 
μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία, και προσωρινές εγκαταστάσεις, όπως 
περιγράφονται στα άρθρα της Ε.Σ.Υ., για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου από την παρούσα 
εργολαβία. 

17.2 Αν, παρ’ όλα αυτά και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα 
μηχανικά κλπ. μέσα που προσκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, 
τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε 10ήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, 
να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό του κλπ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 



 
 
 

 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η Υπηρεσία δεν 
έκανε χρήση του παρόντος άρθρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. 

18.1 Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης/τέλεσης των:  

α. Διοικητικής Παραλαβής για χρήση. 

β. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου,  

γ. Προσωρινής παραλαβής του έργου, 

δ. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου] συντήρησης του 
έργου, 

ε. Οριστικής Παραλαβής του έργου, 

ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν. 4412/16 και ειδικότερα τα άρθρα 168,169,170,171 και 172, με τις 
παρακάτω αναφερόμενες εξειδικεύσεις. 

18.2 Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει μετά την πλήρη περάτωσή του και την 
εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η κατά το άρθρο 170 του Ν. 4412/16 
έννοια της τελικής επιμέτρησης μπορεί να διαστέλλεται και να περιλαμβάνει και το Μητρώο του 
Έργου. 

18.3 Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στην συντήρηση του, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 4412/16 σε δεκαπέντε 
(15] μήνες για το σύνολο των εργασιών. Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται σ' αυτή 
την εργολαβία, εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 
4412/16. 

18.4 Συντήρηση των έργων 

18.4.1 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 4412/16, οφείλει να συντηρεί το έργο μέσα 
στο χρόνο εγγύησης και να εκτελεί με δική του οικονομική επιβάρυνση όλες τις εργασίες επισκευών, 
ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζημιών, ελαττωμάτων, ατελειών ή άλλων 
κακοτεχνιών που τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα στον χρόνο εγγύησης, ώστε το έργο να 
διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 

18.4.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα το έργο κατά 
το χρόνο εγγύησης με σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων ελλείψεων. 

Στις επισκέψεις θα καλείται να παρευρίσκεται και ο Ανάδοχος. 

18.4.3 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες επισκευών ή 
επανορθωτικές εργασίες, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και 
μάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα με το είδος της βλάβης] και σε βαθμό που να ικανοποιούν 
λογικά την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών 
των εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. 

18.4.4  

ΆΡΘΡΟ 19: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ 

19.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως ¨κατά παντός κινδύνου¨ και  σύμφωνα με τους όρους 



 

 
 

 

των Συμβατικών Τευχών του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική αξία του υπό 

κατασκευή Έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η 

υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρμογές του αρχικού συμβατικού ποσού. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται αν ασφαλίσει το έργο σύμφωνα με το αρ. 157, παρ. 2β του Ν. 4281/2014. Η εν 

λόγω ασφάλιση θα καλύπτει ρητά και περιπτώσεις βλαβών λόγω ανωτέρας βίας. 

19.2 Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής, 

μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές 

ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασμένη  μελέτη ή/και κατασκευή, 

ελαττωματικά υλικά  (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ), λανθασμένη 

εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. 

Επίσης η ασφαλιστική  κάλυψη θα παρέχεται για: 

 Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας 

εμφάνισης. 

 Βλάβες/ καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το Έργο ατυχήματα και ζημιογόνα συμβάντα. 

19.3 Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από την παραλαβή τους 

μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο Έργο. 

19.4 Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η 

διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει  με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή του 

Έργου. 

19.5 Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές (οι οποίες εξαιρούνται 

διεθνώς) προκαλούμενες από τις ακόλουθες –και μόνο αυτές- αιτίες. 

 ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή 

κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας. 

 Ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από  πυρηνικό  καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση 

πυρηνικού καυσίμου. 

 ωστικά κύματα προσκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα 

ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική ταχύτητα. 

19.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την 

αναπροσαρμογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την πραγματική αξία του 

Έργου, λαμβανόμενης υπόψη και της Αναθεώρησης. 

