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1.  ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΔΓΓΗΔ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία ΓΔΓΓΗΔ  

 

Επωνυμία ΔΕΔΔΘΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ) 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΑΓΘΣΙΛΑΟΥ 56-58 

Ρόλθ ΑΘΘΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 10436 

Τθλζφωνο 2103351575 

Φαξ 2103351631 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  M.Geranios@deddie.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Μιχάλθσ Γεράνιοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.deddie.gr 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Συμβάςεων (εφεξισ «Σφςτθμα») 
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.marketsite.gr και μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του ΔΕΔΔΘΕ ςτθ 
διεφκυνςθ (URL): www.deddie.gr  

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του Συςτιματοσ. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 14 ζωσ 21 του 
Κανονιςμοφ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν του ΔΕΔΔΘΕ (ΚΕΡΥ). 
Πλεσ οι διατάξεισ τθσ παροφςασ είναι ουςιϊδεισ και θ παραβίαςθ οποιαςδιποτε εξ αυτϊν ςυνεπάγεται 
τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
Χρηματοδότηςη 
Το ζργο χρθματοδοτείται από τουσ προχπολογιςμοφσ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ του ΔΕΔΔΘΕ/ΔΡΑ των ετϊν 2022,  2023 και 2024 (α’ εξάμθνο).  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ  είναι «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘΣ 
Υ/Σ ΡΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ. ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΑΣ ΔΡΑ» 

Με τθν Σφμβαςθ αυτι κα εκτελεςκοφν οικοδομικζσ εργαςίεσ ςε υπόγεια πολυκατοικιϊν που είναι 
εγκατεςτθμζνοι Υ/Σ πόλεωσ Μ.Τ./Χ.Τ. ςτισ επτά (7) Ρεριοχζσ τθσ ΔΡΑ (Λεκανοπζδιο Αττικισ) και 
ςυγκεκριμζνα ςτθν Ρεριοχι : Ακινασ, Ρειραιά, Φιλοκζθσ - Κθφιςιάσ, Καλλικζασ, Ρεριςτερίου, Ελευςίνασ 
και Μεςογείων. 
Το εν λόγω ζργο είναι επαναλθπτικοφ χαρακτιρα και οι εργαςίεσ αυτζσ ενδεικτικϊσ είναι οι εξισ: 

1. Συντιρθςθ 180 χϊρων Υ/Σ πόλεωσ (που βρίςκονται ςε λειτουργία) 
2. Συντιρθςθ 20 χϊρων από τουσ 350 κενοφσ χϊρουσ Υ/Σ, όπου παρατθροφνται οξειδωμζνεσ κλίμακεσ, 

εςχάρεσ, ζντονεσ υγραςίεσ, νερά, ςκουπίδια, μπάηα κλπ 
3. Τροποποιιςεισ 150 χϊρων Υ/Σ  6,6/0,4KV λόγω αλλαγισ τροφοδότθςθσ των Υ/Σ από τα 6,6 KV ςτα 20KV 
4. Διαμορφϊςεισ 10 χϊρων για εγκατάςταςθ νζων Υ/Σ πόλεωσ 
5. Διαμορφϊςεισ 12 χϊρων λόγω επαυξιςεων υφιςταμζνων Υ/Σ  
6. Καταςκευι και Διαμόρφωςθ 1 νζου Υ/Σ ςε κοινόχρθςτο χϊρο (πλατεία) 
7. Τοποκετιςεισ ςιδθροκαταςκευϊν οροφισ ςε 12 ςυμβολαιοποιθμζνουσ χϊρουσ Υ/Σ πόλεωσ 
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8. Εγκατάςταςθ ενεργθτικισ και πακθτικισ πυροπροςταςίασ ςφμφωνα με το ΡΔ41/18 ςε οκτϊ (8) νζουσ 
Υ/Σ πόλεωσ που κα δεςμευτοφν. 
 

Ο πποϋπολογιζμόρ ηος κςπίυρ έπγος ανέπσεηαι ζηα 2.000.000€ και έσει πποκύτει με ηιμέρ αγοπάρ έηοςρ 

2019, δίσυρ να ζςμπεπιλαμβάνεηαι ο Φ.Π.Α. 
 

Η εκτιμώμενη αξία τησ ςφμβαςησ ανζρχεται ςτο ποςό των 3.720.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:3.000.000€ ΦΡΑ:720.000€).  
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβάνει και το δικαίωμα προαίρεςθσ και αναλφεται ωσ εξισ: 
α. € 2.000.000 αξία του κυρίωσ ζργου 
β. € 1.000.000 που αντιςτοιχεί ςτο δικαίωμα προαίρεςθσ  
Το α’ ποςό ςυνιςτά το ανϊτατο όριο προςφοράσ. Ρροςφορζσ που υπερβαίνουν το ωσ άνω ποςό δεν 
γίνονται αποδεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
 
Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε δφο χρόνια (2) από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. Ο ΔΕΔΔΘΕ διατθρεί το δικαίωμα χρονικισ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ αυτισ για ζωσ ζνα (1), 
ακόμα, χρόνο. 
 
Δικαίωμα προαίρεςησ: 
Αναλυτικότερα, ο ΔΕΔΔΘΕ διατθρεί το δικαίωμα, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό και τισ Διαδικαςίεσ του, και 
με μονομερι απόφαςι του εκδιδόμενθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ:  

α) Να επαυξιςει το αρχικό ςυμβατικό αντικείμενο μζχρι ποςοςτοφ αξίασ πενιντα τοισ εκατό (50%) 
επί τθσ αξίασ του ςτθν αρχικι ςφμβαςθ με τιμι μονάδασ ίςθ προσ τθ ςυμβατικι. Για τθν επαφξθςθ 
ειδοποιείται ο ανάδοχοσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου παράδοςθσ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου.  
β) Χρονικι παράταςθ ζωσ 50% 
γ) Να μειϊςει το αρχικό ςυμβατικό αντικείμενο μζχρι ποςοςτοφ αξίασ τριάντα τοισ εκατό (30%) επί 
τθσ αξίασ του ςτθν αρχικι ςφμβαςθ χωρίσ μεταβολι ςτθ ςυμβατικι τιμι μονάδασ.  

Οι επαυξιςεισ και οι μειϊςεισ αυτζσ επιφζρουν αντίςτοιχθ μεταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και κατ’ 
ανϊτατο όριο ιςόχρονθ τροποποίθςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και είναι υποχρεωτικζσ για τον 
ανάδοχο, ο οποίοσ δεν δικαιοφται να εγείρει άλλεσ απαιτιςεισ. 
 
Το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων  δεν πρζπει να μεταβάλλεται 
ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 89 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ.  
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει 
τιμισ (Άρκρο 8.δ ΚΕΡΥ/ΔΕΔΔΘΕ). 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
 του ν. 4643/2019 A' 193 "Απελευθζρωςη αγοράσ ενζργειασ, εκςυγχρονιςμόσ τησ ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηςη 

τησ ΔΕΠΑ, κλπ διατάξεισ", 
 του Κανονιςμοφ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (ΚΕΡΥ) του ΔΕΔΔΘΕ.  

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι ςτισ 29/04/2021 και ϊρα 23:30. 

Το ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ δθμοςιοποίθςθσ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
των προςφορϊν, κακορίηεται ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. 
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Συςτιματοσ, το οποίο είναι προςβάςιμο μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.marketsite.gr με τθν επιλογι τθσ εφαρμογισ «sourceONE» τθσ εταιρείασ 
«cosmoONE» και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του ΔΕΔΔΘΕ (www.deddie.gr), ςτισ 14/04/2021, θμζρα Τετάρτθ 
και ϊρα 14:00. 
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1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δημοςίευςη ςτο Σφςτημα 
2.1. Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΔΔΘΕ www.deddie.gr.   
2.2. Το πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ ι και τα τυχόν ςυμπλθρωματικά ζγγραφα διατίκενται μόνο ςε 
θλεκτρονικι μορφι μζςω του διαδικτφου ςτουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ του Σ.Θ.Δ. ςτθ διαδικτυακι 
πφλθ www.marketsite.gr με τθν επιλογι τθσ εφαρμογισ «sourceONE» τθσ εταιρείασ «cosmoONE» και ςτθν 
επίςθμθ ιςτοςελίδα του ΔΕΔΔΘΕ (www.deddie.gr). 
 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. 
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

 Θ παροφςα Διακιρυξθ 
 Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)  
 Σχζδιο Συμφωνθτικοφ Σφμβαςθσ 
 Ειδικοί Προι Σφμβαςθσ 
 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
 Σχζδια  
 Τιμολόγιο Ρροςφοράσ 
 Ρρομζτρθςθ – Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ 
 Γενικοί Προι Σφμβαςθσ 
 Τεφχοσ «Αςφαλίςεισ» 
 Τεχνικι Ζκκεςθ 
 Τεφχοσ «Υποδείγματα», που περιλαμβάνει:  

- Υπεφκυνθ Διλωςθ αποδοχισ όρων Διακιρυξθσ. 
- Υπεφκυνθ Διλωςθ ςυνυπευκυνότθτασ για Ενϊςεισ (Συμπράξεισ ι Κοινοπραξίεσ) Επιχειριςεων 
- Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ ςτθ Διαδικαςία  
- Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 
- Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Αναλιψεωσ Κρατιςεων 
- Κοινι Υπεφκυνθ διλωςθ Αναδόχου –Επιβλζποντα Μθχανικοφ 
- Κοινι Υπεφκυνθ διλωςθ Αναδόχου – Αναπλθρωτι Επιβλζποντα Μθχανικοφ 
- Ειδικό Σιμα Οχιματοσ Αναδόχου 
- Κάρτα Εργαηομζνου Αναδόχου 
- Ανζκκλθτθ διλωςθ απαλλαγισ από απαίτθςθ τρίτου 
 

Θ ςειρά με τθν οποία αναφζρονται τα παραπάνω Τεφχθ κακορίηει τθ ςειρά ιςχφοσ των όρων κακενόσ απ’ 
αυτά, ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν διαφορζσ ςτο κείμενο ι ςτθν ερμθνεία των όρων δφο ι 
περιςςοτζρων Τευχϊν. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο  

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ ανάκεςθσ που διεξάγεται θλεκτρονικά, γίνονται 
αποκλειςτικά μζςω τθσ πλατφόρμασ του Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Συμβάςεων “sourceONE”, εφεξισ 
Σφςτθμα, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.marketsite.gr του Συςτιματοσ. 
Κάκε είδουσ επικοινωνία μεταξφ του ΔΕΔΔΘΕ και των προςφερόντων ςχετικι με τθν παροφςα διαδικαςία 
γίνεται θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ δια τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία». 
 
Θ διαδικαςία επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων πραγματοποιείται μζςω του 
Συςτιματοσ κατά περίπτωςθ, με: 
• τθν αποςτολι ι κοινοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων με μθνφματα. 
• τθν ανάρτθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από τον ΔΕΔΔΘΕ  
• τθν υποβολι ςχετικϊν ςτοιχείων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ  
  
Τα ςχετικά ςτοιχεία αποςτολισ, κοινοποίθςθσ, υποβολισ ι ανάρτθςθσ που αποτυπϊνονται ςτισ 
αντίςτοιχεσ οκόνεσ τθσ διεπαφισ του χριςτθ, και ειδικότερα ο καταγεγραμμζνοσ χρόνοσ αυτϊν, 
αποτελοφν απόδειξθ επικοινωνίασ και διακίνθςθσ εγγράφων μζςω του Συςτιματοσ. Οι ςχετικζσ 
προκεςμίεσ αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ αποςτολισ, 
κοινοποίθςθσ ι υποβολισ και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και, αν είναι κατά το 
νόμο εορτάςιμθ ςτθν Ελλάδα, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ. 
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Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν μζςω του Συςτιματοσ τα κατά περίπτωςθ ζγγραφα που ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τουσ ίδιουσ υπογεγραμμζνα με εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι 
ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό, το οποίο 
χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον 
κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ (όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) 
και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

2.1.3.1  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ηθτοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και 
διευκρινίςεισ ςχετικά με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του Συςτιματοσ. Θ 
προκεςμία αυτι δεν παρατείνεται ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν. Σε 
περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ παροφςασ για τθν οποία χορθγείται παράταςθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφορϊν, ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ χορθγοφνται μόνο επί των 
διατάξεων που τροποποιοφνται. Τα ανωτζρω αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο μζςω του 
Συςτιματοσ. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν που υποβάλλονται είτε μετά τθν πάροδο τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, είτε με άλλον τρόπο δεν εξετάηονται. Οι παρεχόμενεσ διευκρινίςεισ δίνονται μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Συςτιματοσ ι και τθσ ανάρτθςθσ αυτϊν ςτο διαδικτυακό τόπο του 
ΔΕΔΔΘΕ. 

2.1.3.2 Κατά τθ διαδικαςία τθσ τυπικισ, τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν το αρμόδιο 
υπθρεςιακό όργανο μπορεί να επικοινωνεί θλεκτρονικά με τουσ Οικονομικοφσ φορείσ, για τθν παροχι 
ι/και υποβολι, εντόσ τακτισ προκεςμίασ που κα εκτιμάται κατά περίπτωςθ και θ οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερθ των επτά (7) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, 
αναγκαίων διευκρινίςεων ι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων επί του περιεχομζνου τθσ προςφοράσ που ζχουν 
υποβάλει, ςχετικά με αςάφειεσ ι ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα 
τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που ο ΔΕΔΔΘΕ κρίνει ότι μποροφν να κεραπευτοφν. Οι διευκρινίςεισ ι 
και ςυμπλθρϊςεισ αυτζσ δεν πρζπει να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και 
δεν πρζπει να προςδίδουν ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςφοράσ ςε ςχζςθ 
με τισ λοιπζσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ υποβάλλεται χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από το ΔΕΔΔΘΕ 
δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων δίδεται οπωςδιποτε ςτον 
προςφζροντα, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και 
εγγράφων τθσ προςφοράσ.  

 

2.1.3.3 Αποςαφθνίηεται ότι προςφορζσ οι οποίεσ δεν κα περιλαμβάνουν ςτα δικαιολογθτικά το ΤΕΥΔ, τθν 
εγγφθςθ  ςυμμετοχισ  και αποδοχισ όρων τθσ Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται. 

Ο ΔΕΔΔΘΕ δφναται να κάνει δεκτζσ ςυμπλθρϊςεισ ι/και διευκρινίςεισ που υποβάλλονται, κατόπιν 
αιτιματόσ του, επί των παραπάνω υποβλθκζντων μαηί με τθν προςφορά εγγράφων, εφόςον ο προςφζρων 
με τισ ςυμπλθρϊςεισ και διευκρινίςεισ αυτζσ ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ 
τθσ Διακιρυξθσ. 

Ειδικότερα για τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ γίνεται αποδεκτι ςυμπλιρωςι τθσ μόνον προσ πλιρθ 
ςυμμόρφωςθ με το περιλαμβανόμενο ςτθ Διακιρυξθ υπόδειγμα αυτισ. Οι εκ των υςτζρων ςχετικζσ 
ςυμπλθρϊςεισ / διευκρινίςεισ δεν αναπλθρϊνουν τα βαςικά ςτοιχεία αυτισ, τα οποία είναι ο εκδότθσ τθσ, 
ο υπζρ του οποίου παρζχεται θ εγγφθςθ, το ποςό, ο αρικμόσ τθσ, και θ υπογραφι του εκδότθ, που ο 
προςφζρων οφείλει να υποβάλει με τθν προςφορά του. Πςον αφορά τα υπόλοιπα ςτοιχεία που αφοροφν 
ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ , ο ΔΕΔΔΘΕ δφναται να κάνει δεκτι τθν υποβολι αυτϊν και εκ των 
υςτζρων, με τυχόν ζνςταςθ που κα αςκιςει ο προςφζρων κατά τθσ  απόρριψθσ τθσ προςφοράσ για 
τυπικοφσ λόγουσ λόγω ζλλειψισ τουσ από τθν κατατεκείςα προςφορά, εφόςον ο προςφζρων με τθν εκ 
των υςτζρων, κατά τα ανωτζρω, προςκόμιςι τουσ ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τουσ όρουσ και τισ 
απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ. 
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2.1.3.4 Ο ΔΕΔΔΘΕ μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ  (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

1. Θ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ Ελλθνικι. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ 
αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ 
γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα.  

2. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

          Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα είτε από το 
αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ ”Apostile” ςφμφωνα 
με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61 (που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/84), ϊςτε να πιςτοποιείται θ 
γνθςιότθτά τουσ και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι 
υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο Ρροξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 
του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν 
υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

3. Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που 
αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ, είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ”Apostile”, ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων.  

4. Ενθμερωτικά ι τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
κακϊσ επίςθσ και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ οι οποίεσ ακολουκοφν το ςυνθμμζνο ςτθ Διακιρυξθ υπόδειγμα, 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυιςεισ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), όπωσ ιςχφει, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
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Οι εγγυιςεισ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ 
παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τα ςτοιχεία του ΔΕΔΔΘΕ δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό 
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τον όρο ότι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
ολικά ι μερικά αμζςωσ μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) 
ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

Ο ΔΕΔΔΘΕ δφναται να επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Οι προςφζροντεσ Οικονομικοί φορείσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν, μποροφν να είναι 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ζνα κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
β) ςε κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ του ΡΟΕ. 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ και ζχουν ςυνάψει διμερι ι πολυμερι 
ςυμφωνία με τθν Ζνωςθ. 
2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει, είτε μεμονωμζνα, είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
3.Μποροφν να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 254 και τθσ παρ. 1 (ε) του άρκρου 76 του ν. 
4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια 
που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ 
κοινοπραξία). 
4. Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 
7, 8, και 9 τθσ παροφςασ, λαμβανομζνων υπόψθ των όρων και απαιτιςεων του άρκρου 10 τθσ παροφςασ.  
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των απαιτιςεων των άρκρων 7 και 9 τθσ 
παροφςασ πρζπει να ικανοποιείται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. Θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 
8 αρκεί να ικανοποιείται από ζνα από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ανά είδοσ κριτθρίων, όπωσ τυχόν 
προςδιορίηεται ςτο εν λόγω άρκρο. Τα προαναφερόμενα όςον αφορά τθν πλιρωςθ των απαιτιςεων του 
άρκρου 8 τθσ παροφςασ, ιςχφουν κατϋ αναλογία και για τθν περίπτωςθ ςτιριξθσ ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων. 
5. Απαγορεφεται εκπροςϊπθςθ δφο ι περιςςοτζρων Ρροςφερόντων από τον ίδιο εκπρόςωπο  
6. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, κοινοπραξία ι προςωρινι 
ςφμπραξθ όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον  ζναντι του ΔΕΔΔΘΕ για όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό τθν κατακφρωςθ και τθ ςφμβαςθ. Ρριν 
τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ζνωςθ/κοινοπραξία/ προςωρινι ςφμπραξθ πρζπει να τθριςει τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν εμπορικι και τθ φορολογικι νομοκεςία για τθν ζναρξθ τθσ 
εμπορικισ τθσ δραςτθριότθτασ και να υποβάλει ςτον ΔΕΔΔΘΕ τα αντίςτοιχα αποδεικτικά.  
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2.2.1.Α Κώιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ ίδηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ζε πεξηζζόηεξνπο 
ηνπ ελόο Οηθνλνκηθνύο θνξείο 

Μεμονωμζνεσ προςφορζσ από τον ίδιο Οικονομικό Φορζα δεν γίνονται αποδεκτζσ. 

Οι προςφορζσ από μζλοσ προςφζρουςασ ςφμπραξθσ/ζνωςθσ προςϊπων που υποβάλει ταυτόχρονα 
προςφορά και ωσ μζλοσ άλλθσ προςφζρουςασ ςφμπραξθσ/ζνωςθσ προςϊπων ι υποβάλει και 
μεμονωμζνθ προςφορά, αποκλείονται τθσ περαιτζρω ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό εάν διαπιςτωκεί μζχρι 
και το χρονικό ςθμείο κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ θ εξ αυτισ τθσ αιτίασ νόκευςθ 
του ανταγωνιςμοφ. 

Στθν περίπτωςθ που εταιρείεσ ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ υποβάλουν περιςςότερεσ τθσ μιασ προςφορζσ 
ςτο Διαγωνιςμό είτε ωσ μζλθ ςφμπραξθσ ανεξάρτθτων (μθ ςυνδεδεμζνων), μεταξφ τουσ επιχειριςεων είτε 
αυτόνομα, οι προςφορζσ τουσ αποκλείονται τθσ περαιτζρω ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό εάν διαπιςτωκεί 
μζχρι και το χρονικό ςθμείο κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ θ εξ αυτισ τθσ αιτίασ 
νόκευςθ του ανταγωνιςμοφ. Μεμονωμζνεσ προςφορζσ από τον ίδιο Οικονομικό Φορζα δεν γίνονται 
αποδεκτζσ. 

2.2.1.Β ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ  

Ο ΔΕΔΔΘΕ λαμβάνει κατάλλθλα μζτρα για τθν αποτελεςματικι πρόλθψθ, τον εντοπιςμό και τθν επίλυςθ 
ςυγκροφςεων ςυμφερόντων που προκφπτουν κατά τθ διεξαγωγι διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ 
των εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ςτρεβλϊςεισ του 
ανταγωνιςμοφ και να διαςφαλίηεται θ ίςθ μεταχείριςθ όλων των οικονομικϊν φορζων. 

Κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ςυντρζχει ιδίωσ όταν μζλθ του προςωπικοφ του ΔΕΔΔΘΕ ι παρόχου 
υπθρεςιϊν για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ που ενεργεί εξ ονόματοσ του ΔΕΔΔΘΕ, τα οποία εμπλζκονται ςτθ 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςι τθσ ζχουν, άμεςα ι 
ζμμεςα, χρθματοοικονομικό, οικονομικό ι άλλο προςωπικό ςυμφζρον το οποίο κα μποροφςε να 
εκλθφκεί ωσ ςτοιχείο που κίγει τθν αμερολθψία και τθν ανεξαρτθςία τουσ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 
2.1.5, ποςοφ 40.000 ευρϊ, που αντιςτοιχεί ςτο 2% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Υπθρεςίασ και 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο υπόδειγμα του ΔΕΔΔΘΕ. 