19.7 Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 

δικαιώματος της υπασφάλισης. 

19.8  Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται κατά παντός κινδύνου και οι μόνιμες ή/και 

προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν ¨παρακείμενη περιουσία¨ καθώς επίσης και ο πάσης 

φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιμοποιηθεί για το Έργο, σύμφωνα με τη 

σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 



 
 
 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ¨ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ¨ του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι 

ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, 

ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που 

προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών και Περιόδου Συντήρησης εξαιτίας 

των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του Έργου και διαφόρων 

άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη έναντι 

τρίτων για λόγους μη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθμισης του 

Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1650/86 για την 

προστασία του Περιβάλλοντος. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες/εγκαταστάσεις 

Διάρκεια της Ασφάλισης 

Ή ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική 

Παραλαβή του Έργου. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων  θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό 

που ασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου 

Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) και το προσωπικό αυτού, οι τυχόν Υπεργολάβοι και 

οι Μελετητές. 

Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι του 

ΚτΕ (και/ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους 

όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος ¨Διασταυρούμενη 

ευθύνη αλλήλων¨ (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων. 

Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

και/ή των Μελετητών 

και/ή του ΚτΕ 

και/ή των Εκπροσωπουσών του ΚτΕ Υπηρεσιών  

και/ή μέρους ή συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη 

των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, 

θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των 

παραπάνω. 

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων 

κλπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως 

ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 



 

 
 

 

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, Προκειμένου η 

ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία κλπ., αποζημίωση, πρέπει να έχει 

λάβει προηγουμένως την εγγραφή για το σκοπό αυτό συγκατάθεση του ΚτΕ. 

Εφόσον ο ΚτΕ δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και 

χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση 

του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στον ΚτΕ και 

η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση 

στον ΚτΕ, μετά από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στον ΚτΕ κατ΄ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από 

τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση. 

Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, των Συμβούλων του, 

των συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων. 

Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με 

συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής 

εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον ΚτΕ. 

Με δεδομένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύμφωνα με την πραγματική του αξία (Αρχική Σύμβαση συν 

συμπληρωματικές συμβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώματος της υποασφάλισης. 

 

ΛΑΡΙΣΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

Γεωργία Χύμα 

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

Στυλιανός Δημότσιος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Η Προϊσταμένη  

Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος  

 

 

 

Βάια Κωστούλη 

Πολιτικός Μηχανικός  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5007] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ / ΛΑΡΙΣΑ / 41222] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΝΝΑ ΚΑΤΗ /Γ.ΧΥΜΑ] 

- Τηλέφωνο: [2413 506406 /419] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [techerg.lar@thessaly.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[http://www.thessaly.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» / Κωδικός CPV : 

77320000-9 συντήρηση αθλητικών γηπέδων] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC007922353 2020-12-23, ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

20PROC007925299 2020-12-24] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΕΡΓΟ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:techerg.lar@thessaly.gov.gr
http://www.thessaly.gov.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) 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; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



 

5 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 



 

12 

πληροφορίες:  

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν 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) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν 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 ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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 διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 

αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστος  κύκλος 
εργασιών ίσος ή ανώτερος των 3.000.000,00 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. κατά την τελευταία 
τριετία  οικονομικής χρήσης (2016-2017-
2018). 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [2018] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [2017] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [2016] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

                    Άθροισμα τριετίας:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Έτος: [........] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [........]  κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [........]  κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[3],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…] 
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με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

1) Υπερβαίνει το ανεκτέλεστο μέρος 

των εργολαβικών συμβάσεων τα όρια 

ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 

παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) ; 

 υ   

2) Υπάρχει η απαιτούμενη στελέχωση; 

Α) για την κατηγορία  ασφαλτικών έργων 

 για μεμονωμένους προσφέροντες 

οικονομικούς  φορείς 

-τα κατώτατα όρια στελέχωσης εργοληπτικών 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στη Α2 τάξη 