Οι διαγωνιηόμενοι δφνανται να κατακζςουν περιςςότερεσ από μια εγγυιςεισ ςυμμετοχισ προκειμζνου να 
καλφπτουν ακροιςτικά το ςφνολο τθσ αξίασ που ηθτείται με τθ Διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ που ο 
διαγωνιηόμενοσ είναι ςφμπραξθ/ζνωςθ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ μπορεί 
να εκδίδεται υπζρ τθσ ςφμπραξθσ/ζνωςθσ ι και υπζρ ενόσ μζλουσ αυτισ.  
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Οι Διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, και ςε ζντυπθ 
μορφι (πρωτότυπο) τθν Εγγφθςθ Συμμετοχισ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ εντόσ 
τριϊν (3) θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των προςφορϊν, εκτόσ αν 
πρόκειται για Εγγυιςεισ Συμμετοχισ που εκδίδονται εγκφρωσ θλεκτρονικά. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται ςφμφωνα με το άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ,  άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται. 
2.2.2.2 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται μετά τθν ανάδειξθ του αναδόχου ςε όλουσ τουσ 
προςφζροντεσ κατόπιν αιτιματόσ τουσ, πλθν εκείνου που κα επιλεγεί ανάδοχοσ, του οποίου θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό κα του αποδοκεί μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ του 
αντικειμζνου, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ με τθν ανάδειξι του υποχρεοφται να παρατείνει τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ του μζχρι τθν από μζρουσ του προςκόμιςθ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  
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Στισ περιπτϊςεισ διαγωνιςμϊν κάκε προςφζρων που αποκλείςτθκε οριςτικά κατά το ςτάδιο τθσ 
τυπικισ/τεχνικισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, καλείται εγγράφωσ από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το 
Διαγωνιςμό να παραλάβει, υπογράφοντασ ςχετικό ζγγραφο, κλειςτοφσ/ςφραγιςμζνουσ όπωσ 
υποβλικθκαν τουσ εναπομζνοντεσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ του, κακϊσ και τθν/τισ Εγγυθτικι/ζσ 
Επιςτολι/ζσ Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, εφόςον δεν ζχουν αςκθκεί ζνδικα βοθκιματα, ι οι Οικονομικοί 
φορείσ ζχουν παραιτθκεί από το δικαίωμα άςκθςθσ τουσ ι ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. Σε περίπτωςθ 
που ο προςφζρων δεν προςζλκει εντόσ τριϊν (3) μθνϊν να παραλάβει τθν επιςτρεφόμενθ κατά τα ωσ άνω 
προςφορά του, θ Υπθρεςία που διενεργεί το Διαγωνιςμό δφναται να τθν καταςτρζψει, ενϊ διαβιβάηει τθν 
Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςτον εκδότθ αυτισ. 

Στισ περιπτϊςεισ θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν, αντιςτοίχωσ, θ προςκομιςκείςα πρωτότυπθ Εγγυθτικι 
Επιςτολι Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον εκδότθ αυτισ. 

2.2.2.3 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 
Δεν γίνεται δεκτι υποβολι προςφοράσ από Οικονομικοφσ Φορείσ, οι οποίοι ζχουν αποκλειςκεί από τισ 
ςυμβάςεισ του ΔΕΔΔΘΕ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 13 του ΚΕΡΥ, και για το χρονικό διάςτθμα που 
ιςχφει ο αποκλειςμόσ. 
 
2.2.3.1  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) η κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

καθοριςτεί με αμετάκλητη απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτη από την ημερομηνία τησ 

καταδίκησ με αμετάκλητη απόφαςη.  

2.2.3.2  Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθσ για τθν εκτζλεςθ ζργου 
οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, εάν ο ΔΕΔΔΘΕ:  
α) γνωρίηει ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι. 
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ 
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 
ι/και 
γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν 
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  
 
2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 
(α) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. 
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκαθάριςησ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Ο ΔΕΔΔΘΕ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 υπάρχουν επαρκϊσ 
εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ 
οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται ςτθ διακιρυξθ, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων του ΔΕΔΔΘΕ , να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του.  
Τα απαιτοφμενα ςχετικά ζγγραφα-δικαιολογθτικά και πιςτοποιθτικά για τθν απόδειξθ μθ ςυνδρομισ των 
προαναφερόμενων λόγων αποκλειςμοφ κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (θ)  η περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί με αμετάκλητη 
απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε τρία (3) ζτη από την ημερομηνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

2.2.3.4 Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.5 Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6 Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων.  

Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα 
και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ και βάςει αυτισ τθσ 
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αξιολόγθςθσ εκδίδεται απόφαςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ των επανορκωτικϊν μζτρων. Θ 
απόφαςθ εκδίδεται από τθν αρμόδια επιτροπι του ΔΕΔΔΘΕ, εντόσ 10 θμερϊν από τθν υποβολι του 
αιτιματοσ με το οποίο υποςτθρίηεται ότι ζχουν αρκεί οι λόγοι αποκλειςμοφ του οικονομικοφ φορζα. Αν τα 
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν 
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ. 

2.2.4 Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο  

2.2.4.1 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, ιτοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) ςτθν κατθγορία 3θσ 
τάξεωσ και άνω για οικοδομικά, όπωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.  

2.2.4.2 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα   

Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ πρζπει να διακζτει κφκλο εργαςιϊν, κατ’ ελάχιςτον 3.000.000 ευρϊ 
ςυνολικά, κατά τθν τελευταία πενταετία (ιτοι ςυνολικά τα ζτθ 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020).  
Επί ενϊςεων/κοινοπραξιϊν/προςωρινϊν ςυμπράξεων, τα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ μπορεί να ςυγκεντρϊνονται από ζνα μζλοσ ι από όλα τα μζλθ ακροιςτικά. 
 

2.2.4.3 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Αναφορικά με τθν επαγγελματικι/ τεχνικι ικανότθτα του προςφζροντα απαιτείται:  
Να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο με επάγγελμα ςυναφζσ προσ το αντικείμενο τθσ 
προκείμενθσ ςυμβάςεωσ. 
Να διακζτει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν εκτζλεςθ ςυναφϊν ζργων, ςε εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΕΘ, ΔΕΔΔΘΕ, 
Δθμόςιουσ ι Ιδιωτικοφσ φορείσ,  θ αξία των οποίων να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ των 1.500.000€ ςυνολικά 
κατά τθν τελευταία τριετία.  
Να διακζτει τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ και ςυγκεκριμζνα Οργανόγραμμα του Εργοταξιακοφ 
Ρροςωπικοφ του Ρροςφζροντοσ, το οποίο κα περιλαμβάνει τα επικεφαλισ ςτελζχθ κατ’ ειδικότθτα με τισ 
αρμοδιότθτεσ του κακενόσ χωριςτά και ονομαςτικά τον Επιβλζποντα Μθχανικό του Ρροςφζροντοσ. 
Να διακζτει τουσ αναγκαίουσ τεχνικοφσ όρουσ και ςυγκεκριμζνα Ρίνακα του ελάχιςτου απαιτοφμενου 
Μθχανικοφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθν καταςκευι του ζργου, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει 
τον αρικμό τεμαχίων, το είδοσ, τον τφπο, τθ μζςθ θμεριςια απόδοςθ και το χρόνο προςκόμιςθσ ςτο 
Εργοτάξιο. Επίςθσ κα δθλϊνεται ο χρόνοσ καταςκευισ του και το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ που κα 
αποδεικνφεται από επίςθμα ςτοιχεία (ιδιόκτθτοσ, προσ αγορά ι προσ ενοικίαςθ). Ο πίνακασ αυτόσ κα 
ςυνοδεφεται και από μελζτθ επάρκειασ εξοπλιςμοφ. 
Επί ενϊςεων/κοινοπραξιϊν/προςωρινϊν ςυμπράξεων, τα κριτιρια τεχνικισ/επαγγελματικισ ικανότθτασ 
μποροφν να ςυγκεντρϊνονται από ζνα μζλοσ ι από όλα τα μζλθ ακροιςτικά. 
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2.2.5 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

1. Απαιτείται Ριςτοποίθςθ Ροιότθτασ κατά ISO 9001 του ζτουσ 2015 ι ιςοδφναμο από το Διαγωνιςμό για 
τθν εκτζλεςθ των υπόψθ ζργων. Εναλλακτικά γίνεται δεκτι και βεβαίωςθ του φορζα πιςτοποίθςθσ ότι θ 
εταιρεία ζχει ξεκινιςει τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν πιςτοποίθςι τθσ και ότι το πιςτοποιθτικό τθσ κα 
προςκομιςκεί μόλισ αποκτθκεί. 

2. Απαιτείται Ριςτοποίθςθ ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO 14001 του 2015 
εναλλακτικά γίνεται δεκτι και βεβαίωςθ του φορζα πιςτοποίθςθσ ότι θ εταιρεία ζχει ξεκινιςει τισ 
αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν πιςτοποίθςι τθσ και ότι το πιςτοποιθτικό τθσ κα προςκομιςκεί μόλισ 
αποκτθκεί.  

3.  Απαιτείται Ριςτοποίθςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία, ςφμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ1801 του 2008/OHSAS18001 του 2007. Εναλλακτικά γίνεται δεκτι και βεβαίωςθ του φορζα 
πιςτοποίθςθσ ότι θ εταιρεία ζχει ξεκινιςει τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν πιςτοποίθςι τθσ και ότι το 
πιςτοποιθτικό τθσ κα προςκομιςκεί μόλισ αποκτθκεί.   

2.2.6 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.4.2) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Δφναται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων,  
ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  
Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Υποχρεοφνται επίςθσ να υποβάλουν τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν ανωτζρω ικανότθτα και να 
δθλϊςουν ότι δεςμεφονται να παράςχουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ. Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ 
αυτι, ο προςφζρων ζχει τθν υποχρζωςθ να αποδείξει με κάκε πρόςφορο τρόπο ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, όλα τα απαραίτθτα μζςα για τθν εκτζλεςι τθσ. Τα εν λόγω 
αποδεικτικά μζςα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ του προςφζροντοσ και του 
επικαλοφμενου τρίτου ι παρουςίαςθ εγγυιςεων άλλθσ μορφισ, προκειμζνου θ ανωτζρω απαιτοφμενθ 
ικανότθτα να αποδεικνφεται επαρκϊσ και κατά τρόπο ικανοποιθτικό για τον ΔΕΔΔΘΕ.  

Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ αυτι, ο προςφζρων ζχει τθν υποχρζωςθ να αποδείξει με κάκε πρόςφορο 
τρόπο ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, όλα τα απαραίτθτα μζςα για τθν 
εκτζλεςι τθσ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μζςα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ του 
προςφζροντοσ και του επικαλοφμενου τρίτου ι παρουςίαςθ εγγυιςεων άλλθσ μορφισ, προκειμζνου θ 
ανωτζρω απαιτοφμενθ ικανότθτα να αποδεικνφεται επαρκϊσ και κατά τρόπο ικανοποιθτικό για ΔΕΔΔΘΕ. 

Το αντικείμενο τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του προςφζροντοσ και του τρίτου, κακϊσ και οι παραςχεκείςεσ 
εγγυιςεισ από τον τρίτο προσ τον προςφζροντα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ, εφόςον επιλεγεί 
αυτόσ ωσ ανάδοχοσ.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Εφόςον ο προςφζρων επικαλείται τθν ικανότθτα υπεργολάβων του για τθν πλιρωςθ κριτθρίων επιλογισ, 
οι υπεργολάβοι αυτοί κεωροφνται Τρίτοι και ιςχφουν τα παραπάνω. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
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2.2.7 Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ– Δμσρώξηεο εηαηξείεο  

Οι μετοχζσ των ανωνφμων εταιρειϊν που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, αυτοτελϊσ ι ςε κοινοπραξία/ 

ζνωςθ προςϊπων/ προςωρινι ςφμπραξθ ι ςε οποιαδιποτε άλλθ μορφι πρζπει να είναι ονομαςτικζσ. Εάν 

ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει, εφόςον μζτοχοσ ςε 

ανϊνυμθ εταιρεία που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό είναι άλλθ ανϊνυμθ εταιρεία με ποςοςτό ςυμμετοχισ 

ςτο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%), οι μετοχζσ τθσ εταιρείασ αυτισ είναι 

υποχρεωτικά ονομαςτικζσ ςτο ςφνολό τουσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου. Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ 

εταιρειϊν άλλθσ νομικισ μορφισ, πλθν των ανωνφμων, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν ι κατζχουν εταιρικά 

μερίδια ανϊνυμεσ εταιρείεσ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό 

(1%), οι μετοχζσ τουσ είναι υποχρεωτικά ονομαςτικζσ μζχρι και του τελευταίου φυςικοφ προςϊπου. Οι 

αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και εφόςον ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ, δεν 

προβλζπεται, για το ςφνολο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ι για ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, θ 

ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν τουσ ςτο ςφνολό τουσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου, υποχρεοφνται να 

προςκομίςουν με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ των μετόχων τουσ 

που κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου τθσ ανϊνυμθσ 

εταιρείασ. Σε περίπτωςθ που θ εταιρεία δεν τθρεί ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων, υποχρεοφται να 

προςκομίςει ςχετικι κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν  τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι 

δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, εφόςον οι μζτοχοι αυτοί είναι 

γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία οφείλει να αιτιολογιςει τουσ λόγουσ για τουσ 

οποίουσ δεν είναι γνωςτοί οι ωσ άνω μζτοχοι. Ο ΔΕΔΔΘΕ διακζτει διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ 

αιτιολογίασ αυτισ. Θ υποχρζωςθ περαιτζρω ονομαςτικοποίθςθσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου δεν ιςχφει ωσ 

προσ τισ ειςθγμζνεσ ςτα Χρθματιςτιρια κρατϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ 

Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρίεσ.  

Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριων εταιριϊν από φορολογικά μθ ςυνεργάςιμα κράτθ κατά τθν 

ζννοια του άρκρου 65 παρ. 3-4 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ ι κράτθ που ζχουν προνομιακό 

φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται από τον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 7 του 

άρκρου 65 του Κϊδικα φορολογίασ Ειςοδιματοσ με εξαίρεςθ τα κράτθ που αναφζρονται ςτο άρκρο 4 

παρ. 4 εδάφιο τελευταίο του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 40 του Ν. 4605/2019. 

Επίςθσ, δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι νομικοφ προςϊπου, ςτο οποίο ςυμμετζχει άμεςα ι ζμμεςα 

εξωχϊρια εταιρία από φορολογικά μθ ςυνεργάςιμα κράτθ με ποςοςτό ςυμμετοχισ μεγαλφτερο του ζνα 

τοισ εκατό (1%), εφαρμοηόμενου του άρκρου 4 παρ. 4 του ν. 3310/2005. 

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

2.2.8.1.1 Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), εφεξισ ΤΕΥΔ ςφμφωνα 
με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με 
τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του 
Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ ΙΙ και βρίςκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτον 
διαδικτυακό τόπο τθσ ΔΕΔΔΘΕ.  

Το ΤΕΥΔ αποτελείται από τυπικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ότι ο ςχετικόσ λόγοσ για τον αποκλειςμό 
δεν ιςχφει και/ι ότι πλθροφται το ςχετικό κριτιριο επιλογισ και παρζχει τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ, 
όπωσ απαιτείται από τον ΔΕΔΔΘΕ.  

Το ΤΕΥΔ προςδιορίηει τθ δθμόςια αρχι ι το τρίτο μζροσ που είναι υπεφκυνο για τθ κζςπιςθ του 
δικαιολογθτικοφ και περιλαμβάνει τυπικι διλωςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ, κατόπιν 
αιτιςεωσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςει το εν λόγω δικαιολογθτικό. 
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Πταν ο οικονομικόσ φορζασ εξαρτάται από τισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ περιζχει επίςθσ τισ 
πλθροφορίεσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςθσ παραγράφου όςον αφορά τισ οντότθτεσ αυτζσ. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν 

2.2.8.1.2 Για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ, ο ΔΕΔΔΘΕ ζχει ςυντάξει με χριςθ τθσ υπθρεςίασ ESPDint το 
θλεκτρονικό ΤΕΥΔ για τον παρόντα διαγωνιςμό και ζχει παραγάγει αυτό ςε μορφι αρχείου XML, το οποίο 
βρίςκεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και ζχει αναρτθκεί και ςτον χϊρο του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ (www.marketsite.gr) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Το υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία θλεκτρονικό ΤΕΥΔ μορφισ PDF αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.  
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκθκεφει ςτον υπολογιςτι του το αναρτθμζνο ςτο χϊρο του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ αρχείο μορφισ XML, και εν ςυνεχεία  οφείλει να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ προκειμζνου να ςυμπλθρϊςει τα κατάλλθλα πεδία και να παράγει 
τθν απάντθςι του ςε μορφι αρχείου PDF υπογεγραμμζνου ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  
Ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλει το υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό ΤΕΥΔ ςε μορφι PDF ςτον υποφάκελο 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ».  
Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 
οικονομικοφ φορζα θ απόδειξθ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.3 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά 
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 
Δεδομζνου ότι τα κριτιρια επιλογισ για κάκε μζροσ των προκθρυχκζντων τμθμάτων ζργου είναι τα ίδια, 
αρκεί θ ςυμπλιρωςθ ενόσ θλεκτρονικοφ ΤΕΥΔ. 
 
2.2.8.1.3 Κατά τθν απάντθςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο ερϊτθμα του ΤΕΥΔ για τυχόν ςφναψθ 
ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι 
περιςτάςεων, όπωσ θ τριετισ παραγραφι τθσ παραγράφου 2.2.3.3 ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ 
παραγράφου 3β του άρκρου 44 του Ν. 3959/2011, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν 
κετικισ απάντθςθσ, ενϊ ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.4.3.1. για τθν προςκόμιςθ 
δικαιολογθτικϊν. 

2.2.8.1.4 Ο ΔΕΔΔΘΕ μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ανά πάςα ςτιγμι κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ που ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου οψιγενείσ μεταβολζσ, κατά τθν 
ζννοια τθσ παραγράφου 3.2.2. του παρόντοσ. 
Ο ΔΕΔΔΘΕ μπορεί να απαιτεί τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων και λοιπϊν αποδεικτικϊν που 
αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο. 
 
 
 
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.6 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
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ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 4 και 2.2.5 και 2.2.7). 
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 ,2.2.3.3 και 2.2.7 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που ο ΔΕΔΔΘΕ ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Οι 
οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν ο ΔΕΔΔΘΕ διακζτει ιδθ τα ωσ 
άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφζρονται ςτην παροφςα Διακήρυξη, εφόςον ζχουν ςυνταχθεί 
ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από την υποβολή τουσ,  

 οι υπεφθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχθεί μετά την κοινοποίηςη τησ πρόςκληςησ για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηςη του γνηςίου τησ 
υπογραφήσ τουσ. 

Β.1 Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. Ο ΔΕΔΔΘΕ δφναται να ηθτιςει επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ 
αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) 
ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
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γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis). 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

Ειδικά για τθν περίπτωςθ κ’ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 τθσ παροφςασ, για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που 
είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΡ. υποβάλλονται πιςτοποιθτικά χορθγοφμενα από τα αρμόδια 
επιμελθτιρια και φορείσ (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνφεται ότι τα πρόςωπα με βεβαίωςθ 
του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχϊνουν τθν εργολθπτικι επιχείρθςθ, δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα. 

Επιςημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφοροφν ςτην απόδειξη τησ απαίτηςησ του άρθρου 2.2.4.1. 
(απόδειξη καταλληλότητασ για την άςκηςη επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοθεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ ημζρεσ πριν από την υποβολή τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτών, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

ε) για τισ παραγράφουσ  2.2.3.5, και 2.2.7. δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου Γ του Ραρατιματοσ ΙΙΙ. 

B.2 Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4.1. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

 

Β.3 Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4.2. οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΜΕΕΡ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο 
λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν 
οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 
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Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.4.3. οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα πιςτοποιθτικά οριςτικισ παραλαβισ των ζργων που ζχει εκτελζςει.  

Β.5 Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.5. οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο αυτι. 

Β.6 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Β.8 Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6. για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Τα κριτιρια, με βάςθ τα οποία γίνεται θ ανάκεςθ των ςυμβάςεων μεταξφ των τεχνικά και οικονομικά 
αποδεκτϊν προςφορϊν, είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
χαμθλότερθσ τιμισ. 
Θ χαμθλότερθ τιμι προκφπτει από ςφγκριςθ των τιμϊν όλων των προςφορϊν ανοιγμζνων ςτθν ίδια βάςθ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθ Διακιρυξθ, ζτςι ϊςτε να τθρείται θ αρχι τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ. 
Σε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν διενεργείται κλιρωςθ βάςει τθσ οποίασ κα διαμορφωκεί θ τελικι 
ςειρά μειοδοςίασ. 
Θ προςφερόμενθ τιμι κάκε υποψθφίου αναδόχου, αποτελείται από το ςφνολο (άκροιςμα) τθσ δαπάνθσ 
όλων των τιμολογίων του τεφχουσ «Ρρομζτρθςθ – Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ» όπωσ αυτό 
αποτυπϊνεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ. Σθμειϊνεται ότι θ διαδικαςία διενζργειασ του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ διενεργείται με το ςφςτθμα ελεφκερθσ ςυμπλιρωςθσ ανοικτοφ τιμολογίου 
(άρκρο 8.δ ΚΕΡΥ του ΔΕΔΔΘΕ) όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 
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1.1. Οι Διαγωνιηόμενοι προςφζρουν τιμζσ ςυμπλθρϊνοντασ τα αςυμπλιρωτα «Τιμολόγια Ρροςφοράσ» 
και «Ρρομζτρθςθ – Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ», με τισ προςφερόμενεσ από αυτοφσ τιμζσ. 
1.2 Το «Τιμολόγιο Ρροςφοράσ» αποτελεί το κφριο ζγγραφο τθσ προςφοράσ του Διαγωνιηόμενου και 
όλεσ οι τιμζσ μονάδασ που προςφζρονται με αυτό πρζπει να ςυμπλθρωκοφν ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ.  
Αν υπάρχει αςυμφωνία μεταξφ τθσ ολόγραφθσ και αρικμθτικισ τιμισ, υπεριςχφει θ ολόγραφθ.  Θ μθ 
ςυμπλιρωςθ ζςτω και μιασ τιμισ μονάδασ κακιςτά τθν προςφορά απαράδεκτθ. 
  Οι τιμζσ μονάδασ που προςφζρει κακζνασ Διαγωνιηόμενοσ ςτο «Τιμολόγιο Ρροςφοράσ» περιλαμβάνουν 
οπωςδιποτε και τα γενικά ζξοδα, το όφελοσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ του Διαγωνιηόμενου. 
Το τεφχοσ «Ρρομζτρθςθ – Ρροχπολογιςμόσ  Ρροςφοράσ» αποτελεί ςυμπλθρωματικό ζγγραφο τθσ 
προςφοράσ και πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από τον Διαγωνιηόμενο όλα τα κονδφλια αυτοφ.   
Στο τεφχοσ  «Ρρομζτρθςθ – Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ» κα ςυμπλθρϊνονται τα ακόλουκα : 
   α.  Οι τιμζσ μονάδασ όπωσ προςφζρονται με το «Τιμολόγιο Ρροςφοράσ». 
   β. Το αποτζλεςμα του πολλαπλαςιαςμοφ των ποςοτιτων επί τισ τιμζσ που διαμορφϊνει τθ δαπάνθ για 
κάκε εργαςία (κονδφλιο) χωριςτά.  
   γ.  Τα επιμζρουσ ακροίςματα των δαπανϊν, κακϊσ και το γενικό άκροιςμα του ςυνόλου των δαπανϊν το 
οποίο κα αποτελεί τθ ςυνολικι δαπάνθ του Ζργου που προβλζπεται με τθν προςφορά. 
Απαγορεφεται κάκε διόρκωςθ, διαγραφι ι προςκικθ ςτισ τιμζσ που ζχουν ιδθ ςυμπλθρωκεί ςτο τεφχοσ 
«Τιμολόγιο Ρροςφοράσ» ι ςτα ποςά του τεφχουσ «Ρρομζτρθςθ – Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ». 
 
Επιςημαίνεται ότι: 
Α) αποκλείονται από τον διαγωνιςμό προςφορζσ, ςτισ οποίεσ δεν αναγράφονται όλεσ οι τιμζσ εργαςιϊν 
τόςο του εντφπου «Τιμολόγιο Ρροςφοράσ» όςο και του εντφπου «Ρρομζτρθςθ – Ρροχπολογιςμόσ 
Ρροςφοράσ». 
Β) θ ολόγραφθ αναγραφι των τιμϊν υπεριςχφει τθσ αντίςτοιχθσ αρικμθτικισ. 
Γ) αν παρουςιαςτοφν διαφορζσ μεταξφ τθσ ολόγραφθσ και τθσ αρικμθτικισ τιμισ ι λογιςτικά ςφάλματα 
ςτα ακροίςματα, τα γινόμενα ι τθ ςτρογγυλοποίθςθ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διορκϊνει τα ςφάλματα 
και αναγράφει τθν ορκι οικονομικι προςφορά.  
 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ για 
το ςφνολο του ζργου και θ ςυμπλιρωςθ των τιμϊν όλων των κονδυλίων γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 
2.3.1 παραγρ. 1.1 και 1.2 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν μποροφν να προβλεφκοφν όταν κριτιριο ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Συμβάςεων “sourceONE”, εφεξισ Σφςτθμα, ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.marketsite.gr του Συςτιματοσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ και ιδίωσ ςτισ παραγράφουσ 2.4.2.1. και 2.4.2.3.  

Το Σφςτθμα κατ’ ελάχιςτο όριο διαςφαλίηει, με τεχνικά μζςα και κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ, ότι:  

α) Κακορίηεται με ακρίβεια θ ϊρα και θ θμερομθνία τθσ παραλαβισ των προςφορϊν. 
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β) Εξαςφαλίηεται ευλόγωσ ότι κανείσ δεν κα ζχει πρόςβαςθ πριν από τισ κακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ 
ςτισ πλθροφορίεσ που διαβιβάηονται δυνάμει των ωσ άνω απαιτιςεων. 

γ) Μόνον εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα μποροφν να κακορίηουν ι να τροποποιοφν τισ θμερομθνίεσ 
αποςφράγιςθσ των παρελθφκειςϊν προςφορϊν. 

δ) Στισ διάφορεσ φάςεισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ του Διαγωνιςμοφ, θ πρόςβαςθ ςτο ςφνολο ι ςε 
μζροσ των υποβαλλομζνων πλθροφοριϊν είναι δυνατι μόνον από δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα. 

ε) Θ παροχι πρόςβαςθσ ςτισ διαβιβαηόμενεσ πλθροφορίεσ είναι δυνατι μόνο από εξουςιοδοτθμζνα 
πρόςωπα και μόνον μετά τθν προκακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα. 

ςτ) Στισ πλθροφορίεσ που παρελιφκθςαν και αποςφραγίςκθκαν κατ’ εφαρμογι των εν λόγω 
απαιτιςεων ζχουν πρόςβαςθ μόνον τα πρόςωπα τα εξουςιοδοτθμζνα να λάβουν γνϊςθ. 

η) Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ ι απόπειρασ παραβίαςθσ των απαγορεφςεων ι των όρων πρόςβαςθσ 
που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία β) ζωσ ςτ), εξαςφαλίηεται ευλόγωσ ότι οι παραβιάςεισ ι οι απόπειρεσ 
παραβίαςθσ είναι ςαφϊσ ανιχνεφςιμεσ. 

 

2.4.2.1 Υξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

 

2.4.2.1.1 Θ προςφορά μπορεί να υποβλθκεί ζωσ τισ 29/04/2021 και ϊρα 23:30 (καταλθκτικι θμερομθνία 
και ϊρα υποβολισ προςφοράσ). Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν 
υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. 
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ Ρροςφοράσ, δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε 
υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ εκείνων που τυχόν κα ηθτθκοφν ςφμφωνα 
τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 
2.4.2.1.2 Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
Συςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το Σφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν Υ.Α. ΥΑΡ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ Β’ 401/2013).  
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
Οι οικονομικοί φορείσ δφνανται να ηθτιςουν τθν απόςυρςθ υποβλθκείςασ προςφοράσ, πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ, με ζγγραφο αίτθμα τουσ προσ τον ΔΕΔΔΘΕ, ςε μορφι 
θλεκτρονικοφ αρχείου PDF που φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.2. τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ  «Επικοινωνία» του Συςτιματοσ. 

2.4.2.2 Μεηαβνιέο Γηαδηθαζίαο ζε Δμέιημε  

2.4.2.2.1 Ο ΔΕΔΔΘΕ είναι δυνατό να παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν εφόςον 
προκφψει ανάγκθ ζκδοςθσ ςυμπλθρωμάτων τθσ Διακιρυξθσ. 
Είναι επίςθσ δυνατό να αναβάλει ι να ματαιϊςει τθν Ανοικτι Διαδικαςία, εφόςον κατά τθν κρίςθ του δεν 
υπάρχει επαρκισ ςυμμετοχι Ρροςφερόντων, ι γενικά προκφπτουν ςοβαροί λόγοι που ςυνθγοροφν ςε 
αυτό, ςφμφωνα και με το Άρκρο 3.5 τθσ διακιρυξθσ και με το άρκρο 9 παρ. 2 του ΚΕΡΥ. 
Θ ςχετικι απόφαςθ για τα ανωτζρω λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΘΕ. 
 
 
2.4.2.2.2 Για τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ απαιτείται δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 1.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 15 του ΚΕΡΥ. 
 
2.4.2.2.3 Ραράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν δίνεται και: 
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α. Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν.  
β. όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ουςιϊδεισ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ είναι 
ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται θ παράταςθ των προκεςμιϊν. 
Στισ περιπτϊςεισ αναβολισ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ι ματαίωςθσ τθσ 
Ανοικτισ Διαδικαςίασ οι προςφορζσ που ζχουν ιδθ υποβλθκεί επιςτρζφονται ςτουσ Οικονομικοφσ φορείσ. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του χρόνου υποβολισ των προςφορϊν, οι ιδθ υποβλθκείςεσ προςφορζσ 
εξακολουκοφν να ιςχφουν εκτόσ εάν οι Οικονομικοί φορείσ τισ αποςφρουν ι τισ αντικαταςτιςουν με άλλεσ 
μζςα ςτισ νζεσ προκεςμίεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2.4.5. κατωτζρω. 
Τα προαναφερόμενα, όταν ο διαγωνιςμόσ διενεργείται θλεκτρονικά, πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ από το Σφςτθμα διαδικαςίεσ, ακολουκϊντασ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ. 
 

2.4.2.3 Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

2.4.2.3.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά με θμερομθνία ζναρξθσ 
τθσ υποβολισ και καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ αυτϊν τισ κακοριηόμενεσ ςτθν Διακιρυξθ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ ωσ άνω καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ. 

Οι προςφορζσ περιλαμβάνουν ςε θλεκτρονικι μορφι όλα τα ςτοιχεία που κακορίηονται ςτθ Διακιρυξθ 
και υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τισ Οδθγίεσ 
Χριςθσ του Συςτιματοσ. Ειδικότερα: 

Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιζχει τθν Εγγφθςθ Συμμετοχισ, το ΤΕΥΔ και τθν 
υπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ  των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ Οικονομικι Ρροςφορά 
περιζχει τθν «οικονομικι προςφορά», όπωσ αυτι κακορίηεται ςτθ Διακιρυξθ (άρκρο 2.3). 

2.4.2.3.2 Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι 
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.3.3 Θ προςφορά κα πρζπει να υπογράφεται ψθφιακά, ςτθν πρϊτθ ι τελευταία ςελίδα κάκε 
υποβαλλομζνου εγγράφου (δθλϊςεισ, περιγραφι προςφερόμενου αντικειμζνου, ςχζδια κλπ.), από 
πρόςωπο ι πρόςωπα τα οποία είναι προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνα από τον οικονομικό φορζα. Οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το 
οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ. Θ γλϊςςα ςτθν οποία 
ςυντάςςονται οι προςφορζσ είναι θ προβλεπόμενθ ςτθ Διακιρυξθ. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία, 
ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.3.3 και 2.4.4 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο 
(όπωσ ενδεικτικά το ΤΕΥΔ ι οι Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των παραγράφων 2.2.8.2 και 2.4.3.3, κακϊσ και 
οποιαδιποτε άλλα πιςτοποιθτικά και ζγγραφα που ςυντάςςουν οι οικονομικοί φορείσ προσ τεκμθρίωςθ 
π.χ. τθσ τεχνικισ, επαγγελματικισ ι οικονομικισ τουσ επάρκειασ), φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, 
χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
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Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
 
2.4.2.3.4 Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, 
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

2.4.2.3.5 Θ υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν γίνεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά με 
εξαίρεςθ τθν Εγγφθςθ Συμμετοχισ, τθν οποία, εφόςον δεν πρόκειται για εγγφθςθ που ζχει εκδοκεί 
εγκφρωσ θλεκτρονικά, υποχρεοφνται οι Διαγωνιηόμενοι οικονομικοί φορείσ επί ποινι απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ να προςκομίςουν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) ςτθν αρμόδια Υπθρεςία διεξαγωγισ του 
Διαγωνιςμοφ εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των 
προςφορϊν. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

2.4.3.1.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά, ςε (θλεκτρονικοφσ) φακζλουσ και με ςυμπλιρωςθ τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ ςε ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ  και ςτο υπόδειγμα οικονομικισ 
προςφοράσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ διακιρυξθ. Ειδικότερα: 

- Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιζχει τθν Εγγφθςθ Συμμετοχισ, το ΤΕΥΔ και 
τθν υπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ  των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  

- Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ Οικονομικι Ρροςφορά περιζχει τθν «οικονομικι προςφορά», όπωσ αυτι 
κακορίηεται ςτθ Διακιρυξθ. 

2.4.3.1.2 Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, όπωσ αυτό ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι 
αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.marketsite.gr του Συςτιματοσ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ), ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2.2.8.1. τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν το εν λόγω πρότυπο ΤΕΥΔ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ). 

Οι Διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ,, εφόςον αυτό 
ηθτθκεί από τον ΔΕΔΔΘΕ, και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) τθν Εγγφθςθ Συμμετοχισ ςτθν αρμόδια 
Υπθρεςία διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
θλεκτρονικισ υποβολισ των προςφορϊν, εκτόσ αν πρόκειται για εγγυιςεισ που εκδίδονται εγκφρωσ 
θλεκτρονικά. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά-Μειέηε 

Οι μελζτεσ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε Υ/Σ πόλεωσ ςυντάςςονται από τον Τεχνικό Τομζα τθσ 
ΔΡΑ/ΔΕΔΔΘΕ και επιδίδονται ςτον ανάδοχο. 

2.4.3.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο».  

Ο Υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιζχει: 

http://www.marketsite.gr/
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Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ:  
- Εγγφθςθ Συμμετοχισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.2 τθσ παροφςθσ. 
- Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρωμζνο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.8.1. τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 
και με το Ραράρτθμα ΙΙΙ και θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2.4.2.3.3. τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ.  
- Υπεφκυνθ Διλωςθ Ρλιρουσ Αποδοχισ των Πρων του Διαγωνιςμοφ, υπογεγραμμζνθ ςφμφωνα με τθν 
παρ. 2.4.2.3.3. Οι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ/προςωρινζσ ςυμπράξεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν 
κοινι προςφορά, υποβάλλουν το θλεκτρονικό ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςε αυτζσ.  
-  Στθν περίπτωςθ που προςφζρων ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτων ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6 
τθσ παροφςασ, οφείλει να ςυμπλθρϊςει τα ςχετικά πεδία του  ΤΕΥΔ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το ΤΕΥΔ  κα 
υποβάλλεται ψθφιακά υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και από τον τρίτο, ςφμφωνα 
με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.8.1. και 2.4.2.3.3 τθσ παροφςασ. 
- Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων προτίκεται να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβο, οφείλει 
να το δθλϊςει ςτο ςχετικό πεδίο του ΤΕΥΔ.  Τυχόν ςτοιχεία που κατά τθν περιεχόμενθ ςτο ΤΕΥΔ διλωςθ 
του προςφζροντοσ, ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ, αποδεικνφουν ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του κατά τθν παράγραφο 2.2.3.6  τθσ παροφςασ. 
-  Ο ΔΕΔΔΘΕ μπορεί να ηθτεί από τουσ προςφζροντεσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ, να υποβάλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, που τεκμθριϊνουν τθν απουςία λόγων 
αποκλειςμοφ ι/και τθ ςυνδρομι των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.4  Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά / Πεξηερόκελα Φαθέινπ / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  όπωσ 
ορίηεται ςτθν παραγρ. 2.3 τθσ παροφςθσ.  
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτον Υποφάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά» 
ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει, 
επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλει θλεκτρονικά ςτο Φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ και αρχείο το 
οποίο κα περιλαμβάνει τόςο το ζντυπο «Τιμολόγιο Ρροςφοράσ» όςο και το ζντυπο «Ρρομζτρθςθ – 
Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ» ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.3 τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ. Το θλεκτρονικό αυτό αρχείο αφοφ ςυμπλθρωκεί κα υποβάλλεται ςε μορφι PDF και κα 
υπογράφεται με προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι.  
Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι .pdf, θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το αναγραφόμενο ποςό προςφοράσ ςτο ςφνολο τθσ δαπάνθσ όλων 
των κονδυλίων του εντφπου «ΡΟΜΕΤΘΣΘ – ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» που επιςυνάπτεται ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ….% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ….%. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  
Οι ςυμβατικζσ τιμζσ του Τιμολογίου Ρροςφοράσ ανακεωροφνται ςφμφωνα με το άρκρο 9 του 
Συμφωνθτικοφ.  
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι γ) δεν αναγράφονται 
όλεσ οι τιμζσ εργαςιϊν τόςο ςτο ζντυπο Τιμολόγιο Ρροςφοράσ όςο και ςτο ζντυπο Ρρομζτρθςθ – 
Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ, δ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και 
τεκμθριϊνεται από τον ΔΕΔΔΘΕ ςτο κεφάλαιο Β6 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
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2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

2.4.5.1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για χρονικό διάςτθμα ίςο με 12 μινεσ 
από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Ρροςφορά, ςτθν οποία δθλϊνεται 
μικρότεροσ χρόνοσ ιςχφοσ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

2.4.5.2. Ο ΔΕΔΔΘΕ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν εγγράφωσ τθ 
διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ πριν από τθ λιξθ τθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και οι λοιποί αποκλείονται.  

2.4.5.3. Κάκε παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ πρζπει να ςυνοδεφεται από ανάλογθ 
παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ϊςτε θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ να ιςχφει πάντα 
για τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  

2.4.5.4. Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 
προςφοράσ, o ΔΕΔΔΘΕ δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

Ο ΔΕΔΔΘΕ, με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, εκτόσ από τισ 
περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ προβλζπεται ειδικά ςτθν παροφςα, απορρίπτει προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα και με τον τρόπο που ορίηεται ςτθν παροφςα, 

β) θ οποία δεν υποβάλλεται με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα, περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, 
αςάφειεσ ι ςφάλματα, πλθν αν τα ανωτζρω επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ, 

γ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Οι 
προςφορζσ από μζλοσ προςφζρουςασ ςφμπραξθσ/ζνωςθσ προςϊπων που υποβάλει ταυτόχρονα 
προςφορά και ωσ μζλοσ άλλθσ προςφζρουςασ ςφμπραξθσ/ ζνωςθσ προςϊπων ι υποβάλει και 
μεμονωμζνθ προςφορά, αποκλείονται τθσ περαιτζρω ςυμμζτοχισ  ςτο Διαγωνιςμό εάν διαπιςτωκεί μζχρι 
και το χρονικό ςθμείο κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ θ εξ αυτισ αιτίασ νόκευςθ του 
ανταγωνιςμοφ. Στθν περίπτωςθ που εταιρείεσ ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ υποβάλουν περιςςότερεσ τθσ 
μια προςφορζσ ςτο Διαγωνιςμό είτε ωσ μζλθ ςφμπραξθσ ανεξάρτθτων (μθ ςυνδεδεμζνων), μεταξφ τουσ 
επιχειριςεων είτε αυτόνομα, οι προςφορζσ τουσ αποκλείονται τθσ περαιτζρω ςυμμετοχισ του ςτο 
Διαγωνιςμό εάν διαπιςτωκεί μζχρι και το χρονικό ςθμείο κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του 
Διαγωνιςμοφ θ εξ αυτισ τθσ αιτίασ νόκευςθ του ανταγωνιςμοφ. 

δ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

ε) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ ι τα 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ. 

ςτ) θ οποία δεν αφορά το ςφνολο του ζργου  
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ 
πξνζθνξώλ 

3.1.1.1 Οι προςφορζσ αποςφραγίηονται ςε ςτάδια ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ, από αρμόδια 
επιτροπι, θ οποία ςυςτινεται από αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΘΕ. Θ αρμόδια επιτροπι κα προβεί ςτο 
πρϊτο ςτάδιο τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των ζντυπων προςφορϊν και ϊρα 10:00. 
3.1.1.2 Κατά τθν προαναφερόμενθ θμζρα και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των υποβλθκζντων 
θλεκτρονικϊν Υποφακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ». Αμζςωσ μετά θ αρμόδια επιτροπι προβαίνει 
ςτθν αποςφράγιςθ και των υποβλθκζντων εντφπων φακζλων των προςφερόντων. Θ επιτροπι μονογράφει 
τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτουσ ζντυπουσ φακζλουσ ανά φφλλο ι προβαίνει ςε διάτρθςι τουσ με ειδικό 
διατρθτικό μθχάνθμα. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των Υποφακζλων «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ» οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των 
προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν. Εξαιροφνται από το δικαίωμα γνϊςθσ εκείνα τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ, τα οποία ο προςφζρων ζχει χαρακτθρίςει ςτθν προςφορά του ωσ εμπιςτευτικά, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου. 

3.1.1.3 Μετά τθν αποςφράγιςθ θ αρμόδια επιτροπι προβαίνει ςτον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των 
θλεκτρονικϊν Υποφακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» όλων των ςυμμετεχόντων κακϊσ και των 
εντφπων φακζλων, εφόςον προβλζπεται θ κατάκεςι τουσ, και ςυντάςςει αντίςτοιχο πρακτικό, με το οποίο 
ειςθγείται για τισ προςφορζσ που πρζπει να απορριφκοφν ωσ απαράδεκτεσ και εκείνεσ που πρζπει να 
γίνουν αποδεκτζσ ωσ παραδεκτζσ (τυπικά και τεχνικά). 

3.1.1.4 Θ ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και τα αποτελζςματα ελζγχου των δειγμάτων διαβιβάηονται 
ςτον Γενικό Δ/ντι Ανάπτυξθσ και Διαχείριςθσ Δικτφου ο οποίοσ αποφαςίηει. Θ απόφαςθ αυτι που 
επικυρϊνει τα αποτελζςματα του ςταδίου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κοινοποιείται μζςω του 
Συςτιματοσ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 

3.1.2 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ  

3.1.2.1 Μετά τθν οριςτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ελζγχου των Υποφακζλων «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ» και των εντφπων φακζλων, εφόςον προβλζπεται θ κατάκεςι τουσ, οι θλεκτρονικοί 
Υποφάκελοι «Οικονομικι Ρροςφορά» των προςφορϊν που κρίκθκαν παραδεκτζσ αποςφραγίηονται 
θλεκτρονικά από τθν αρμόδια επιτροπι. Οι Υποφάκελοι «Οικονομικισ Ρροςφοράσ» των λοιπϊν δεν 
αποςφραγίηονται. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των Υποφακζλων «Οικονομικι 
Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ, των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςτθκαν, κα ζχουν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν.  

3.1.2.2 Μετά τθν αποςφράγιςθ θ αρμόδια επιτροπι προβαίνει ςτον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των 
υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει αντίςτοιχο πρακτικό, με το οποίο ειςθγείται:  

- Για τισ προςφορζσ που πρζπει να απορριφκοφν ωσ απαράδεκτεσ και 
- Για τθν τελικι κατάταξθ των παραδεκτϊν προςφορϊν. 
Θ ειςιγθςθ διαβιβάηεται ςτον Γενικό Διευκυντι Ανάπτυξθσ και Διαχείριςθσ Δικτφου, ο οποίοσ αποφαςίηει. 
Θ απόφαςθ αυτι που επικυρϊνονται τα αποτελζςματα του ςταδίου «Οικονομικι Ρροςφορά» 
κοινοποιείται μζςω του Συςτιματοσ ςτουσ προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ 
αποςφραγίςτθκαν.  

3.1.3 Αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο 

3.1.3.1 Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ο 
ΔΕΔΔΘΕ απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
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προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.  

Οι εξθγιςεισ μποροφν να αφοροφν ιδίωσ: 

α)  τα οικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου καταςκευισ, των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι τθσ 
διαδικαςίασ παραςκευισ· 

β) τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ ι τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων, για 
τθν εκτζλεςθ του ζργου) τθν πρωτοτυπία των αγακϊν, των υπθρεςιϊν ι του ζργου που προτείνονται από 
τον προςφζροντα· 

δ) το ενδεχόμενο χοριγθςθσ κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα. 

3.1.3.2 Ο ΔΕΔΔΘΕ αξιολογεί τισ παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ ςε ςυνεννόθςθ με τον προςφζροντα. Ο ΔΕΔΔΘΕ 
μπορεί να απορρίψει τθν προςφορά μόνο εάν τα παρερχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο 
ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ   που προτείνεται, λαμβανομζνων υπόψθ των ςτοιχείων που 
αναφζρονται ανωτζρω.  

Ο ΔΕΔΔΘΕ απορρίπτει τθν προςφορά, εάν διαπιςτϊςει ότι θ προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι, διότι 
δεν ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ παραγράφου 1.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

3.1.3.3 Εάν ο ΔΕΔΔΘΕ διαπιςτϊςει, ότι μία προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι λόγω χοριγθςθσ κρατικισ 
ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα, θ προςφορά μπορεί να  απορρίπτεται αποκλειςτικά γι’ αυτόν τον λόγο μόνο 
μετά από διαβοφλευςθ με τον προςφζροντα και εφόςον αυτόσ δεν είναι ςε κζςθ να αποδείξει, εντόσ 
επαρκοφσ προκεςμίασ που κα του τάξει για τον ςκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΘΕ, ότι θ εν λόγω ενίςχυςθ είναι 
ςφμφωνα με τθν εςωτερικι αγορά κατά τθν ζννοια του άρκρου 107 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ εξ αυτοφ του λόγου ο ΔΕΔΔΘΕ ενθμερϊνει ςχετικϊσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.  Για τθν 
απόδειξθ ότι θ χορθγθκείςα κρατικι ενίςχυςθ είναι ςφμφωνθ με τθν εςωτερικι αγορά κατά τθν ζννοια 
του άρκρου 107 ΣΛΕΕ ο προςφζρων προςκομίηει, εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ, τα κατάλλθλα ζγγραφα 
προσ απόδειξθ του ιςχυριςμοφ του.  