ΜΕΕΠ 

 για την περίπτωση της  παραγρ. 3(β) 
του άρθρου 76 του ν.4412/2016  

-τα κατώτατα όρια στελέχωσης εργοληπτικών 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στη Α1 τάξη  

ΜΕΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι  

 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι  
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Β) για την κατηγορία  οικοδομικών έργων  

-τα κατώτατα όρια στελέχωσης εργοληπτικών 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στη 1η τάξη 

ΜΕΕΠ 

 

Γ) για την κατηγορία  ΗΜ έργων 

-τα κατώτατα όρια στελέχωσης εργοληπτικών 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στη Α2 τάξη 

ΜΕΕΠ 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[  ] Ναι [  ] Όχι  

 

 

 

 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι  

 

 

 

 

 

 

διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

ήτοι:  

κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) 

ετών (2017, 2018, 2019) και μέχρι την 

ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, να 

έχουν εκτελέσει σύμβαση/εις σε δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα, που να περιλαμβάνει/ουν  την 

κατασκευή τουλάχιστον ενός γηπέδου 

καλαθοσφαίρισης με ξύλινο δάπεδο (παρκέ) με 

ελάχιστες διαστάσεις (10x25)μ, την κατασκευή 

τουλάχιστον ενός γηπέδου με συνθετικό 

χλοοτάπητα με ελάχιστες διαστάσεις (20x40)μ 

και την κατασκευή τουλάχιστον γηπέδου με 

ακρυλικό δάπεδο με ελάχιστες διαστάσεις 

(10x25) μ. 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

 

Έργα: […......................................…] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 

 

 

 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

[……..........................] 
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έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

  

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

 

Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 Συστήματος 

Περιβαλλοντικής διαχείρισης ή ισοδύναμο 

για τη δραστηριότητα στην κατασκευή 

έργων ασφαλτικών, οικοδομικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών έργων του 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ [……]  ΟΧΙ [.......] 

ΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ: 

[κατηγορία έργου:............................................] 

[Αρ.πιστοποιητικού:      ......................................] 
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συμμετέχοντα. [φορέας πιστοποίησης:........................................] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 



 

22 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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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 διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, συστήματα 

Διαχείρισης Ενέργειας 

Απάντηση: 

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; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

α) Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 
Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης ή 
ισοδύναμο για τη δραστηριότητα στην 
κατασκευή έργων ασφαλτικών, οικοδομικών 
και ηλεκτρομηχανολογικών έργων του 
συμμετέχοντα. 

β) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 
Συστήματος διαχείρισης Ποιότητας ή 
ισοδύναμο για την δραστηριότητα στην 
κατασκευή έργων  ασφαλτικών, 
οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων του συμμετέχοντα. 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

ΝΑΙ [……]  ΟΧΙ [.......] 

ΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ: 

[κατηγορία έργου:............................................] 

[Αρ.πιστοποιητικού:      .......................................] 

[φορέας πιστοποίησης:........................................] 

 

ΝΑΙ [……]  ΟΧΙ [.......] 

ΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ: 

[κατηγορία έργου:............................................] 

[Αρ.πιστοποιητικού:      ......................................] 

[φορέας πιστοποίησης:........................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

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; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
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προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

α) Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 
Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης ή 
ισοδύναμο για τη δραστηριότητα στην 
κατασκευή έργων ασφαλτικών, οικοδομικών 
και ηλεκτρομηχανολογικών έργων του 
συμμετέχοντα. 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

ΝΑΙ [……]  ΟΧΙ [.......] 

ΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ: 

[κατηγορία έργου:............................................] 

[Αρ.πιστοποιητικού:      .......................................] 

[φορέας πιστοποίησης:........................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

 

[….] 

 

 

 

 

α)    [] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

β)     [] Ναι [] Όχιxlvi 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvii 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV 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 αναφέρονταιxlviii, 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 δωρεάνxlix. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – 

Π.Ε. Λάρισας [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται 

στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς της σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του οποίου η Διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC007925299 2020-12-24 [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 

(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 

αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “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΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως 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). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
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«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται 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) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
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συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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xli

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlix
 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. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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