3.1.4 Ιζνδύλακεο πξνζθνξέο 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν ο ΔΕΔΔΘΕ επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

 

3.2  Γηαδηθαζία θαη Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

3.2.1 Γηαδηθαζία  

Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ θ αρμόδια Επιτροπι ειδοποιεί εγγράφωσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Συςτιματοσ εκείνον που αναδείχκθκε προςωρινόσ ανάδοχοσ , να 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ειδοποίθςθσ.  
3.2.1.1 Τα δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου είναι τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ. 
Τα δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορζα θλεκτρονικά μζςω 
του Συςτιματοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου» ςε μορφι PDF. Πταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι. 
Ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θλεκτρονικι 
υποβολι τα ίδια δικαιολογθτικά, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο που κατατίκεται ι αποςτζλλεται 
ταχυδρομικά ςτθν ζδρα τθσ Υπθρεςίασ  που διενεργεί το διαγωνιςμό.  
3.2.1.2. Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται 
προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςισ του μζςω του Συςτιματοσ,. Ο ΔΕΔΔΘΕ μπορεί 
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αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ. 
3.2.1.3 Τα δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου πρζπει να είναι πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014. Ειδικά, τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν 
ιδιωτικά ζγγραφα, εφόςον αυτά απαιτείται να υποβλθκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ 
ακρίβειά τουσ. Τα ζγγραφα αυτά ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
 
Νομιμοποιθτικά ζγγραφα, λοιπά δικαιολογθτικά και εγγυιςεισ και άλλα αποδεικτικά ζγγραφα, που τυχόν 
ζχουν ςυνταχκεί ςε άλλθ γλϊςςα, πλθν τθσ ελλθνικισ (εναλλακτικά: ι τθσ αγγλικισ), πρζπει να 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα κα 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά 
τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει 
ςυνταχκεί το ζγγραφο. 
 
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εναλλακτικά δε δφναται αυτά να επικυρϊνονται κατά τα 
προβλεπόμενα ςτον Κϊδικα Δικθγόρων (Ν. 4194/2013, άρκρο 36, ωσ εκάςτοτε ιςχφει). 
Ο φάκελοσ αυτόσ φζρει τισ ενδείξεισ: 
«ΕΝΤΥΡΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ … (αρικμόσ διακιρυξθσ 
ΔΡΑ/9101003/2020). 
Αρικμόσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ: … 
Επωνυμία, Ζδρα Ρροςφζροντοσ: … 
Σθμείωςθ: Να μθν ανοιχκεί παρά μόνο από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ». 
 
3.2.1.4 Μζςα ςε 3 θμζρεσ από τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ Αναδόχου θ αρμόδια 
Επιτροπι αποςφραγίηει θλεκτρονικά τον φάκελο και ελζγχει τα δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου. 
Αμζςωσ μετά αποςφραγίηει τον υποβλθκζντα φάκελο δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ Αναδόχου και 
μονογράφει όλα τα ςτοιχεία που περιζχονται ςε αυτόν ανά φφλλο ι προβαίνει ςε διάτρθςι τουσ με ειδικό 
διατρθτικό μθχάνθμα. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 
Ρροςωρινοφ Αναδόχου όςοι  δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά ςτον διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενό του. 
 
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

3.2.1.5 Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει εμπρόκεςμα τα δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου ι 
από τον ζλεγχό τουσ προκφψει ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν περί μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ 
και ςυνδρομισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ είναι ψευδι ι ανακριβι ι μθ πλθροφμενα ι ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΤΕΥΔ είναι ψευδι ι ανακριβι, ο ΔΕΔΔΘΕ απορρίπτει τθν προςφορά του 
προςωρινοφ αναδόχου. Σε αυτι τθν περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ του ΔΕΔΔΘΕ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ και 
επαναλαμβάνεται θ διαδικαςία με τθν κλιςθ του επόμενου ςε ςειρά κατάταξθσ προςφζροντοσ για 
υποβολι δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ Αναδόχου και οφτω κακ’ εξισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ 
δεν προςκομίςει εμπρόκεςμα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι δεν υπζβαλε αλθκι και ακριβι διλωςθ, 
θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.  
 
3.2.1.6 Θ διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ  ολοκλθρϊνεται με τθ 
ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν αρμόδια Επιτροπι, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 
δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2.1. και τθ διαβίβαςθ του φακζλου τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτο αρμόδιο με βάςθ τουσ Κανονιςμοφσ του ΔΕΔΔΘΕ όργανο ωσ αποφαινόμενο για 
τθν ζκδοςθ απόφαςθσ είτε κατακφρωςθσ είτε ματαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ. Με τθν απόφαςθ αυτι 
επικυρϊνεται το αποτζλεςμα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν του Ρροςωρινοφ Αναδόχου. 
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3.2.1.7 Ο ΔΕΔΔΘΕ δφναται να λαμβάνει οίκοκεν υπόψθ ςτοιχεία που επικαλείται ο οικονομικόσ φορζασ. 

3.2.2 Οςηγελείο κεηαβνιέο  

Αν μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ επζλκουν ι καταςτοφν γνωςτζσ ςτον προςφζροντα μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, οι οποίεσ προβλζπονται ςτθν παράγραφο 2.2. του παρόντοσ («Λόγοι 
Αποκλειςμοφ» - «Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ») και τισ οποίεσ ο προςφζρων διλωςε με τθν προςφορά 
του, ο προςφζρων οφείλει να ενθμερϊςει τον ΔΕΔΔΘΕ μζςω του Συςτιματοσ, αμελλθτί και πάντωσ το 
αργότερο μζχρι τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  
Στθν περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ειδοποίθςθσ του ΔΕΔΔΘΕ για τισ ανωτζρω μεταβολζσ θ 
προςφορά, εφόςον δεν πλθροί πλζον τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, απορρίπτεται, αλλά δεν καταπίπτει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ.  

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Ο ΔΕΔΔΘΕ κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, 
εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ.  

Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3.4. κατωτζρω, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, αφοφ υποβάλει τα 
ηθτοφμενα από τθ διακιρυξθ δικαιολογθτικά, καλείται να προςζλκει για υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ εντόσ 
προκεςμίασ 20 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ Σφμβαςθ ζχει 
αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, 
με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

3.4 Δλζηάζεηο 

3.4.1  Κάκε ενδιαφερόμενοσ Οικονομικόσ Φορζασ δικαιοφται να προςβάλει με ζνςταςθ κάκε εκτελεςτι 
πράξθ ι παράλειψθ του ΔΕΔΔΘΕ ι και διάταξθ τθσ Διακιρυξθσ, τθν οποία κεωρεί ότι κίγει, μθ νόμιμα, τα 
ςυμφζροντά του.  

3.4.2  Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Ενςτάςεων του ΔΕΔΔΘΕ ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που θ προςβαλλόμενθ πράξθ περιιλκε ςε γνϊςθ του ενιςτάμενου. Ειδικά οι 
ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλονται  ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτθν Επίςθμθ Ιςτοςελίδα του ΔΕΔΔΘΕ μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ 
ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 

3.4.3 Θ εκδίκαςθ των ενςτάςεων γίνεται από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων, που ςυςτινεται ςφμφωνα με τισ 
εςωτερικζσ διαδικαςίεσ του ΔΕΔΔΘΕ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υποβολι τουσ. Στθν 
περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, ο ΔΕΔΔΘΕ αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των  ανωτζρω 
προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Θ ςχετικι απόφαςθ γνωςτοποιείται ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν οικεία Διακιρυξθ. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

3.5.1. Ο ΔΕΔΔΘΕ διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ ςε οποιαδιποτε 
φάςθ μζχρι τθν κατακφρωςθ. Ματαίωςθ μπορεί να αποφαςιςκεί, εκτόσ από τισ άλλεσ περιπτϊςεισ που 
προβλζπονται ρθτά ςτθν παροφςα, ιδίωσ ςτισ ακόλουκεσ: 

- Αν μεταβλικθκαν οι ανάγκεσ του ΔΕΔΔΘΕ ωσ προσ τθν εκτζλεςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου.  

- Αν θ προςφορά κρίνεται ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ.  
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- Αν δεν αναπτφχκθκε επαρκισ ανταγωνιςμόσ ι αν υπάρχουν υπόνοιεσ ότι ζγινε ςυνεννόθςθ μεταξφ των 
προςφερόντων ι άλλθ προςπάκεια νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ. 

- Απζβθ άγονοσ λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ ι λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι αποκλειςμοφ 
όλων των προςφερόντων. 

- Αν θ διαδικαςία ανάκεςθσ διεξιχκθ παράτυπα.  

- Για άλλουσ λόγουσ ρθτά κακοριηόμενουσ ςτθν παροφςα διακιρυξθ  

- Κανζνασ από τουσ Οικονομικοφσ φορείσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

- Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ςοβαροφ λόγου που επιβάλλει τθ ματαίωςθ. 

3.5.2. Επιπλζον ο ΔΕΔΔΘΕ μπορεί να ακυρϊςει μερικά το Διαγωνιςμό αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι 
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο αυτοφ ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά του ι να 
αποφαςίςει τθν επανάλθψι του από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 

Θ ματαίωςθ κάκε διαδικαςίασ επιλογισ με Ρροθγοφμενθ Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ ανακοινϊνεται ςτθν 
επίςθμθ ιςτοςελίδα του ΔΕΔΔΘΕ. 

3.5.3. Ο ΔΕΔΔΘΕ δεν κα ζχει ευκφνθ ι υποχρζωςθ, ςε καμία περίπτωςθ, να αποηθμιϊςει τουσ 
Οικονομικοφσ φορείσ για οποιαδιποτε δαπάνθ ι ηθμιά που κα ζχουν υποςτεί για τθν προετοιμαςία και 
υποβολι των Ρροςφορϊν τουσ, ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ που αυτζσ δεν κα γίνουν δεκτζσ ι κα 
αναβλθκεί ι ματαιωκεί ο διαγωνιςμόσ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο και χρόνο και για οποιοδιποτε λόγο ι 
αιτία. Θ προςφορά, θ οποία υποβάλλεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, κεωρείται ωσ πρόταςθ 
προσ τον ΔΕΔΔΘΕ και όχι ωσ αποδοχι πρόταςισ τθσ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

Τα Ραρατιματα προςαρμόηονται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ και μπορεί να περιλαμβάνουν 
ό,τι κατά περίπτωςθ κρίνεται αναγκαίο. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Θ Διεφκυνςθ Ρεριφζρειασ Αττικισ (ΔΡΑ) είναι μία από τισ επτά (7) Ρεριφζρειεσ του ΔΕΔΔΘΕ και ελζγχει 
τόςο το εναζριο όςο και το υπόγειο δίκτυο του Λεκανοπεδίου Αττικισ (όπου ανικουν και οι υποςτακμοί 
(Υ/Σ) πόλεωσ Μ.Τ./Χ.Τ., που είναι διάςπαρτοι ςτο Λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ και είναι εγκατεςτθμζνοι 
κυρίωσ ςε υπόγεια πολυκατοικιϊν ι παλιοφσ οικίςκουσ). Σθμειϊνεται ότι ςτθν ΔΡΑ ανικουν και τα δίκτυα 
ςτα νθςιά: Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίςτρι, Άνδρο, Τινο και Κζα (Τηιά). 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Θ ΔΡΑ περιλαμβάνει επτά (7) Διοικθτικζσ Ρεριοχζσ οι οποίεσ είναι οι εξισ: Ρερ. Ακινασ , Ρειραιά, 
Φιλοκζθσ - Κθφιςιάσ, Καλλικζασ, Ρεριςτερίου, Μεςογείων και Ελευςίνασ. Στθν αρμοδιότθτα αυτϊν των 
περιοχϊν υπάρχουν 3.900 χϊροι Υ/Σ που είναι εγκατεςτθμζνοι, εκ των οποίων οι 3.600 είναι εξοπλιςμζνοι 
και λειτουργοφν, ενϊ 350 είναι κενοί και κα εξοπλιςκοφν όποτε χρειαςτεί. Επειδι ςτο Λεκανοπζδιο 
βρίςκονται κρίςιμεσ εγκαταςτάςεισ (Βουλι των Ελλινων, Υπουργεία, Εργοςτάςια κλπ.), είναι αναγκαίο θ 
ΔΡΑ να ζχει ζνα αξιόπιςτο θλεκτρικό δίκτυο ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν διάφορεσ βλάβεσ ςε τοπικό 
επίπεδο. Λόγω των ζκτακτων φαινομζνων (πλθμμφρεσ ι καφςωνασ) ηθτικθκε από τισ επτά (7) Ρεριοχζσ να 
αποςτείλουν τισ ανάγκεσ τουσ για τα ζτθ: 2021 (βϋ εξάμθνο), 2022, 2023 (α’ εξάμθνο). Ζτςι θ ΔΡΑ μζςω 
του Τεχνικοφ Τομζα τθσ, κατάρτιςε τον τελικό πίνακα που περιλαμβάνει επεμβάςεισ οικοδομικζσ τόςο ςε 
Υ/Σ που λειτουργοφν όςο και ςε νζεσ διαμορφϊςεισ ςε Υ/Σ πόλεωσ που είναι διάςπαρτοι ςτο 
Λεκανοπζδιο. 

Ζτςι οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν από τον υποψιφιο ανάδοχο περιγράφονται παρακάτω. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Οικοδομικζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, ανακαίνιςθσ και διαμόρφωςθσ Υ/Σ πόλεωσ Μ.Τ./Χ.Τ. αρμοδιότθτασ 
ΔΡΑ. 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΩΝ Υ/Σ ΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ςυνοπτικά εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 24 μθνϊν με τθν υπόψθ 
ςφμβαςθ είναι οι παρακάτω: 

1. Συντιρθςθ 180 χϊρων Υ/Σ πόλεωσ (που βρίςκονται ςε λειτουργία) 
2. Συντιρθςθ 20 χϊρων από τουσ 350 κενοφσ χϊρουσ Υ/Σ, όπου παρατθροφνται οξειδωμζνεσ κλίμακεσ, 

εςχάρεσ, ζντονεσ υγραςίεσ, νερά, ςκουπίδια, μπάηα κλπ. 
3. Τροποποιιςεισ 150 χϊρων Υ/Σ  6,6/0,4KV λόγω αλλαγισ τροφοδότθςθσ των Υ/Σ από τα 6,6 KV ςτα 

20KV 
4. Διαμορφϊςεισ 10 χϊρων για εγκατάςταςθ νζων Υ/Σ πόλεωσ 
5. Διαμορφϊςεισ 12 χϊρων λόγω επαυξιςεων υφιςταμζνων Υ/Σ  
6. Καταςκευι και Διαμόρφωςθ 1 νζου Υ/Σ ςε κοινόχρθςτο χϊρο (πλατεία) 
7. Τοποκετιςεισ ςιδθροκαταςκευϊν οροφισ ςε 12 ςυμβολαιοποιθμζνουσ χϊρουσ Υ/Σ πόλεωσ 
8. Εγκατάςταςθ ενεργθτικισ και πακθτικισ πυροπροςταςίασ ςφμφωνα με το ΡΔ41/18 ςε 8 νζουσ Υ/Σ  

Δθλαδι με τθν υπόψθ Σφμβαςθ κα εκτελεςτοφν 400 εντολζσ ζργων (μικρά δομικά ζργα διάςπαρτα ςτο 
λεκανοπζδιο Αττικισ), όπου δεν περιλαμβάνονται τα εμβόλιμα ζργα λόγω βλαβϊν που κα προκφψουν. 

Σθμειϊνεται ότι όλεσ αυτζσ οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται από τον ανάδοχο με μθνιαίο πρόγραμμα βάςει 
μελετϊν – ςχεδίων και προδιαγραφϊν τθσ ΔΡΑ. Θ μεταφορά και εγκατάςταςθ νζων μθχανθμάτων ι θ 
αποξιλωςθ των παλαιϊν ςε Υ/Σ πόλεωσ κα γίνεται από τον ΤΚΣΔ τθσ ΔΡΑ.  
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ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζτςι με βάςει τον τελικό πίνακα αναγκϊν (ποςότθτα – ζργα) για τθν διετία: 2021 (βϋ εξάμθνο), 2022, 2023 
(α’ εξάμθνο), θ ΔΡΑ προχϊρθςε ςφμφωνα με το νζο ΚΕΡΥ του ΔΕΔΔΘΕ και το Ν. 4643 /19 ςτισ διαδικαςίεσ 
διενζργειασ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για το ζργο: «Οικοδομικζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, ανακαίνιςθσ και 
διαμόρφωςθσ Υ/Σ πόλεωσ Μ.Τ./Χ.Τ. αρμοδιότθτασ ΔΡΑ». 
Το υπόψθ ζργο περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ: 

1. Με βάςει τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ οικοδομικϊν εργαςιϊν για δφο (2) χρόνια καταρτίςκθκε ο 
προχπολογιςμόσ Υπθρεςίασ που ανζρχεται ςτα 2.000.000€ και περιλαμβάνει 233  κονδφλια χωρίσ 
να περιλαμβάνεται ο ΦΡΑ. 

2. Για τθν διενζργεια του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κριτιριο ανάκεςθσ λαμβάνεται θ χαμθλότερθ 
τιμι (άρκρο 8.δ. ΚΕΡΥ). 

3. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν να ςυμπλθρϊςουν τισ τιμζσ ςτο ζντυπο «Τιμολόγιο 
Ρροςφοράσ» όςο και το ζντυπο «Ρρομζτρθςθ – Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ» και τα κατακζςουν 
θλεκτρονικά όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

4. Για το υπόψθ ζργο, προβλζπεται προαίρεςθ μζχρι ποςοςτοφ 50% τόςο ςε ςυμβατικό ποςό όςο 
και ςε χρονικι διάρκεια. 

5. Θ χρθματοδότθςθ του ζργου γίνεται από τθν ΔΡΑ/ΔΕΔΔΘΕ. 
6. Ρροςφορά που υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ζργου τθσ Υπθρεςίασ, απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI–ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηνλ ΓΔΓΓΗΔ) 

Για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ, ο ΔΕΔΔΘΕ ζχει ςυντάξει με χριςθ τθσ υπθρεςίασ ESPDint το 
θλεκτρονικό ΤΕΥΔ για τον παρόντα διαγωνιςμό και ζχει παραγάγει αυτό ςε μορφι αρχείου XML, το οποίο 
ζχει αναρτθκεί και ςτον χϊρο του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ (www.marketsite.gr) τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Το υπογεγραμμζνο  ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία θλεκτρονικό ΤΕΥΔ μορφισ PDF 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκθκεφει ςτον υπολογιςτι του το αναρτθμζνο ςτο χϊρο του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ αρχείο μορφισ XML, και εν ςυνεχεία  οφείλει να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα που είναι 
αναρτθμζνο προκειμζνου να ςυμπλθρϊςει τα κατάλλθλα πεδία και να παράγει τθν απάντθςι του ςε 
μορφι αρχείου PDF υπογεγραμμζνου ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  

Ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλει το υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό ΤΕΥΔ ςε μορφι PDF ςτον υποφάκελο 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ». 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Α. Νομιμοποιητικά ζγγραφα  

1. Τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία των νομικϊν προςϊπων που υποβάλλουν προςφορά. Τα αποδεικτικά 
ζγγραφα ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται διαφορετικά παρακάτω και ςυγκεκριμζνα: 

1.1 Επί ανωνφμων εταιριϊν:  

α) Οι επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΡ., προςκομίηουν μόνο τθν αναλυτικι κατάςταςθ με 
τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορείσ είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, θ προςκόμιςθ του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ 
καλφπτει και τθν απαίτθςθ για τθν υποβολι του πιςτοποιθτικοφ από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 
είναι ονομαςτικζσ.  

Β) Για τισ ελλθνικζσ Α.Ε. που είναι εγγεγραμμζνεσ ςε άλλο ιςοδφναμο επαγγελματικό 
Μθτρϊο/Επιμελθτιριο, προςκομίηουν: 
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α. Αντίγραφο του καταςτατικοφ και των τροποποιιςεϊν του ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ 
που περιλαμβάνει όλεσ τισ τροποποιιςεισ του. 

β. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ.  

γ. Φφλλα τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ ι κατά περίπτωςθ ςτοιχεία του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου, 
από τα οποία προκφπτει θ δθμοςίευςθ του καταςτατικοφ κακϊσ και τυχόν τροποποιιςεϊν του κακϊσ και 
θ απόφαςθ εκλογισ του τρζχοντοσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου και θ πράξθ ςυγκρότθςισ του ςε ςϊμα. Εάν θ 
δθμοςίευςθ των πράξεων αυτϊν δεν ζχει ολοκλθρωκεί ακόμα, κα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολισ 
τουσ για δθμοςίευςθ. 

δ. Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ (Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι κατά περίπτωςθ του 
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου), με τθν οποία εγκρίνεται θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προκειμζνου να 
αναλθφκεί θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ, ςτθν οποία κα κακορίηεται και το πρόςωπο ι πρόςωπα που 
εξουςιοδοτοφνται να υπογράψουν τθν προςφορά κακϊσ και ο αντίκλθτοσ, κάτοικοσ του Διμου/ευρφτερθσ 
περιοχισ, όπου ζχει τθν ζδρα τθσ θ Υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό, και ο οποίοσ εξουςιοδοτείται 
να παραλαμβάνει τα ζγγραφα που ζχουν ςχζςθ με τθ διεξαγωγι του Διαγωνιςμοφ (αν είναι διαφορετικά 
από τον νόμιμο εκπρόςωπο). Θ απόφαςθ φζρει θμερομθνία προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ 
προςφοράσ μζχρι τριάντα (30) θμερϊν. 

1.2 Επί εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ:  

α. Αντίγραφο του καταςτατικοφ και των τροποποιιςεϊν του ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ 
που περιλαμβάνει όλεσ τισ τροποποιιςεισ του. 

β. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ.  

γ. Φφλλα τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ ι κατά περίπτωςθ ςτοιχεία του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου, 
από τα οποία προκφπτει θ δθμοςίευςθ του Καταςτατικοφ κακϊσ τυχόν τροποποιιςεϊν του. Εάν θ 
δθμοςίευςθ των πράξεων αυτϊν δεν ζχει ολοκλθρωκεί ακόμα, κα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολισ 
τουσ για δθμοςίευςθ 

δ. Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ (Γενικισ Συνζλευςθσ των Εταίρων ι του/των Διαχειριςτϊν 
κατά περίπτωςθ), με τθν οποία εγκρίνεται θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προκειμζνου να αναλθφκεί θ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθ και κακορίηεται το πρόςωπο ι τα πρόςωπα που εξουςιοδοτοφνται να υπογράψουν τθν 
προςφορά, κακϊσ και ο αντίκλθτοσ, κάτοικοσ Διμου /ευρφτερθσ περιοχισ, όπου ζχει τθν ζδρα τθσ θ 
Υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό που εξουςιοδοτείται να παραλαμβάνει τα ζγγραφα που ζχουν 
ςχζςθ με τθ διεξαγωγι του Διαγωνιςμοφ (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόςωπο). Θ απόφαςθ 
φζρει θμερομθνία προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζχρι τριάντα (30) θμερϊν. 

1.3 Επί ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν:  

α. Αντίγραφο του καταςτατικοφ και των τροποποιιςεϊν του ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ 
που περιλαμβάνει όλεσ τισ τροποποιιςεισ του και τα αποδεικτικά δθμοςίευςθσ.  

β. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ.  

γ. Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ (Γενικισ Συνζλευςθσ των Εταίρων ι των Διαχειριςτϊν), με 
τθν οποία εγκρίνεται θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προκειμζνου να αναλθφκεί θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ 
και κακορίηεται το πρόςωπο ι τα πρόςωπα που εξουςιοδοτοφνται να υπογράψουν τθν προςφορά, κακϊσ 
και ο αντίκλθτοσ, κάτοικοσ Διμου /ευρφτερθσ περιοχισ, όπου ζχει τθν ζδρα τθσ θ Υπθρεςία που διενεργεί 
τον διαγωνιςμό που εξουςιοδοτείται να παραλαμβάνει τα ζγγραφα που ζχουν ςχζςθ με τθ διεξαγωγι του 
Διαγωνιςμοφ (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόςωπο). Θ απόφαςθ φζρει θμερομθνία 
προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζχρι τριάντα (30) θμερϊν. 

1.4 Επί προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. ι Ε.Ε.): 

α. Αντίγραφο του καταςτατικοφ και των τροποποιιςεϊν του ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ 
που περιλαμβάνει όλεσ τισ τροποποιιςεισ του. 

β. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ.  

γ. Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ με τθν οποία εγκρίνεται θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό 
προκειμζνου να αναλθφκεί θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ και κακορίηεται το πρόςωπο ι τα πρόςωπα που 
εξουςιοδοτοφνται να υπογράψουν τθν προςφορά, κακϊσ και ο αντίκλθτοσ, κάτοικοσ Διμου /ευρφτερθσ 
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περιοχισ, όπου ζχει τθν ζδρα τθσ θ Υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό, που εξουςιοδοτείται να 
παραλαμβάνει τα ζγγραφα που ζχουν ςχζςθ με τθ διεξαγωγι του Διαγωνιςμοφ (αν είναι διαφορετικόσ 
από τον νόμιμο εκπρόςωπο).  Θ απόφαςθ φζρει θμερομθνία προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ 
τθσ προςφοράσ μζχρι τριάντα (30) θμερϊν. 

1.5 Επί των λοιπϊν νομικϊν προςϊπων (θμεδαπϊν ι αλλοδαπϊν): 

Αντίςτοιχα προσ τα ανωτζρω νομιμοποιθτικά ζγγραφα βάςει των ιςχυουςϊν διατάξεων για ζκαςτο εξ 
αυτϊν.    

2. Επί ενϊςεων/κοινοπραξιϊν/ προςωρινϊν ςυμπράξεων  φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, οπότε θ 
προςφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που τθν αποτελοφν είτε 
από εκπρόςωπό τουσ ειδικά εξουςιοδοτθμζνο , επιπλζον:   

α. Συμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ Κοινοπραξίασ ι τθσ Ζνωςθσ. Στο ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ Κοινοπραξίασ/ 
Ζνωςθσ/ προςωρινισ ςφμπραξθσ προςϊπων κα αναγράφεται και κα οριοκετείται με τθ μζγιςτθ δυνατι 
ςαφινεια το μζροσ και το είδοσ του υπό ανάκεςθ ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο – ςε 
ποςοςτό, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ τθσ αμοιβισ μεταξφ τουσ) που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ 
τθσ Κοινοπραξίασ/Ζνωςθσ/ προςωρινισ ςφμπραξθσ ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ, κα δθλϊνεται ζνα μζλοσ 
ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των μελϊν τθσ Κοινοπραξίασ/Ζνωςθσ/ προςωρινισ 
ςφμπραξθσ (leader), κα δθλϊνεται από τα μζλθ ότι αναλαμβάνουν αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον τθν 
ευκφνθ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και κα ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Κοινοπραξίασ/Ζνωςθσ/ 
προςωρινισ ςφμπραξθσ και των μελϊν τθσ ζναντι του ΔΕΔΔΘΕ.  

β. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα των εταιρειϊν/φορζων που τθν αποτελοφν, ανάλογα με τθ νομικι μορφι 
τουσ και ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, και  

γ. Διλωςθ υπογεγραμμζνθ από τα μζλθ τθσ ι, κατά περίπτωςθ, τουσ νόμιμουσ  εκπροςϊπουσ των μελϊν 
τθσ, ότι τα μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ/ ζνωςθσ/ προςωρινισ ςφμπραξθσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ 
ολόκλθρον για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Σφμφωνα με το 
Ραράρτθμα*). 

 

Β. Δικαιολογητικά του Ν. 3310/2005  

1. Δικαιολογθτικά Ονομαςτικοποίθςθσ  

Τα κάτωκι ζγγραφα  πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
τουσ και ςυγκεκριμζνα: 

1.1 Ελλθνικζσ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ   

α) Οι επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΡ., προςκομίηουν μόνο τθν αναλυτικι κατάςταςθ με 
τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορείσ είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, θ προςκόμιςθ του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ 
καλφπτει και τθν απαίτθςθ για τθν υποβολι του πιςτοποιθτικοφ από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 
είναι ονομαςτικζσ.  

β) Για τισ ελλθνικζσ Α.Ε. που είναι εγγεγραμμζνεσ ςε άλλο ιςοδφναμο επαγγελματικό 
Μθτρϊο/Επιμελθτιριο, προςκομίηουν:  

α. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ που εποπτεφει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4548/2018 τθν 
Εταιρεία, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τθσ, με βάςθ το ιςχφον καταςτατικό τθσ, είναι 
ονομαςτικζσ.   

β. Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ Εταιρίασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε 
μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ Εταιρείασ, με θμερομθνία το 
πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.  

1.2 Αλλοδαπζσ Εταιρείεσ για τισ οποίεσ το δίκαιο τθσ χϊρασ ζδρασ τουσ επιβάλλει για το ςφνολο τθσ 
δραςτθριότθτάσ τουσ ι για ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτά τουσ, τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν τουσ 
ςτο ςφνολό τουσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου 
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α. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ κατά το δίκαιο του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι οι μετοχζσ, με βάςθ το ιςχφον καταςτατικό, είναι ονομαςτικζσ. Ρροκειμζνου περί εταιρείασ 
τθσ οποίασ οι μετοχζσ ιταν ςτο παρελκόν, βάςει του καταςτατικοφ τθσ, ανϊνυμεσ, πρζπει κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν, να ζχει ολοκλθρωκεί και εγκρικεί από τθν εποπτεφουςα αρχι, 
τροποποίθςθ καταςτατικοφ τθσ, ϊςτε το ςφνολο των μετοχϊν τθσ να ζχει μετατραπεί ςε ονομαςτικζσ. 

β. Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε 
μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο τθροφμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του 
κράτουσ τθσ ζδρασ τθσ, με θμερομθνία το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ.  

γ. Κάκε άλλο ζγγραφο από το οποίο μπορεί να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ 
προςϊπου των μετοχϊν τθσ εταιρείασ που ζχει ςυντελεςτεί το αργότερο τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν από τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ενθμερωμζνα από τθν εταιρεία. Από τα ζγγραφα των εδαφίων 
α, β και γ τθσ παροφςασ παραγράφου πρζπει να προκφπτει ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου 
τθσ εταιρείασ που ζχει ςυντελεςτεί το αργότερο τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
τουσ. 

1.3 Αλλοδαπζσ Εταιρείεσ για τισ οποίεσ το δίκαιο τθσ χϊρασ ζδρασ τουσ δεν επιβάλλει για το ςφνολο 
τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ι για ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτά τουσ, τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν 
τουσ ςτο ςφνολό τουσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου. 

α. Σχετικι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ, ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ, ότι δεν 
επιβάλλεται υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ τουσ, εφόςον 
υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ τθσ εταιρείασ, νομίμωσ 
επικυρωμζνθ. 

β. Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ των μετόχων τθσ, που κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό 
(1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου τθσ εταιρείασ. 

γ. Σχετικι κατάςταςθ μετόχων, που κατζχουν τουλάχιςτον  ζνα τοισ εκατό (1%)  των μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων ψιφου τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με τθν τελευταία γενικι ςυνζλευςθ, ςε περίπτωςθ που θ 
εταιρεία δεν τθρεί ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων και εφόςον οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν 
εταιρεία. 

δ. Ζγγραφθ αιτιολογία ςχετικά με τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία οι 
μζτοχοί τθσ. 

1.4 Εταιρείεσ Ειςθγμζνεσ ςτα Χρθματιςτιρια Κρατϊν – Μελϊν τθσ  Ε.Ε και του Ο.Ο.Σ.Α. 

α. Ριςτοποιθτικό του οικείου χρθματιςτθρίου με το οποίο βεβαιϊνεται ότι θ εταιρεία είναι 
ειςθγμζνθ ςτο χρθματιςτιριο αυτό, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ εξαίρεςι τθσ από τθν υποχρζωςθ 
ονομαςτικοποίθςθσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου. 

1.5  Εταιρεία Άλλθσ Νομικισ Μορφισ  

Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ άλλθσ νομικισ μορφισ, θ εταιρία υποχρεοφται να 
υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86 περί μθ ςυμμετοχισ ανϊνυμθσ εταιρείασ ςτο εταιρικό 
κεφάλαιο τθσ, άλλωσ για τθν κατζχουςα εταιρικά μερίδια ανϊνυμθ εταιρία ιςχφουν τα ανωτζρω.  

2. Εξωχϊριεσ εταιρείεσ 

2.1 Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων του άρκρου 4 παρ. 4 του Ν. 3310/2005 ςφμφωνα με 
τισ παρ. 4 και 10 του άρκρου 8 του Ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει.  

2.2 Υπεφκυνθ διλωςθ κατά τισ προβλζψεισ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 
όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005». 

 

Γ. Δικαιολογητικά περί μη ςυνδρομήσ λόγων αποκλειςμοφ   

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου που ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Σε 
περίπτωςθ που ςτο προςκομιηόμενο απόςπαςμα αναφζρονται καταδίκεσ, πρζπει να υποβλθκοφν και 
αντίγραφα των ςχετικϊν αποφάςεων, ϊςτε να κρικεί, αν ςτοιχειοκετοφν λόγο αποκλειςμοφ. 



 

Σελίδα 38 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από νομικό πρόςωπο το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου κα αφορά 
τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του και εκείνουσ που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό και ιδίωσ:  

α) Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ.  

β) Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.) τον διευκφνοντα ςφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

γ) Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,  που ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν: 

Σε πτϊχευςθ. 

Σε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  

Σε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ 

Αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο. 

Σε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ. 

Σε αναςτολι των επιχειρθματικϊν του δραςτθριοτιτων ι 

Σε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου (μόνο για αλλοδαποφσ). 

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ για καταβολι φόρων.  

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ για καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ζναντι όλων των Οργανιςμϊν 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, προσ τουσ οποίουσ ζχουν υποχρζωςθ καταβολισ ειςφορϊν. Αν ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, το πιςτοποιθτικό πρζπει να 
καλφπτει τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  

Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 
Σχζςεων, που ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

6. Πταν θ προςφορά υποβάλλεται από νομικό πρόςωπο, οι λόγοι αποκλειςμοφ εξετάηονται ςτο ίδιο το 
νομικό πρόςωπο, εκτόσ από εκείνουσ τθσ παρ. 1 ανωτζρω, που εξετάηονται ςτο πρόςωπο των μελϊν του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του και εκείνων που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.   

 

Δ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια  

Τα ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, όπωσ αυτά αναφζρονται 
ςτο ΤΕΥΔ που υποβλικθκε με τθν προςφορά: 

Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ ι κατά περίπτωςθ, άλλα επίςθμα οικονομικά ςτοιχεία του 
προςφζροντοσ. 

Διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ κφκλου εργαςιϊν και κατά περίπτωςθ του κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα 
δραςτθριοτιτων, που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ 
κατ’ ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των 
δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο  εργαςιϊν. 

Οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ 
των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ.  

Ριςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ κάλυψθσ επαγγελματικϊν κινδφνων. 

Κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ.  
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Ε. Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα 

 Ριςτοποιθτικό του Επιμελθτθρίου, το οποίο ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του, ςτο οποίο ο προςφζρων είναι εγγεγραμμζνοσ, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του ςε 
αυτό, κακϊσ και το επάγγελμα, με το οποίο ζχει γίνει θ εγγραφι. 

Αντίγραφα αποδεικτικϊν καλισ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων που τεκμθριϊνουν τθν εμπειρία του 
προςφζροντοσ ςτθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων όμοιων (Εναλλακτικι προςκικθ: ςυναφϊν) προσ τθν 
προκείμενθ, όπωσ αυτζσ δθλϊκθκαν ςτο  ΕΕΕΣ που υποβλικθκε με τθν προςφορά. Τα αποδεικτικά αυτά 
είναι: α) Αν ο πελάτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ, πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι άλλο αντίςτοιχο 
ζγγραφο, ςφμφωνα με τισ διαδικαςτικζσ διατάξεισ που διζπουν τον φορζα, β) Αν ο πελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, 
διλωςθ του πελάτθ. Από τα αποδεικτικά αυτά πρζπει να προκφπτει θ ταυτότθτα του πελάτθ, το 
αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ, θ ςυμβατικι αξία και ο χρόνοσ εκτζλεςισ τθσ. Κατ’ εξαίρεςθ, αν για κάποιο 
πολφ ςοβαρό λόγο, που ανάγεται ςτον πελάτθ και αναφζρεται ςυγκεκριμζνα από τον προςφζροντα, είναι 
αδφνατθ θ υποβολι των ανωτζρω αποδεικτικϊν καλισ εκτζλεςθσ, τότε ο ΔΕΔΔΘΕ κατά τθν κρίςθ του 
μπορεί να αποδεχκεί διλωςθ του ίδιου του προςφζροντοσ. 

Αναφορά του τεχνικοφ προςωπικοφ  

Ρεριγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ  

 

ΣΤ. Στήριξη ςτισ ικανότητεσ άλλων φορζων 

 1. Δεςμευτικι διλωςθ του τρίτου/τρίτων ι/και ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ του προςφζροντοσ και του 
τρίτου/τρίτων ςτα οποία κα κατονομάηονται οι αναγκαίοι πόροι και κα αποδεικνφεται ότι ο προςφζρων 
κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

2. Δικαιολογθτικά του τρίτου/ τρίτων, αντίςτοιχα με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του προςφζροντοσ, 
ςφμφωνα με το παρόν Ραράρτθμα (ςε περίπτωςθ ςτιριξθσ ςε ικανότθτεσ τρίτου κα προςκομίηονται κατά 
περίπτωςθ τα δικαιολογθτικά των παραγράφων Δ ι/και Ε, ανάλογα με το αν γίνεται επίκλθςθ ικανότθτασ 
του τρίτου για τθν κάλυψθ του κριτθρίου τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ επάρκειασ). 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αν ςτθ χϊρα του προςφζροντοσ δεν εκδίδονται όλα ι οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά, μποροφν 
να αντικακίςτανται με ζνορκθ βεβαίωςθ του προςφζροντοσ ι, κατά περίπτωςθ, του νόμιμου εκπροςϊπου 
του και, αν δεν προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ 
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ 
του υπόχρεου. Στθν ζνορκθ βεβαίωςθ ι, κατά περίπτωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, κα βεβαιϊνεται και θ 
αδυναμία ζκδοςθσ του ςυγκεκριμζνου δικαιολογθτικοφ. 

Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ Αναδόχου. 

Ζγγραφα, λοιπά δικαιολογθτικά και εγγυιςεισ, που τυχόν ζχουν ςυνταχκεί ςε άλλθ γλϊςςα, πλθν τθσ 
ελλθνικισ (εναλλακτικά: ι τθσ αγγλικισ), πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα κα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. Στα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγγραφα εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-1961 που κυρϊκθκε με τον ν. 1497/1984. 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων, θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ κακϊσ και θ 
πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, 
κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 



ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οδός Αγησιλάου 56-58, 104 36 - ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. 210.3287.100, Fax. 210.3253.491

Α/A          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                              Α.Τ.          

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΟ 

ΑΝΑΘΕΩ- 

ΡΗΣΗΣ                           

ΜΟΝΑΔΑ        ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ            

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Φορτοεκφορτωση με τα χερια 

αχρήστων
1.1 ΟΙΚ 2173 Μ3 4.000,00

2
Φορτοεκφορτωση με μηχανικα μεσα 

αχρηστων
1.2 ΟΙΚ 2171 Μ3 6.800,00

3 Μεταφορα με μονοτροχο 2 ΟΙΚ 2178 Μ3/10Μ 12.000,00

4 Μεταφορα με αυτοκινητο 3 ΟΙΚ 2180 Μ3/ΚΜ 44.000,00

5
Γενικές εκσκαφές γαιώδεις ή 

ημιβραχώδεις
4.1 ΟΙΚ-2112 Μ3 5.600,00

6 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 4.2 ΟΙΚ-2117 Μ3 600,00

7
Εκσκαφές θεμελίων ή τάφρων 

γαιώδεις ή ημιβραχώδεις
4.3 ΟΙΚ-2124 Μ3 2.000,00

8
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε εδάφη 

βραχώδη
4.4 ΟΙΚ-2127 Μ3 200,00

9
Επίχωση με δανεικά χώματα ή με 

προιόντα εκσκαφής
5 ΟΙΚ 2162 Μ3 1.300,00

10 Καθαίρεση αργολιθοδομης 6.1 ΟΙΚ 2203 Μ3 600,00

11 Καθαίρεση πλινθοδομής 6.2 ΟΙΚ 2221 Μ3 600,00

12 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος 6.3 ΟΙΚ 2226 Μ3 600,00

13
Καθαίρεση οπλισμένου 

σκυροδέματος
6.4 ΟΙΚ 2227 Μ3 500,00

14

Καθαίρεση οπλισμένου 

σκυροδέματος με αδιατάρακτη κοπή 

(πάχους 1,00cm) 

6.5 OIK 2269 M*cm 15.000,00

15

Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή, 

πλινθοδομή ή αόπλου σκυροδέματος 

πλάτους μέχρι 0,10Μ

7.1 ΟΙΚ 2269Α Μ 600,00

16

Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή, 

πλινθοδομή ή αόπλου σκυροδέματος 

πλάτους από 0,10 μέχρι 0,20Μ

7.2 ΟΙΚ 2269Β Μ 600,00

17

Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή, 

πλινθοδομή ή αόπλου σκυροδέματος 

πλάτους από 0,20 μέχρι 0,30Μ

7.3 ΟΙΚ 2269Γ Μ 600,00

18

Διάνοιξη οπής σε πλινθοδομή 

πάχους 0,20Μ και επιφανείας από 

0,13 Μ2 έως 0,50Μ2

7.4 ΟΙΚ 2262.δ ΤΕΜ 100,00

19

Διάνοιξη οπής  Φ100 σε οπλισμένο 

σκυρόδεμα πάχους 0,15Μ  με χρήση 

καροτιέρας

7.5 ΟΙΚ 2274 ΤΕΜ 100,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΑ/9101003/20  

ΣΥΜΒΑΣΗ    :

ΕΡΓΟ:    «Οικοδομικές Εργασίες συντήρησης, 

ανακαίνισης και διαμόρφωσης Υ/Σ πόλεως ΜΤ/ΧΤ 

αρμοδιότητας ΔΠΑ»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σελίδα 1



Α/A          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                              Α.Τ.          

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΟ 

ΑΝΑΘΕΩ- 

ΡΗΣΗΣ                           

ΜΟΝΑΔΑ        ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ            

1 2 3 4 5 6 7 8

20

Διάνοιξη οπής  Φ100  - Φ200 σε 

οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,15Μ  

με χρήση καροτιέρας

7.6 ΟΙΚ 2274 ΤΕΜ 100,00

21

Διάνοιξη οπής  Φ200  - Φ300 σε 

οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,15Μ  

με χρήση καροτιέρας

7.7 ΟΙΚ 2274 ΤΕΜ 60,00

22 Καθαίρεση δαπέδων από πλάκες 8.1 ΟΙΚ 2236 Μ2 4.000,00

23
Καθαίρεση παλιάς πλήρους 

μονώσεως δώματος
8.2 ΟΙΚ-2226 Μ2 4.000,00

24
Καθαίρεση πλήρους παλιάς 

διαμόρφωσης Υ/Σ με μηχανικά μέσα
8.3

ΟΙΚ 2226 50%    

ΟΙΚ 2171 20%   

ΟΙΚ 2180 30% 

ΤΕΜ 14,00

25

Καθαίρεση μερική βάσεων 

συγκροτήματος πινάκων Μ.Τ ή 

ασφαλειοκιβωτίου Χ.Τ

8.4

ΟΙΚ 2226 50%    

ΟΙΚ 2171 20%   

ΟΙΚ 2180 30% 

ΤΕΜ 200,00

26
Καθαιρέσεις επιστρώσεων δαπέδων 

παντός τύπου άνευ προσοχής
8.5 ΟΙΚ 2236 Μ2 3.600,00

27
Καθαιρέσεις επιστρώσεων δαπέδων 

μαρμάρου μετά προσοχής
8.6 ΟΙΚ 2236 Μ2 320,00

28
Καθαίρεση παλαιών ικριωμάτων 

στηρίξεων καλωδίων
8.7 ΟΙΚ 2275 ΤΕΜ 50,00

29

Καθαιρέσεις ασβεστοκονιαμάτων ή 

μαρμαροκονιαμάτων πάχους έως 

0,03Μ

9.1 ΟΙΚ 2251 Μ2 5.200,00

30
Καθαίρεση επιχρίσματος ισχυρού 

κονιάματος
9.2 ΟΙΚ 2252 Μ2 2.500,00

31
Καθαίρεση επιχρισμάτων με πλάτος 

0,30Μ (πάχους 0,03Μ)
9.3 ΟΙΚ 2266 Μ 2.500,00

32
Ανοιγμα οπών ή φωλεών επιφάνειας 

0,05-0,20 Μ2
10 ΟΙΚ 2263Γ ΤΕΜ 240,00

33
Ερευνητικές τομές κατά πλάτος των 

πεζοδρομίων
11 ΟΙΚ 2121 ΤΕΜ 60,00

34 Αφαίρεση μονόφυλλης πόρτας 12.1 ΟΙΚ 2275 ΤΕΜ 100,00

35
Επανατοποθέτηση μονόφυλλης 

πόρτας
12.2 ΟΙΚ 2275 ΤΕΜ 100,00

36
Τροποποίηση μονόφυλλης ή 

δίφυλλης πόρτας
13 ΟΙΚ 2275 ΤΕΜ 80,00

37
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση 

κυρίας είσοδου κτιρίου
14.1 ΟΙΚ 2275 ΤΕΜ 10,00

38

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση 

εξώστη που βρίσκεται πάνω από 

καταπακτή

14.2 ΟΙΚ 2275 ΤΕΜ 40,00

39

Αφαίρεση, επανατοποθέτηση ή και 

τροποποίηση φωταγωγού πόρτας 

κυρίας εισόδου κτιρίου

14.3 ΟΙΚ 2275 ΤΕΜ 50,00

40
Αφαίρεση τοποθετημένων 

πλεγμάτων
15 ΟΙΚ 2275 Μ2 600,00

Σελίδα 2



Α/A          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                              Α.Τ.          

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΟ 

ΑΝΑΘΕΩ- 

ΡΗΣΗΣ                           

ΜΟΝΑΔΑ        ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ            

1 2 3 4 5 6 7 8

41 Επανατοποθέτηση πλεγμάτων 16 ΟΙΚ 2275 Μ2 600,00

42
Αφαίρεση & επανατοποθέτηση 

περσίδων
17 ΟΙΚ 2275 Μ2 600,00

43
Αφαίρεση & επανατοποθέτηση 

εσχάρας δαπέδου
18 ΟΙΚ 2275 ΤΕΜ 100,00

44 Ικριώματα σωληνωτά 19 ΟΙΚ 2303 Μ2 3.000,00

45
Επένδυση προσόψεων ικριωμάτων 

με ύφασμα λινάτσας
20 ΟΙΚ 2314 Μ2 3.000,00

46
Επικάλυψη Η/Μ εξοπλισμού με 

νάιλον
21 ΟΙΚ 2314 Μ2 5.000,00

47

Ανώφλια (πρέκια) σενάζ ύψους 

0,15Μ & πλάτους έως 0,20Μ από 

οπλισμένο σκυρόδεμα

22 ΟΙΚ 3213 Μ 560,00

48 Σκύρα λατομείου 0,7-2,5 ή 3 cm 23.1 ΟΙΚ 4104 Μ3 2.800,00

49 Χονδρά σκύρα λατομείου 5-7 cm 23.2 ΟΙΚ 4104 Μ3 5.800,00

50 Γαρμπιλόδεμα 250 χλγ. τσιμέντου 24 ΟΙΚ 3208 Μ3 260,00

51 Οπλισμένο σκυρόδεμα  C 12/15 25.1 ΟΙΚ 3213 Μ3 260,00

52 Οπλισμένο σκυρόδεμα  C 16/20 25.2 ΟΙΚ 6104 Μ3 380,00

53 Οπλισμένο σκυρόδεμα  C 20/25 25.3 ΟΙΚ 3213 Μ3 380,00

54 Κισσηρόδεμα  150 χλγ. τσιμέντου 26 ΟΙΚ 3503 Μ3 260,00

55
Αποψιλωση εδαφους-εκθαμνωση με 

μηχανικα μεσα
27.1

ΟΙΚ 2109 90%    

ΟΙΚ 2180 10%
ΣΤΡ 100,00

56
Αποψιλωση εδαφους-εκθαμνωση με 

τα χερια
27.2

ΟΙΚ 2109 90%    

ΟΙΚ 2180 10%
Μ2 12.000,00

57
Σκυρόστρωση περιβάλλοντος  

χώρου
27.3

ATEO 3111 80%       

ATEO 3112 20%
M2 12.000,00

58
Πλήρωση νησίδων, πρανών και 

ζαρτινιερών με κηπευτικό χώμα
27.4 ΠΡΣ 1230 Μ3 1.000,00

59

Αποκατάσταση - πλήρωση κενών 

πλάκας με οπλισμένο σκυρόδεμα (ή 

γαρμπιλόδεμα) (όγκου 0,15 m3 & 

επιφανείας έως 0,50m2)

28.1 ΟΙΚ 3216 ΤΕΜ 100,00

60

Αποκατάσταση αποκαλυμμένων 

οπλισμών με έτοιμο επισκευαστικό 

κονίαμα πάχους έως 30 mm και 

πλάτους άνω των 0,10m

28.2 ΟΙΚ 7121 Μ2 600,00

61

Αποκατάσταση αποκαλυμμένων 

οπλισμών με έτοιμο επισκευαστικό 

κονίαμα πάχους έως 30mm και 

πλάτους  έως  0,10m

28.3 ΟΙΚ 7121 Μ 600,00

62

Αποκατάσταση - Ενίσχυση φέροντος 

οργανισμού από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με επικόλληση ειδικών 

ανθρακοελασμάτων

28.4 ΟΙΚ 7912 Μ 600,00

63

Αποκατάσταση - Ενίσχυση φέροντος 

οργανισμού από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με επικόλληση 

ανθρακοϋφασμάτων

28.5 ΟΙΚ 7212 Μ2 600,00
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64
Πλήρωση διάκενων - ρηγματώσεων 

με τσιμεντένεμα
28.6 ΟΙΚ 7101 Μ 600,00

65

Πλήρωση ρηγμάτωσης σε φέροντα 

οργανισμό με έγχυση ενέματος 

ρητινούχας βάσεως δύο συστατικών, 

πλάτους 3mm και βάθους έως 0,10 

m

28.7 ΟΙΚ 7935 Μ 500,00

66
Επάλειψη με αναστολέα διάβρωσης 

επιφάνειας σκυροδέματος
28.8 ΟΙΚ 7785 Μ2 1.000,00

67

Επάλειψη με αναστολέα διάβρωσης 

επιφάνειας σκυροδέματος πλάτους 

έως 0,12m

28.9 ΟΙΚ 7785 Μ 1.000,00

68 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 29.1 ΟΙΚ 3811 Μ2 1.100,00

69 Ξυλότυποι κοινοί 29.2 ΟΙΚ 3816 Μ2 1.000,00

70 Ξύλινα προστατευτικά περιφράγματα 29.3 ΟΙΚ 3816 Μ2 600,00

71
Διαμόρφωση εγκοπων και εσοχών σε 

επιφάνεια από σκυρόδεμα
29.4 ΟΙΚ 3816 Μ 400,00

72 Σιδερένιος οπλισμός  B500c 30.1 ΟΙΚ 3873 ΧΓΡ 55.000,00

73
Σιδερένιος οπλισμός  B500c (Δομικό 

πλέγμα)
30.2 ΟΙΚ 3873 ΧΓΡ 55.000,00

74 Αγκυρώσεις - Βλητραρίσματα 31 ΟΙΚ 3874 ΧΓΡ 15.000,00

75 Εγκιβωτισμός καλωδίων 32

ΟΙΚ 4622 50%    

ΟΙΚ 7121 30%   

ΟΙΚ 4104 20% 

Μ 2.000,00

76 Γέμισμα καναλιών με άμμο 33
ΟΙΚ 4104 60%     

ΟΙΚ 7121 40%
Μ 2.000,00

77 Φρεάτια καλωδίων 34
ΟΙΚ 4622 60%     

ΟΙΚ 4104 40%
ΤΕΜ 120,00

78 Οπτοπλινθοδομές 1/2 πλίνθου 35.1 ΟΙΚ 4622 Μ2 1.700,00

79 Οπτοπλινθοδομές 1 πλίνθου 35.2 ΟΙΚ 4623 Μ2 1.500,00

80 Σιδηροκατασκευές μη γαλβανισμένες 36
ΟΙΚ 6101  50%    

ΟΙΚ 6204  50%
ΧΓΡ 4.600,00

81 Σιδηροκατασκευές γαλβανισμένες 37 ΟΙΚ 6101  ΧΓΡ 4.600,00

82 Τοποθέτηση προστατευτικής ποδιάς 38
ΟΙΚ 6101  50%    

ΟΙΚ 6204  50%
Μ 800,00

83 Πλέγματα διαχωριστικά 39 ΟΙΚ 6431 Μ2 240,00

84
Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα
40 ΟΙΚ 6116 Μ 400,00

85
Επένδυση τοίχων και οροφών με 

δικτυωτό χαλυβδόφυλλο
41 ΟΙΚ 6116 Μ2 4.000,00

86
Σιδερένιες πόρτες δίφυλλες ή 

μονόφυλλες
42 ΟΙΚ 6221 ΧΓΡ 5.000,00

87
Αντικατάσταση ή επισκευή σιδ. 

μεντεσέδων
43.1 ΟΙΚ 6221 ΤΕΜ 200,00

88
Επισκευή  σιδηρών πορτών  μέχρι 25 

% της ολικής επιφανείας των
43.2 ΟΙΚ 6221  Μ2 400,00
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89
Επισκευή σιδηρών πορτών 25 % 

μέχρι 50% της ολικής επιφανείας των
43.3 ΟΙΚ 6221  Μ2 400,00

90 Χειρολαβές τύπου μάνταλου 44 ΟΙΚ 6224  ΤΕΜ 320,00

91 Στηρίγματα λουκέτων 45 ΟΙΚ 6224  ΖΕΥΓΟΣ 320,00

92
Κόψιμο ή κόλλημα λαμαρινών 

πάχους 3-4 mm
46 ΟΙΚ 6301 Μ 640,00

93
Πόρτες καγκελωτές εσοχών 

καταπακτών
47 ΟΙΚ 6224 ΧΓΡ 3.000,00

94 Περσίδες αερισμού σε τοίχους 48.1 ΟΙΚ 6230 ΧΓΡ 2.000,00

95 Περσίδες αερισμού σε πόρτες 48.2 ΟΙΚ 6230 ΧΓΡ 3.000,00

96 Περσίδες προστασίας Μ/Σ 48.3 ΟΙΚ 6230 ΧΓΡ 2.000,00

97
Αφαίρεση ή επανατοποθέτηση 

περσίδας
49 ΟΙΚ 6233 Μ2 500,00

98 Σκάλες σωληνωτές 50 ΟΙΚ 6301 ΧΓΡ 6.200,00

99
Αφαίρεση ή πρόσθεση τεμαχίου 

σκάλας
51 ΟΙΚ 6301 ΤΕΜ 100,00

100 Αλλαγή θέσης σκάλας 52 ΟΙΚ 6301 ΤΕΜ 140,00

101 Τοποθέτηση κουπαστών σε σκάλες 53 ΟΙΚ 6411 Μ 800,00

102

Σκάλες ή σκαλοπάτια από 

μπακλαβωτή λαμαρίνα και 

σιδηρογωνιές

54 ΟΙΚ 6302 ΧΓΡ 4.000,00

103 Λαμαρίνες μπακλαβωτές καναλιών 55.1 ΟΙΚ 6302 Μ2 400,00

104
Λαμαρίνες μπακλαβωτές για 

σκέπασμα καταπακτών
55.2 ΟΙΚ 6302 Μ2 1.000,00

105 Πλέγματα αεραγωγών και καλωδίων 56 ΟΙΚ 6431 Μ2 500,00

106 Εσχάρες γειώσεων 57 ΟΙΚ 3873 ΤΕΜ 140,00

107
Εσχάρες δαπέδων αερισμού και 

επίσκεψης
58 ΟΙΚ 6123 ΧΓΡ 5.500,00

108 Σιδηροδοκοι διάφοροι 59 ΟΙΚ 6103 ΧΓΡ 56.000,00

109 Γαλβάνισμα σιδηροκατασκευών 60 ΟΙΚ 6224 ΧΓΡ 13.000,00

110 Μπάρες ασφαλείας 61 ΟΙΚ 6401 ΧΓΡ 1.300,00

111 Μηχανισμός αντίβαρου 62 ΟΙΚ 6229 ΤΕΜ 12,00

112
Άντληση νερών όταν εκτελούνται και 

άλλες εργασίες
63.1 ΟΙΚ 2185 ΩΡΑ 400,00

113 Άντληση νερών αποκλειστικά 63.2 ΟΙΚ 2185 ΩΡΑ 800,00

114 Μολυβδοκατασκευές γενικά 64 ΗΛΜ 2 ΧΓΡ 1.000,00

115
Υδρορροές σωληνωτές πλαστικές  

7/12 ή 8/13
65 ΗΛΜ 8 Μ 400,00

116 Δικτυωτό έλασμα ψευδοροφής 66 ΟΙΚ 6432 Μ2 400,00

117
Περίφραξη ασφαλείας σε 

μαντρότοιχο
67.1

ΟΙΚ 6446 20%    

ΟΙΚ 6441  80%
Μ 1.300,00
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118
Τοποθέτηση νέου ακιδωτού 

γαλβανισμένου σύρματος
67.2 ΟΙΚ 6446 Μ 4.000,00

119
Αποξήλωση ακιδωτού σύρματος 

περιφράξεως
67.3 ΟΙΚ 6446 Μ 1.300,00

120
Περίφραξη και συρματόπλεγμα τετρ. 

Οπής βρόχων 4Χ4  παχ. 2mm
67.4

ΟΙΚ 6447  10%    

ΟΙΚ 6441  90%
Μ2 800,00

121 Αποξήλωση παλιάς περίφραξης 67.5 ΟΙΚ 6447 Μ2 800,00

122
Αρμολογήματα με τσιμεντοκονίαμα 

λιθοδομών
68.1 ΟΙΚ 7102 Μ2 500,00

123
Αρμολογήματα λιθοδομών με 

ενισχυμένη τσιμεντοκονία
68.2 ΟΙΚ 7101 Μ2 500,00

124
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά 600 

χγρ. τσιμέντου
69.1 ΟΙΚ 7122 Μ2 5.000,00

125
Επιχρίσματα τριπτά εσωτερικά 

εξωτερικά 150 χγρ. τσιμέντου
69.2 ΟΙΚ 7132 Μ2 5.000,00

126
Επιχρίσματα σποραδικά  150 χγρ. 

τσιμέντου
69.3 ΟΙΚ 7132 Μ2 2.800,00

127 Επιχρίσματα πεταχτά 69.4 ΟΙΚ 7136 Μ2 2.000,00

128
Επιχρίσματα τραβηχτά κορνιζών-

προεξοχών
69.5 ΟΙΚ 7181 Μ 2.500,00

129 Επιχρίσματα τριπτά επί πλέγματος 69.6 ΟΙΚ 7146 Μ2 1.500,00

130

Επιχρίσματα πεταχτά 

συμπληρωματικά επί παλαιών 

λιθοδομών

69.7 ΟΙΚ 7136 Μ2 1.500,00

131 Τάπωμα οπών σωλήνων Φ10 ή Φ15 70 ΟΙΚ 7122 ΤΕΜ 600,00

132
Πλακόστρωση πεζοδρομίων με 

τσιμεντόπλακες
71.1 ΟΙΚ 7316 Μ2 1.300,00

133
Πλακόστρωση πεζοδρομίων ή 

δωμάτων πλευράς 21 έως 30 cm
71.2 ΟΙΚ 7317 Μ2 1.000,00

134
Πλακόστρωση πεζοδρομίων ή 

δωμάτων πλευράς έως 20 cm
71.3 ΟΙΚ 7321 Μ2 500,00

135

Επίστρωση δαπέδων & κατασκευή 

σοβατεπιών τσιμεντοκονιας 2,5 cm 

των 450 χγρ. τσιμέντου κλπ

72 ΟΙΚ 7336 Μ2 3.000,00

136 Περιθώρια (Λούκια) δώματος 73 ΟΙΚ 7347 Μ 1.400,00

137
Επιστρώσεις δαπέδων με 

τροποποιημένη τσιμεντοκονία
74.1 ΟΙΚ 7336 Μ2 1.400,00

138
Επίστρωση με επισκευαστικό 

κονίαμα ισοστάθμισης δαπέδου
74.2 ΟΙΚ 7363 Μ2 1.300,00

139
Επιφανειακή σκλήρυνση 

σκυροδέματος (Βιομηχανικό δάπεδο)
74.3 ΟΙΚ 7373 Μ2 500,00

140
Επιστρωση δαπεδου με μωσαικο 

κοινου τσιμεντου
74.4 ΟΙΚ 7362.1 Μ2 500,00
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141
Καθαρισμός δαπέδων με οξαλικό 

υγρό
75 ΟΙΚ 7416 Μ2 5.000,00

142
Επιστέγαση με θερμομονωτικά 

πάνελ
76 ΟΙΚ 6401 Μ2 500,00

143 Επιστέγαση με ηχομονωτικά πάνελ 77 ΟΙΚ 6401 Μ2 500,00

144
Στρώσεις ή ορθομαρμαρώσεις με 

πλάκες μαρμάρου 
78 ΟΙΚ 7452 Μ2 660,00

145
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση 

μαρμάρων 
79

ΟΙΚ 2237 40%   

ΟΙΚ 7426 60%
Μ2 500,00

146
Λειότριψη παλαιών μωσαικών 

δαπέδων
80 ΟΙΚ 7416 Μ2 1.000,00

147
Καθαρισμός εσχαρών πεζοδρομίων 

έως 50%
81.1 ΟΙΚ 001 Μ2 220,00

148
Καθαρισμός εσχαρών πεζοδρoμίων 

από 50% - 80%
81.2 ΟΙΚ 001 Μ2 220,00

149
Καθαρισμός εσχαρών πεζοδρομίων 

από 80% - 100 %
81.3 ΟΙΚ 001 Μ2 140,00

150

Χρωματισμοί επιφανειών με χρήση 

ακρυλικών χρωμάτων εσωτερικών 

και εξωτερικών χώρων

82 ΟΙΚ 7725 Μ2 3.000,00

151 Χρωματισμοί με κόλλα 83 ΟΙΚ 7711 Μ2 3.000,00

152 Χρωματισμοί σωλήνων 84 ΟΙΚ 7767 Μ 3.000,00

153
Ελαιοχρωματισμοί σιδερένιων 

κατασκευών
85 ΟΙΚ 7755 Μ2 1.400,00

154
Ανακαίνιση ντούκο οιωνδήποτε 

παλαιών σιδηρών επιφανειών
86 ΟΙΚ 7791 Μ2 2.500,00

155
Xρωματισμοί  ντούκο παλαιών 

επιφανειών Μ/Σ πτερυγίων ψύξης
87 ΟΙΚ 7755 Μ2 2.500,00

156

Χρωματισμοί επιφανειών δια 

πλαστικού άνευ σπατουλαρίσματος 

εσωτερ. & εξωτερ. Χώρων

88 ΟΙΚ 7785 Μ2 20.000,00

157 Xρωματισμοί με RELIEF 89 ΟΙΚ 7788 Μ2 5.000,00

158 Επάλειψη με ασφαλτικό υλικό 90.1 ΟΙΚ 7901 Μ2 6.400,00

159
Καθαρισμός-απόξεση επιφανειών 

δωμάτων σε πλακόστρωση
90.2 ΟΙΚ 7793 Μ2 1.400,00

160

Στεγανοποίηση επιφανειών με 

στεγανωτικό υλικό ακρυλικής βάσης 

MONOTOR ή SPECIAL RUBBER

90.3 ΟΙΚ 7903 Μ2 7.600,00

161 Στεγανωτικό υλικό 90.4 ΟΙΚ 7921 ΧΓΡ 4.000,00

162
Στεγανοποίηση υπογείων Υ/Σ, 

δάπεδο και τοιχεία
90.5

ΟΙΚ 7901  20%    

ΟΙΚ 7912   80%
Μ2 3.000,00

163 Διαμόρφωση-πλήρωση αρμών 90.6 ΟΙΚ 7935 Μ 1.300,00
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164

Σφράγιση εξωτερ. αρμών  

κατακόρυφων ή οριζοντίων χωρίς 

κορδόνι

90.7 ΟΙΚ 7935 Μ 1.300,00

165

Εξωτερική - εσωτερική στεγάνωση 

πάσης φύσεως επιφανειών με 

τσιμεντοειδές κονίαμα

90.8 ΟΙΚ 7903 Μ2 1.300,00

166 Σφράγιση σημείου εισροής 90.9 ΟΙΚ 7903 ΤΕΜ 60,00

167
Επένδυση τοίχων & οροφών με 

πλάκες τύπου HERAKLITH
91.1 ΟΙΚ 7940 Μ2 2.400,00

168 Διογκωμένη πολυστερίνη 91.2 ΟΙΚ 7933 Μ 2.400,00

169
Μόνωση με χυτή ελαστική μεμβράνη 

πολυουρεθανικής βάσεως
91.3 ΟΙΚ-7903 Μ2 600,00

170
Απολύμανση χώρων Υ/Σ που 

βρίσκονται σε τάση
92 ΟΙΚ 2101 ΤΕΜ 220,00

171
Καθαρισμός χώρων Υ/Σ με μηχανικά 

μέσα
93

ΟΙΚ 2201 50%    

ΟΙΚ 2171 20%   

ΟΙΚ 2180 30% 

ΤΕΜ 60,00

172 Ωρομίσθιο εργάτη 94.1 ΟΙΚ 2172 ΩΡΑ 600,00

173 Ωρομίσθιο βοηθού 94.2 ΟΙΚ 2101 ΩΡΑ 600,00

174 Ωρομίσθιο τεχνίτη 94.3 ΟΙΚ 2261 ΩΡΑ 600,00

175 Ωρομίσθιο αεροσυμπιεστή 94.4 ΟΔΟ 1131 ΩΡΑ 600,00

176 Ωρομίσθιο φορτηγού 94.5 ΟΔΟ 3122 ΩΡΑ 600,00

177 Καταπακτές δαπέδων 95.1

ΟΙΚ 2226 30% 

ΟΙΚ 3212 30% 

ΟΙΚ 2275 40%

ΤΕΜ 60,00

178 Καταπακτές τοίχων 95.2

ΟΙΚ 4623 55% 

ΟΙΚ 2221 20% 

ΟΙΚ 2121 25%

ΤΕΜ 40,00

179
Καταπακτές σε δίφυλλη πόρτα με 

κατέβασμα πεζοδρομίου
95.3

ΟΙΚ 2226 40% 

ΟΙΚ 2121 20% 

ΟΙΚ 7316 40%

ΤΕΜ 26,00

180

Καταπακτές με αφαίρεση 

μονόφυλλης πόρτας, καθαίρεση 

πόρτας, καθαίρεση τμήματος τοίχου 

& κατέβασμα πεζοδρομίου

95.4

ΟΙΚ 2275 30% 

ΟΙΚ 4623 40% 

ΟΙΚ 2221 10% 

ΟΙΚ 2121 20%

ΤΕΜ 26,00

181
Καταπακτές μικτές, με συνδιασμό 

τοίχων δαπέδων
95.5

ΟΙΚ 2226 30% 

ΟΙΚ 2275 30% 

ΟΙΚ 3212 30% 

ΟΙΚ 4623 10%

ΤΕΜ 26,00

182
Αφαίρεση & επανατοποθέτηση 

σιδερένιου πλατύσκαλου
96 ΟΙΚ 2275 ΤΕΜ 50,00

183 Κατάργηση καταπακτής 97
ΟΙΚ 2226 50% 

ΟΙΚ 2275 50%
ΤΕΜ 10,00

184
Κάλυμμα θυρίδος επίσκεψης, σε 

καταπακτές
98 ΟΙΚ 6224 ΧΓΡ 1.360,00

185
Τοποθέτηση αξονικού ανεμιστήρα 

εντός Υ/Σ
99.1 ΗΛΜ 33 ΤΕΜ 50,00
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ΜΟΝΑΔΑ        ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ            

1 2 3 4 5 6 7 8

186 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 99.2 ΗΛΜ 59 ΤΕΜ 80,00

187 Τοποθέτηση λάμας γειώσεως 100 ΟΙΚ 3873 Μ 3.000,00

188
Φρεάτιο ομβρίων υδάτων με 

υποβρύχια αντλία
101 ΗΛΜ 21 ΤΕΜ 100,00

189
Καθαίρεση χωρισμάτων από 

γυψοσανίδα
102 ΟΙΚ 2275 Μ2 600,00

190 Χώρισματα κοινής γυψοσανίδας 103.1 ΟΙΚ 7809 Μ2 240,00

191 Χώρισματα ανθυγρής γυψοσανίδας 103.2 ΟΙΚ 7809 M2 120,00

192
Χώρισματα πυράντοχης 

γυψοσανίδας
103.3 ΟΙΚ 7809 M2 50,00

193
Επίστρωση δαπέδου ή τοιχοποιίας 

με κεραμικά πλακίδια
104.1 ΟΙΚ 7331 Μ2 300,00

194
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 

πλακίδια
104.2 ΟΙΚ 7326.1 Μ 300,00

195 Σωληνας PVC 6 atm Φ 100 105.1 ΗΛΜ 8 M 240,00

196 Σωληνας PVC 6 atm Φ 125 105.2 ΗΛΜ 8 M 100,00

197 Σωληνας PVC 6 atm Φ 160 105.3 ΗΛΜ 8 M 80,00

198 Πίνακας 4 ζωνών πυρανίχνευσης 106.1 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 8,00

199 Οπτικός ανιχνευτής καπνού 106.2 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 24,00

200 Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής καπνού 106.3 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 24,00

201
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης χώρου 

ηλεκτροστασίου με φιάλες CO2
106.4 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 8,00

202
Μπουτόν χειροκίνητης κατάκλυσης 

με κάλυμμα
106.5 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 8,00

203
Κλειθροδιακόπτης αναστολής 

κατάκλυσης (ακύρωση εντολής)
106.6 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 8,00

204 Κουδούνι συναγερμού 106.7 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 8,00

205 Φαροσειρήνα κόκκινη 106.8 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 16,00

206 Φωτεινή ένδειξη "STOP ΑΕΡΙΟ" 106.9 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 8,00

207

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

συστήματος πυρανίχνευσης εντός 

σωλήνων βαρέος τύπου

106.10 ΗΛΜ 47 ΤΕΜ 8,00

208
Υδραυλική εγκατάσταση με σωλήνα 

βαρέως τύπου
106.11 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 8,00

209

Ηλεκτροκίνητο διάφραγμα πυρκαγιάς 

(FIRE DAMPER)  διάστασης 

700x800mm / 90min

107.1 ΗΛΜ 34 ΤΕΜ 48,00

210

Ηλεκτροκίνητο διάφραγμα 

αποκαπνισμού  διαστάσεων 

350x350mm

107.2 ΗΛΜ 34 ΤΕΜ 8,00

211
Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός κιβωτίου 

αποκαπνισμού, παροχής 800m3/h 
107.3 ΗΛΜ 39 ΤΕΜ 8,00

212 Φιλτροθέσιo αποσπώμενo 107.4 ΗΛΜ 39 ΤΕΜ 48,00
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Α/A          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                              Α.Τ.          

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝΔΥΛΙΟ 

ΑΝΑΘΕΩ- 

ΡΗΣΗΣ                           

ΜΟΝΑΔΑ        ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ            

1 2 3 4 5 6 7 8

213
Κεντρικός πίνακας συστήματος 

ασφαλείας 10 ζωνών
108.1 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 8,00

214 Επέκταση 5 τερματικών 108.2 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 16,00

215
Πληκτρολόγιο με φωτιζόμενη LCD 

οθόνη γραφικών
108.3 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 8,00

216
Πλακέτα δικτύου με TCP/IP 

πρωτόκολλο 
108.4 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 8,00

217
Σειρήνα συναγερμού συστήματος 

ασφαλείας εσωτερικού χώρου
108.5 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 8,00

218
Ανιχνευτής κίνησης παθητικών 

υπερύθρων και μικροκυμάτων 
108.6 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 16,00

219 Μαγνητική επαφή ανοίγματος 32mm 108.7 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 24,00

220 Ανιχνευτής νερού 108.8 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 16,00

221
Μονάδα διπλής επικοινωνίας 

webway IP/GPRS 
108.9 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 8,00

222 Κάμερα IP 4Mpixel Bullet Camera 108.10 ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 16,00

223

Καλωδίωση, συνδεσμολογία υλικών 

συναγερμού και CCTV, ζωνοποίηση 

και προγραμματισμός

108.11 ΗΛΜ 47 ΤΕΜ 8,00

224
Πυροσβεστήρας CO2 φορητός, 

γομώσεως 5Kg
109.1 ΗΛΜ 19 ΤΕΜ 24,00

225
Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών 

εργαλείων ενισχυμένος 
109.2 ΗΛΜ 20 ΤΕΜ 8,00

226 Αναπνευστική συσκευή διαφυγής 109.3 ΗΛΜ 20 ΤΕΜ 8,00

227

Ηλεκτρικός Πίνακας  τροφοδοσίας και 

αυτοματισμού συστημάτων 

πυρασφάλειας, αποκαπνισμού & 

συναγερμού

110.1 ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 8,00

228

Καλωδιώσεις και γραμμή 

εναλλακτικής τροφοδότησης με 

ρευματολήπτη

110.2 ΗΛΜ 47 ΤΕΜ 8,00

229 Θερμοστάτης χώρου ρυθμιζόμενος 110.3 ΗΛΜ 12 ΤΕΜ 8,00

230
Φωτιστικό ασφαλείας με 

συσσωρευτή αυτονομίας 90min 
110.4 ΗΛΜ 60 ΤΕΜ 16,00

231
Πυράντοχη θύρα F90 πλάτους 90cm 

με ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης
111.1 ΟΙΚ 6236 ΤΕΜ 8,00

232 Πυροφρασμοί, πυράντοχες βαφές 111.2 ΟΙΚ 7755 ΤΕΜ 8,00

233
Ανθρωποθυρίδα πυράντοχη F90, 

διαστάσεων 80x72cm
111.3 ΟΙΚ 6236 ΤΕΜ 8,00

Σύνολα

  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 

 
 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΠΑ/9101003/20 
 

 

Για την ανάδειξη  Αναδόχου 

 

 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ :  

 
ΕΡΓΟ       : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΑ» 
 

 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
             ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
            Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr                                                                             
            117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr  
 



Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής  
Τομέας Τεχνικών Εργασιών  

Αγησιλάου 56-58 104 36,  Αθήνα 

  

 

  

  
 
 

 

 

                                                                   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΠΑ/9101003/20 

                                                                 ΣΥΜΒΑΣΗ:  

                                                                 ΕΡΓΟ: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΑ» 
 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 
Ο υπογράφων ………………………………………………………………………………………………………. δηλώνω ότι στις παρακάτω 

Τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που προβλέπονται στα άρθρα 42 

και 49 των Γενικών Όρων, οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση που προκύπτει από την Σύμβαση 

καθώς και τα γενικά μου έξοδα και το εργολαβικό μου όφελος. 

 

Δεν περιλαμβάνεται ο αναλογών  ΦΠΑ που επιβαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ.  

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ……………………………………….. 

 

 

 

 

                                                                                                Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΠΑ/9101003/20 

                                                                 ΣΥΜΒΑΣΗ:  

                                                                 ΕΡΓΟ: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΑ » 
 

 

Προς τον  

ΔΕΔΔΗΕ 

 

 

Ενταύθα 

 

 

 

Αντικείμενο Εργολαβίας  

 

 

Η εργολαβία αυτή αφορά την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών του έργου : «Οικοδομικές εργασίες 

συντήρησης ανακαίνισης και διαμόρφωσης Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ.  αρμοδιότητας ΔΠΑ». 

 

Ονοματεπώνυμο Μειοδότη : 

 

 

Διεύθυνση Μειοδότη : 

 

 

Τηλέφωνο : 

 

 

FAX : 

 

 

 

Ο υπογεγραμμένος μειοδότης  αναλαμβάνω την εκτέλεση των εργασιών του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους 

όρους που περιέχονται στα τεύχη της παρούσας συμβάσεως και τα σχέδια, αντί ποσού που θα υπολογιστεί με 

βάση τις πραγματικές ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεσθούν και τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

 

 

 

 
Α.Τ. Περιγραφή εργασιών   -      Τιμή Μονάδας ολόγραφα     -        Τιμή μονάδας αριθμητικά 

 

 

 

 

 

1.1 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 
 

Για ένα κυβικό μέτρο (1 m3) φορτοεκφόρτωσης με τα χέρια κάθε είδους αχρήστων σε κάθε μεταφορικό μέσο με 

την αποζημίωση καθυστέρησης. 

 

(1 m3) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      ) 
 
 

1.2 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 
   

Για ένα κυβικό μέτρο (1 m3) φορτοεκφόρτωσης με μηχανικά μέσα κάθε είδους αχρήστων σε κάθε μεταφορικό 

μέσο με την αποζημίωση καθυστέρησης. 

 
(1 m3) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      ) 
 

 

2.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΜΟΝΟΤΡΟΧΟ 
 

Για ένα κυβικό δεκάμετρο (1m3/10m) μεταφοράς με μονότροχο κάθε είδους αχρήστων υλικών και απόρριψη τους 

σε σημείο προσπέλασης φορτηγού αυτοκινήτου. (Η τιμή εφαρμόζεται σε m3 αχρήστων, ανά δεκάμετρο μέσης 

οριζόντιας απόστασης και περιλαμβάνει κάθε μορφής καθυστερήσεις). 

 

 
(1 m3/10m) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      ) 
 
 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
 

Για ένα κυβικό μέτρο ανά χιλιόμετρο (1m3/km) μεταφοράς με αυτοκίνητο κάθε είδους αχρήστων υλικών και 

απόρριψης τους σε τόπους όπου επιτρέπεται από την αστυνομία. Η τιμή εφαρμόζεται σε κυβικό μέτρο αχρήστων 

ανά χιλιόμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης και περιλαμβάνει κάθε μορφής καθυστερήσεις (φόρτωση, 

εκφόρτωση, χειρισμοί κλπ). 

 
 
(1 m3/km) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. …. (                      ) 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 

 

 Γενικές εκσκαφές με μηχανικά μέσα για τη διαμόρφωση γηπέδων ή δημιουργία υπογείων χώρων 

και γενικά εκσκαφές με πλάτος βάσης μεγαλύτερο από 2,50 m και συγχρόνως με ολική επιφάνεια  

 

βάσης μεγαλύτερη από 10,0 m2. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (1 m3). 

 

 

 

 

 

4.1 Γαιώδεις ή ημιβραχώδεις. 



 

(1 M3) ΕΥΡΩ :…………….............……………….…..………………………………….. (                        ) 
 
 

4.2 Σε εδάφη βραχώδη. 

 

(1 M3) ΕΥΡΩ :…………….............……………….…..………………………………….. (                        ) 

 

Εκσκαφές τάφρων ή θεμελίων με μηχανικά μέσα, ήτοι, γενικά εκσκαφές με πλάτος όχι 

μεγαλύτερο από 2,50 m, ή μεγαλύτερο μεν από 2,5 m, αλλά με επιφάνεια βάσης μικρότερη από 

10,0 m2. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (1 m3). 

 

4.3 Γαιώδεις ή ημιβραχώδεις. 

 

(1 M3) ΕΥΡΩ :…………….............……………….…..………………………………….. (                        ) 
 
 

4.4 Σε εδάφη βραχώδη. 

 

(1 M3) ΕΥΡΩ :…………….............……………….…..………………………………….. (                        ) 

 
 

5. ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ ΧΩΜΑΤΑ Ή ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

 

Επιχώση µε δανεικά χώµατα ή µε προϊόντα εκσκαφής, αφού αυτά κριθούν κατάλληλα από τον 

Εντεταλµένο Εκπρόσωπο της Επιχειρήσεως για επιχωµάτωση οποιουδήποτε µέρους του έργου και σε 

οποιοδήποτε πάχος. Οι επιχώσεις θα εκτελεσθούν κατά στρώσεις πάχους µέχρι 30 cm και κάθε µία 

στρώση θα διαβρέχεται και θα κοπανίζεται ισχυρά µε µηχανικά µέσα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 

δαπάνες φορτοεκφορτώσεως και µεταφοράς των χωµάτων µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, η 

αποζηµίωση καθυστέρησης, οι δαπάνες διάστρωσης, διαβροχής, κοπανίσµατος µε µηχανικό κόπανο και 

γενικά κάθε σχετική εργασία ή δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη αποπεράτωση του έργου της 

επίχωσης. Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά μέτρα (1 m3), από διαστάσεις που θα µετρηθούν στη 

τελειωµένη επίχωση.  

 

(1 M3) ΕΥΡΩ :…………………………….…..………………………………...........(                      ) 
  
 
 

6.1  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ 

 

Καθαίρεση ανωδοµών και θεµελίων από αργολιθοδοµή µε πλήρη λιθοδοµή συνηθισμένου  

κονιάματος σε οποιαδήποτε στάθµη από τη στάθµη των τροχοφόρων µε την αναπέταση των προϊόντων, 

των κάθε είδους ικριωµάτων και αντιστηρίξεων, την φόρτωση και την αποκοµιδή των προϊόντων σε 

τόπους επιτρεπόµενους από την Αστυνοµία. H επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (1 m3)  

πραγματικού όγκου πριν από την καθαίρεση. 

 

(1M3) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………..............(                      ) 

 

 

 

 

 

6.2  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ 

 

Καθαίρεση πλινθοδοµής από οποιουσδήποτε πλίνθους µε συνηθισµένο κονίαµα. Για τα υπόλοιπα όπως  

το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  

  



(1 M3) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………..............(                      ) 

 

 6.3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

 

Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος όπου χρειαστεί. Στη τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται και η 
καθαίρεση του οποιουδήποτε επιχρίσµατος, το πάχος του οποίου προστίθεται στο πάχος του 
καθαιρούµενου σκυροδέµατος. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιµολογίου.  
 
(1 M3) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………….....     (                      ) 
 

 

 6.4 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

 

Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος όπου χρειαστεί. Στη τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται και η 

καθαίρεση του οποιουδήποτε επιχρίσματος, το πάχος του οποίου προστίθεται στο πάχος του 

καθαιρούμενου σκυροδέματος. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  

 

(1 M3) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………............(                      ) 
 
 

6.5 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ (ΠΑΧΟΥΣ 1 CM)  
 
Για ένα τρέχον μέτρο (1 m) πάχους ενός εκατοστού (1 cm) καθαίρεσης οπλισμένου σκυροδέματος 
με αδιατάρακτη κοπή. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  
 
(1 Μ*1 CM) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 
 
 

7.1 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΛΙΘΟΔΟΜΗ, ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ Ή ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 0,10 Μ  

 
Για ένα τρέχον μέτρο  (1 m) διάνοιξης αύλακος πλάτους μέχρι 0,10 m. Για τα υπόλοιπα όπως το 
άρθρο  6.1 του τιμολογίου.  
 
(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………….........(                      ) 
 
  
 
 

7.2 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΛΙΘΟΔΟΜΗ, ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ Ή ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ 0,10 Μ ΜΕΧΡΙ 0,20 Μ 

 
Για ένα τρέχον μέτρο (1 m) διάνοιξης αύλακος πάχους από 0,10 m μέχρι 0,20 m. Για τα υπόλοιπα 
όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  
 
 
(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………….........(                      ) 
 
 
 
 
 
7.3 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΛΙΘΟΔΟΜΗ, ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ Ή ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ 0,20 Μ ΜΕΧΡΙ 0,30 Μ 
 
Για ένα τρέχον μέτρο (1 m) διάνοιξης αύλακος πάχους από 0,20 m μέχρι 0,30 m. Για τα υπόλοιπα 
όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  
 
(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..……………………………….........(                      ) 



 
 
 
7.4 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ ΣΕ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,20 Μ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ 0,13 Μ2 
ΜΕΧΡΙ 0,50 Μ2  

 
Για ένα τεμάχιο (1 ΤΕΜ) διάνοιξης οπής σε πλινθοδομή πάχους 0,20 m και επιφανείας από 0,13 

m2 μέχρι 0,50 m2. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  

 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :…………………………...………………………………………(                              ) 
 
 
 
7.5 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Φ 100 ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,15 Μ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ  

 
Για ένα τεμάχιο (1 ΤΕΜ) διάνοιξης οπής Φ 100 σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,15 m με 

χρήση  καροτιέρας. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  
  
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :…………………………….…..………………………………(                                  ) 
 
 
 
7.6 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Φ 100-200 ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,15 Μ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ 

 

Για ένα τεμάχιο (1 ΤΕΜ) διάνοιξης οπής Φ100-Φ200 σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,15 m με 

χρήση καροτιέρας. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  

 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :…………………………….…..……………………………(                                     ) 
 

 

 
7.7 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Φ200 - Φ300 ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 0,15 Μ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ 

 
Για ένα τεμάχιο (1 ΤΕΜ) διάνοιξης οπής Φ200-Φ300 σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,15 m με  
χρήση καροτιέρας. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  
 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :……………………………….…..…………………………....(                                       )



8.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ  
 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2) καθαίρεσης δαπέδου από πλάκες κάθε τύπου και οποιουδήποτε 
πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμουργικών κ.λ.π.). Για 
τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.   
 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :……………………………….…..……………………………….. (                      ) 
 
 
 
 8.2 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΔΩΜΑΤΟΣ  
 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2) επιφανείας καθαίρεσης παλιάς πλήρους μονώσεως δώματος. Για 

τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου. 
 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :……………………………….…..………………………………... (                      ) 
 
 
 

8.3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΑΛΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ  
 
Για ένα τεμάχιο (1 ΤΕΜ)  πλήρους καθαίρεσης παλαιάς διαμόρφωσης Υ/Σ με μηχανικά μέσα. 
Περιλαμβάνεται η καθαίρεση όλων των στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, των 
επιχρισμάτων, των μεταλλικών κατασκευών των καναλιών και των βάσεων, φρεατίων, σωλήνων 
πλαστικών, οπτοπλινθοδομών και λοιπών τοιχίων, της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 
Περιλαμβάνεται επίσης η απομάκρυνση των σκύρων και των λαμαρινών και οποιονδήποτε άλλων 
υλικών, χωμάτων ή αχρήστων και η φόρτωση και η αποκοµιδή όλων των προϊόντων σε χώρους 
επιτρεπόµενους από την Αστυνοµία. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια πλήρους καθαίρεσης 25-
30 m2 κάτοψης Υ/Σ.  
 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :……………………………….…..………………………………... (                      ) 
 
   .  .  
 

8.4 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Μ.Τ Ή 
ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΟΥ Χ.Τ 

 
Για ένα τεμάχιο (1 ΤΕΜ) μερικής καθαίρεσης βάσεων για την τροποποίηση του σκάμματος 
συγκροτήματος πινάκων Μ.Τ. ή ασφαλειοκιβωτίου Χ.Τ.. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση μεταλλικών 
σιδηροκατασκευών όπου χρειάζεται για τη νέα διαμόρφωση του σκάμματος και ο 
ελαιοχρωματισμός αυτών.Περιλαμβάνεται  η φόρτωση και η αποκοµιδή όλων των προϊόντων σε 
χώρους επιτρεπόµενους από την Αστυνοµία. Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τεμάχιο μερικής 
καθαίρεσης σκάμματος.  
 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :……………………………….…..………………………………... (                      ) 
 
 
 

8.5 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΟXΗΣ 

 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2) επιφανείας καθαίρεσης επιστρώσεων δαπέδων παντός τύπου. 

Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  
 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :……………………………….…..………………………………...(                      ) 
 
 
 



 

8.6 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2) επιφανείας καθαίρεσης επιστρώσεων δαπέδων μαρμάρου μετά 

προσοχής. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.   
 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :……………………………….…..………………………………....(                      ) 

 

8.7 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

 

Για ένα τεμάχιο (1 ΤΕΜ) καθαίρεσης παλαιών ικριωμάτων στηρίξεων καλωδίων. Για τα υπόλοιπα 

όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :…………………………….…..……………………………….....(                      ) 
 

9.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ‘Η ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 
0,03 Μ  

Για κάθε τετραγωνικό μέτρο (1 m2) επιφανείας καθαίρεσης ασβεστοκονιαμάτων, 
ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων και ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων 
πάχους 0,03 Μ. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.   
   
 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :...…………………………...………………………………..............(                      ) 
 
 

9.2 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ  

Για κάθε τετραγωνικό μέτρο (1 m2) επιφανείας καθαίρεσης επιχρισμάτων ισχυρού κονιάματος 

(Τσιμεντοκονιαμάτων αρτιφισιέλ). Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  
  
 
 (1 Μ2) ΕΥΡΩ : ...  …………………….…..………………………………................(                      ) 
 
 

9.3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 0,30 Μ (ΠΑΧΟΥΣ 0,03 Μ)  
 
Για κάθε τρέχον μέτρο (1 m) καθαίρεσης επιφανειών μικρού πλάτους έως 0,30 m, οποιουδήποτε 
επιχρίσματος πάχους 0,03 m. Για τα υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  
   /  
(1 Μ) ΕΥΡΩ : …… ……………………….…..………………………………............(                      ) 
 

10. ΆΝΟΙΓΜΑ ΟΠΩΝ Ή ΦΩΛΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 0,05-0,20 Μ2  

Για το ανά τεμάχιο, (1 ΤΕΜ) ανοίγματος οπών ή φωλεών (με πελέκημα) διατομής από 0,05 m2 και 

0,20 m2 σε οποιαδήποτε θέση του έργου και πάνω σε τοίχους που υπάρχουν ή πλάκες ή δάπεδα 

από οπτοπλινθοδομή ή σκυρόδεμα οπλισμένο ή όχι, λιθοδομές οποιουδήποτε πάχους. Για τα 

υπόλοιπα όπως το άρθρο 6.1 του τιμολογίου.  
   
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............(                      ) 

11. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 



  
Ερευνητικές τομές κατά πλάτος σε πεζοδρόμια για έλεγχο τυχόν διέλευσης νεροσωλήνων ή 
καλωδίων. Οι τομές θα γίνονται στα τμήματα των πεζοδρομίων που από το σχέδιο του Υ/Σ 
προβλέπεται το κατέβασμα της στάθμης τους για την διευκόλυνση εισόδου ή εξόδου μηχανημάτων. 
Συνήθως οι διαστάσεις τους είναι μήκος 1,00 - 1,50 m. Πλάτος 0,50 m και βάθος 0,50 - 0,70 m. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες ανοίγματος της τομής, καθαίρεσης, εκσκαφή 
καθώς και η επίχωσή της. Εδώ ισχύουν τα όσα σχετικά αναφέρονται στο άρθρο 6.1 του τιμολογίου. 
Ερευνητική τομή θα γίνεται επίσης σε σημεία τέτοια ώστε να εξακριβωθεί και εντοπισθεί η ύπαρξη 
καλωδίων σε χώρους επίγειων Υ/Σ που θα χρειασθεί να γίνει υποβιβασμός της στάθμης των. Η 
επιμέτρηση θα γίνει σε τεμάχια (1 ΤΕΜ). 
  
 (1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….......... (                      ) 
 
 
 

12.1 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  
 
Αφαίρεση μονόφυλλης πόρτας που είναι τοποθετημένη στον Υ/Σ και εμποδίζει την είσοδο και έξοδο 
μηχανημάτων ή την είσοδο διαφόρων υλικών που είναι αδύνατη η προσπέλασή τους από την 
ανθρωποθυρίδα. Η αφαίρεση θα γίνει με προσοχή γιατί η πόρτα θα επανατοποθετηθεί στη θέση 
της. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τεμάχια (1 ΤΕΜ). 
 
 (1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………........... (                      ) 

 

12.2 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  

 

Επανατοποθέτηση μονόφυλης πόρτας στην αρχική της θέση, που είχε αφαιρεθεί κατά το παρελθόν 

και υπάρχει μέσα στον Υ/Σ. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση των 

μερεμετιών σοβάδων. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τεμάχια (1 ΤΕΜ).  
          
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………............(                      ) 
 
 

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ Ή ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
 
Τροποποίηση μονόφυλλης ή δίφυλλης πόρτας που είναι τοποθετημένη στον Υ/Σ ή Μ/Σ για να γίνει 
το άνοιγμα της δεξιόστροφο από αριστερόστροφο ή και αντίθετα, σύμφωνα με το σχέδιο κάτοψης 
του Υ/Σ. Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται όλη η επί τόπου εργασία για την καλότεχνη 
τροποποίηση και τυχόν μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Η τροποποίηση δεν αφορά τις 
πόρτες πλεγμάτων. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τεμάχια (1 ΤΕΜ). 
 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............(                      ) 
 
 

14.1 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  
 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση κυρίας εισόδου κτιρίου ξύλινης ή μεταλλικής ή αλουμινίου. 
Εκτελείται σε επιπτώσεις που η πόρτα εμποδίζει το άνοιγμα της καταπακτής για μεταφορά 
μηχανημάτων εντός Υ/Σ, και η οποία βρίσκεται στο δάπεδο της κεντρικής εισόδου. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις οι πόρτες έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση 
καταπακτής να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση και αφαίρεση τους. Στην τιμή περιλαμβάνεται η 
αφαίρεση τζαμιών, φύλλων κινητών ή σταθερών, φωταγωγών (κατασκευές με τζάμια σταθερές ή 
κινητές) και των κασών. Επίσης, η επανατοποθέτηση της πόρτας στην αρχική της θέση καλότεχνα 
με την αποκατάσταση των τυχόν κακοτεχνιών ή ατελειών ή ζημιών που έγιναν κατά τις εργασίες 
αφαίρεσης και επαναφοράς. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τεμάχια (1 ΤΕΜ). 



 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............(                      ) 
 
 

14.2 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΣΤΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΠΑΚΤΗ  

 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση εξώστη που βρίσκεται πάνω από καταπακτή και εμποδίζει 
το:άνοιγμα της καταπακτής για μεταφορά μηχανημάτων εντός Υ/Σ. Η κατασκευή και τοποθέτηση 
έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε περίπτωση ανοίγματος της καταπακτής να αφαιρείται και 
επανατοποθετείται εύκολα. Η κατασκευή αποτελείται από μέταλλο ή ξύλο ή και τα δύο, το δε 
δάπεδο του μπορεί να είναι στρωμένο με τσιμεντοκονία ή άλλο υλικό . Στην τιμή περιλαμβάνεται η 
εργασία για τη μετά προσοχής αφαίρεση και επανατοποθέτηση της όλης κατασκευής, καθώς και η 
καθαίρεση της τυχόν επίστρωσης δαπέδου, επίσης τα μικροϋλικά που μπορεί να χρειαστούν για τη 
στερέωση της κατασκευής και αποκατάσταση των μερεμετιών. Διευκρινίζεται ότι στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η αφαίρεση και τοποθέτηση κάγκελου. Η περίπτωση του εξώστη δεν απαντιέται 
συχνά και όταν παρουσιαστεί όλες οι εργασίες για αφαίρεση και επανατοποθέτηση του γίνονται 
αυθημερόν την ημέρα που έχει καθοριστεί από την Επιχείρηση το άνοιγμα της καταπακτής. Η 
αποκατάσταση της επίστρωσης θα πληρώνεται ανάλογα με το σχετικό Α.Τ. Η επιμέτρηση θα γίνει 
σε τεμάχια (1 ΤΕΜ). 
      
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............(                      ) 

 

 

14.3 ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  

 

Αφαίρεση, επανατοποθέτηση ή τροποποίηση φωταγωγού κυρίας εισόδου κτιρίου από ξύλο ή μέταλλο και ο 

οποίος μπορεί να είναι σταθερός ή κινητός. Αφαιρείται για να μεγαλώσει το ελεύθερο ύψος της πόρτας και 

να μπορέσει ο γερανός να μεταφέρει τα μηχανήματα. Αυτό συμβαίνει όταν η καταπακτή βρίσκεται στο 

δάπεδο της κεντρικής εισόδου. Εδώ διευκρινίζεται ότι τα φύλλα της πόρτας δεν αφαιρούνται γιατί είναι 

κινητά και ανοιγόμενα, αναδιπλώνονται στους τοίχους και δεν εμποδίζουν. Στις περιπτώσεις σταθερών 

φωταγωγών, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιχείρησης, θα τροποποιούνται ή θα κατασκευάζονται νέοι και θα 

τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε σε επόμενο άνοιγμα καταπακτής να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση 

και αφαίρεση τους. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα, δηλαδή αφαίρεση τζαμιών, φύλλων και των κασών. 

Επίσης, η επανατοποθέτηση της πόρτας στην αρχική της θέση καλότεχνα με την αποκατάσταση των τυχόν 

κακοτεχνιών ή ατελειών ή ζημιών που έγιναν κατά τις εργασίες αφαίρεσης και επαναφοράς. Καθώς και η 

τροποποίηση ή η κατασκευή νέου, με τζάμια ή χωρίς και ο χρωματισμός του. Η επιμέτρηση θα γίνει σε 

τεμάχια (1 ΤΕΜ). 

  

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............(                      ) 

 

15. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ  

 

Αφαίρεση τοποθετημένων πλεγμάτων σε περιπτώσεις που εμποδίζουν την εκτέλεση οικοδομικών 

εργασιών ή ακόμα και την εισαγωγή ή εξαγωγή μηχανημάτων. Η εργασία θα γίνεται με προσοχή 

γιατί τα πλέγματα θα επανατοποθετηθούν στις θέσεις τους. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και 

η αποκατάσταση των μερεμετιών στις περιπτώσεις κατάργησής τους. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε 

μέτρα τετραγωνικά (1 m2). 

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………............. (                      ) 

 

16. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ  
 



Επανατοποθέτηση πλεγμάτων που είχαν αφαιρεθεί και υπάρχουν μέσα στους Υ/Σ. Σύμφωνα με το 
σχέδιο του Υ/Σ ή την υπόδειξη της Επίβλεψης μπορεί το πλέγμα να τοποθετηθεί σε άλλη θέση. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η εργασία και τα μικροϋλικά στερέωσης, η οποία θα γίνει 
καλότεχνα, καθώς και η αποκατάσταση των μερεμετιών σοβάδων σε περίπτωση αλλαγής θέσης 
τους. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα τετραγωνικά (1 m2). 
 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………...........(                      ) 

17. ΑΦΑΙΡΕΣΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ 

 

Ανάλογα με τις ανάγκες αερισμού του κάθε Υ /Σ μπορεί να χρειαστεί η αφαίρεση περσίδας για  

κατάργησή της και η επανατοποθέτηση της σε άλλη θέση σύμφωνα με το σχέδιο του Υ/Σ ή την  

εντολή της Επίβλεψης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η εργασία για την καλότεχνη αφαίρεση ή 

επανατοποθέτηση της περσίδας η οποία θα έχει επιφάνεια περίπου 1,50 m2, καθώς και η 

αποκατάσταση μερεμετιών σοβάδων. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα και ξεχωριστά 

για κάθε περίπτωση.  
 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............(                      ) 
 
 

  
 

 

18.  ΑΦΑΙΡΕΣΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΧΑΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 
 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση εσχάρας δαπέδου, ίδια ή σχετική με τα σχέδια 3-48948, 20705 και 
29817, στις περιπτώσεις που χρειάζονται να τοποθετηθούν σε νέα υψηλότερη στάθμη προκειμένου 
να μην εισρέουν νερά στο χώρο του Υ/Σ. Ακολουθείται συνήθως η παρακάτω σειρά εργασιών: 
Καθαίρεση περιμετρικά της δαπεδόστρωσης όπου χρειάζεται για αποπάκτωση του πλαισίου 
έδρασης της και στη συνέχεια αφαίρεσή της. Επανατοποθέτηση σε υψηλότερη στάθμη και 
αποκατάσταση της οποιασδήποτε δαπεδόστρωσης και των τυχόν άλλων μερεμετιών εντός ή εκτός 
του Υ /Σ. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την αφαίρεση και 
πλήρη επανατοποθέτηση της εσχάρας, στη νέα της θέση καθώς και η δαπεδόστρωση, η 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση της σιδερένιας σκάλας. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε 
τεμάχια (1 ΤΕΜ). 
 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………........(                      ) 
 

19. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ  
 

Κατασκευάζονται από σκελετό από σωληνωτές διατομές με ξύλινα μαδέρια βάσει των οδηγιών της 

Υπηρεσίας και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 " Ικριώματα ".  Η επιμέτρηση γίνεται σε 

τετραγωνικά μέτρα (1 m2) όψης και στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται το ενοίκιο, η κατασκευή και 

η αποξήλωση των ικριωμάτων ανεξάρτητα από τις διαστάσεις και την απόσταση (με φθορά του 

σιδηρού σκελετού και της ξυλείας και τα απαιτούμενα μικροϋλικά συνδέσμων κ.λ.π.). 

Χρησιμοποιούνται μετά από εντολή του Εντεταλμένου οργάνου της Επιχείρησης όταν δεν 

συμπεριλαμβάνονται σε άλλο άρθρο του τιμολογίου.  
 
 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………..............(                      )  
 

20. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΛΙΝΑΤΣΑΣ 

 Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2) επένδυση προσόψεων ικριωμάτων με ύφασμα λινάτσας.  
 
 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….......        (                      ) 

     



21. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΑΙΛΟΝ 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2) αναπτύγματος επιφανείας επικάλυψης - αποκάλυψης με       
νάιλον Η/Μ εξοπλισμού.  
 
 (1 Μ2) ΕΥΡΩ:………………………….…..……………………….....................        (                      )      

22.  ΑΝΩΦΛΙΑ (ΠΡΕΚΙΑ) - ΣΕΝΑΖ ΥΨΟΥΣ 0,15 Μ & ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 0,20 Μ ΑΠΟ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

 
Για ένα τρέχον μέτρο (1 m) κατασκευής ανωφλιών - σενάζ, ύψους 0,15 m και πλάτους έως   0,20 
m. 
 
(1Μ) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………..............…(                      ) 
 
 

23.1 ΣΚΥΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 0,7-2,5 Ή 3 CM   
 

Σκύρα λατομείου 0,7-2,5 ή 3 cm, που θα χρησιμοποιηθούν μέσα σε Υ/Σ στις περιπτώσεις στεγανολεκάνων ή 

διαμορφώσεων για την υπερύψωση της στάθμης των δαπέδων των χώρων ή και το γέμισμα θέσεων κατά τις 

εργασίες διαμόρφωσης προς αποφυγή συμπαγών μαζών σκυροδέματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

προμήθεια υλικού μεταφορά και στρώσιμο του μέσα σε χώρους των Υ/Σ. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά 

μέτρα (1 m3). 

 
 (1 M3) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………..............(                      ) 
 
 

23.2 ΧΟΝΔΡΑ ΣΚΥΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 5-7 CM  
 
Χονδρά σκύρα λατομείου 5-7 cm (οδοποιίας) τα οποία διαστρώνονται στους χώρους των Μ/Σ και 
δεν επιτρέπεται να περιέχουν υλικά που μικραίνουν τον όγκο των κενών. Εφόσον αποδεδειγμένα 
στα λατομεία δεν υπάρχει χαλίκι 5-7 cm, ο Εργολάβος πρέπει να ενημερώνει τον Εκπρόσωπο της 
Επιχείρησης. Στην περίπτωση που έχουν μεταφερθεί στο έργο σκύρα με μεγαλύτερες διαστάσεις, 
και χωρίς τη γνώμη του Εκπροσώπου, θα θεωρούνται απαράδεκτα, δεν θα επιτρέπεται η 
διάστρωση τους και ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τα απομακρύνει και αντικαταστήσει. Η 
επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (1 m3). 
 
(1 M3) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………............ (                      ) 
 
 

24. ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ  250 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

 

Με λιθοσύντριμια (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4 έως 1 cm απλό ή οπλισμένο, σε οποιαδήποτε 

ποσότητα, για κάθε είδος τμήματος έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους πάνω από 4 cm και μέχρι 7 

cm σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μονάδας. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: Η προμήθεια και προσκόμιση των υλικών, η μηχανική ανάμιξη, μεταφορά, το 

ανέβασμα ή κατέβασμα σε οποιαδήποτε θέση, διάστρωση, ρύπανση, επισκευή και συντήρηση 

στην πήξη, η προμήθεια, κατασκευή και αφαίρεση ικριωμάτων οποιουδήποτε ύψους, η προμήθεια, 

κατασκευή και αφαίρεση  ξυλοτύπων επιπέδων ή καμπύλων σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από 

την επιφάνεια του εδάφους, η φθορά της ξυλείας, η κατασκευή οπών, εγκοπών, για την 

ενσωμάτωση μέσα στο σκυρόδεμα σιφωνίου δαπέδου, σωλήνων, καλωδίων κ.λ.π. για το γέμισμα 

οπών που απομένουν, με σκυρόδεμα οποιουδήποτε είδους μικροσυμπληρώσεις (μερεμέτια) ή 

όπου απαιτείται τοποθέτηση τριγωνικών πήχεων (φαλτσογωνιών) σύμφωνα με τις εντολές του 

εντεταλμένου οργάνου της Επιχείρησης, η άντληση και απομάκρυνση υδάτων οποιουδήποτε 

είδους και παροχής ώστε οι εργασίες να εκτελούνται μέσα σε ξηρό περιβάλλον και η προμήθεια και 



ανάμιξη στο σκυρόδεμα βελτιωτικού υλικού (π.χ, μονωτικού) εφόσον το ζητήσει το εντεταλμένο 

όργανο της Επιχείρησης. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (1 m3). 

 

(1 M3) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………..............…(                      ) 

 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α.Τ. : 

 
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 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  

 
 

25.1 Για ένα κυβικό μέτρο (1 m3) διάστρωσης σκυροδέματος (εργασία και υλικά) C 
12/15.  

 

(1 m3) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............      (                      ) 

 
25.2 Για ένα κυβικό μέτρο (1 m3) διάστρωσης σκυροδέματος (εργασία και υλικά) 

C16/20. 

 
(1 m3) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………..............…(                      ) 

 
25.3 Για ένα κυβικό μέτρο (1 m3) διάστρωσης σκυροδέματος (εργασία και υλικά) 
C20/25. 

 
(1 m3) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….............     (                      ) 
 

 
26. ΚΙΣΣΗΡΟΔΕΜΑ ΜΕ 150 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

  
Για εξασφάλιση, θερμομόνωση και κλίσεων των δωμάτων ή σε άλλες θέσεις θα διαστρώνεται  

κισσηρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια ή τις γραπτές εντολές του εντεταλμένου οργάνου της  

Υπηρεσίας για οποιαδήποτε ποσότητα. Αυτό θα είναι ελάχιστου πάχους 10 cm με διαμόρφωση 

κλίσης 1 % μέχρι 2% ανάλογα με την περίπτωση, προς τις υδρορροές. Στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών, η ανάμιξή τους με μηχανικά μέσα, η 

εργασία διάστρωσης και διαμόρφωσης των κλίσεων και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (1 m3). 

(1 m3) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………..............….(                      ) 

 

27.1 ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 



Για την ανά στρέμμα αποψίλωση-εκθάμνωση με μηχανικά μέσα και περισυλλογή των προϊόντων. Η 
εργασία θα γίνει με κατάλληλα μηχανικά μέσα και θα πληρωθεί ανά στρέμμα ( 1 στρέμμα) 
πραγματικής επιφάνειας γηπέδου. 
 
(1 ΣΤΡΕΜΜΑ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..…………………………(                      ) 
 

 
 
27.2 ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 

 

Για την ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) αποψίλωση-εκθάμνωση με τα χέρια των διαφόρων χόρτων 
και θάμνων και περισυλλογή αυτών. Η εργασία θα γίνει με κατάλληλα χειρονακτικά εργαλεία και θα 
πληρωθεί ανά τετραγωνικό μέτρο ( 1 m2) προϊόντων αποψίλωσης. 
 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. (                      ) 

 

 
27.3 ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

  
Η προμήθεια και διάστρωση σκύρων λατομείου στις αυλές των Υ/Σ της Επιχείρησης σε πάχος 15 

cm και που η διαβάθμισή τους θα καθορίζεται κάθε φορά από την Υπηρεσία. Η επιμέτρηση θα γίνει 

σε  τετραγωνικά μέτρα (1 m2) σκύρων που έχουν διαστρωθεί.   

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………...........(                   )    

 

27.4 ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ ΜΕ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ  
 
Για ένα κυβικό μέτρο (1 m3) πλήρωσης νησίδων, πρανών, ζαρντινιερών με κηπευτικό χώμα, 
συμπιεσμένο πάχους 30 cm, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00 " Επένδυση πρανών - 
πλήρωση νησίδων με φυτική γη ". 
Η επιμέτρηση θα γίνει σε κυβικά μέτρα (1 m3) κηπευτικού χώματος, πλήρως συμπιεσμένου στις 
νησίδες και στα πρανή. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των χωμάτων επί τόπου, οι φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές 
και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης του χώματος. 
 

(1 M3) ΕΥΡΩ .............….......................................................................................................(                   

) 

 
 

28.1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΠΛΑΚΑΣ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (‘Η 
ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ) (ΟΓΚΟΥ 0,15 Μ3 & ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 0,50 Μ2) 

 
   Πλήρωση διαμπερών κενών δαπέδου (πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος), επιφάνειας έως 0,50 

m2, πάχους έως 0,30 m και όγκου έως 0,15 m3, με γαρμπιλόδεμα 250 ΧΓΡ τσιμέντου, από αδρανή 

διαστάσεων 0,30-1,00 cm. 
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τεμάχια (1 ΤΕΜ) όγκου 0,15 m3 και επιφάνειας έως 0,50 m2. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια και μεταφορά των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του 
έργου,  όλες οι απαραίτητες εργασίες για έντεχνο αποτέλεσμα, η χρήση ικριωμάτων ή 
αντιστηρίξεων, ο καθαρισμός του χώρου μετά το πέρας της εργασίας και ο,τι άλλο χρειαστεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 



(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………………………….…..……………………………….........(                      ) 
 

28.2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 30 ΜΜ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 0,10Μ 

 
Αποκατάσταση αποκαλυμμένων οπλισμών πάχους έως 30 mm, σε επιφάνειες πλάτους άνω των 0,10 m, με 
χρήση αναστολέα διάβρωσης και γέφυρας πρόσφυσης τύπου Sika MonoTop 910N της Sika ή παρόμοιου 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας και επισκευαστικού κονιάματος Sika MonoTop Dynamic της Sika ή παρομοίου, 
περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και εργασίας για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική 
κατάσταση. 
 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………………………….…..………………………………............(                      ) 
 

28.3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 30 ΜΜ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΕΩΣ 0,10 Μ 

 
Όπως το άρθρο 28.2 αλλά για επιφάνεια πλάτους έως 0,10 m.  
 
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                      ) 
 

28.4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΟΕΛΑΣΜΑΤΩΝ.  

 
Αποκατάσταση-ενίσχυση φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση 
ανθρακοελασμάτων, μέσου μέτρου ελαστικότητας 165.000 Ν/mm2, πλάτους 5,00 cm, και πάχους 
1,20 mm ως ακολούθως:  
Τον επιμελή καθαρισμό, την αφαίρεση των χαλαρών σαθρών στοιχείων σκυροδέματος δια χειρός ή 
με τη βοήθεια μηχανικών μέσων. 
Επίσης, καθάρισμα και ενεργοποίηση του ελάσματος με ειδικό διαλύτη-ενεργοποιητή τύπου Colma 
Cleaner της Sika ή παρομοίου της έγκρισης της Υπηρεσίας.  
Στη συνέχεια εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης τύπου SIKADUR 30 της Sika ή παρομοίου έγκρισης 
της Υπηρεσίας στο σκυρόδεμα και αντίστοιχα στην πλευρά του ελάσματος που δε φέρει σήμανση, 
με μέσο πάχος σάρωσης 1,00-2,00 mm. Η στρώση της ρητίνης θα έχει κυρτή διατομή στο έλασμα. 
Τέλος, συμπίεση του ελάσματος με κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ, πλάτους πέλματος 40,00 mm, 
ώστε η κόλλα να βγει από τα δυο άκρα, αφαιρώντας την περίσσια κόλλα εκατέρωθεν του 
ελάσματος με τη βοήθεια σπάτουλας. 
Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τρέχον μέτρο (1 m) πλήρως τοποθετημένων ανθρακοελασμάτων από 
εξειδικευμένο συνεργείο με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση 
οποιουδήποτε εξοπλισμού απαιτείται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 

 (1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........ (                      ) 

 
28.5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΟΫΦΑΣΜΑΤΩΝ  

 
Αποκατάσταση-ενίσχυση φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση 
ανθρακοϋφάσματος, ως ακολούθως:  
Επικόλληση συνθετικών υφασμάτων συστήματος. 
Εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης για τη δημιουργία κολλώδους επιφάνειας τύπου SIKADUR 330 της 
Sika ή παρομοίου έγκρισης της υπηρεσίας. 
Τοποθέτηση του ανθρακοϋφάσματος τύπου Sika Wrap 230C της Sika ή παρομοίου έγκρισης της 
Υπηρεσίας, επί της στρώσης της εποξειδικής ρητίνης, την περιτύλιξη του στην επιφάνεια 
εφαρμογής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, τη μελέτη και τις κατασκευαστικές 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Τελική επάλειψη με κατάλληλη εποξειδική ρητίνη τύπου Sikadur 330 της Sika ή παρομοίου της 



έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Διαδικασία επίπασης χαλαζιακών αδρανών κατηγορίας 0,40-0,80 mm επί της ανωτέρω τελικής 
στρώσης ρητίνης. 
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) πραγματικής καλυπτόμενης επιφάνειας με 
πλήρως τοποθετημένο συνθετικό υλικό μιας στρώσης ανθρακοϋφάσματος από εξειδικευμένο 
συνεργείο με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οποιουδήποτε 
εξοπλισμού απαιτείται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....... (                      ) 

 
 
 
28.6 ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΚΕΝΩΝ-ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΜΑ 

 
Πλήρωση διακένων-ρηγματώσεων με τσιμεντένεμα, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα και ύψος, σε 
φέροντα οργανισμό σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομή, λιθοδομή ή τσιμεντοπλινθοδομή, με αρμό 
πλάτους έως 10 mm και βάθους έως 40 cm ως ακολούθως: 
Επιμελής καθαρισμός της ρηγμάτωσης επί των τοιχωμάτων του αρμού. 
Τοποθέτηση στοιχείων σωληνίσκων εισπίεσης (αλφαδολάστιχα), σε μεταξύ των απόσταση 30,00 
cm. 
Επιφανειακό στοκάρισμα της ρηγμάτωσης εκατέρωθεν των παρειών και παράλληλη στερέωση των 
σωληνίσκων με έτοιμο ταχύπηκτο κονίαμα ενός συστατικού, τύπου Sika Rapid της Sika ή 
παρομοίου έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Εισπίεση ενέματος με έτοιμο μη συρρικνωμένο κονίαμα ενός συστατικού, τύπου SikaGrout LPR της 
Sika ή παρομοίου έγκρισης της Υπηρεσίας με σκοπό την πλήρωση και την αποκατάσταση της 
ρηγμάτωσης. 
Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τρέχον μέτρο (1 m) αποκαταστάσεων ρηγματώσεων από εξειδικευμένο 
συνεργείο με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οποιουδήποτε 
εξοπλισμού απαιτείται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
 
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….......(                      ) 
 

28.7 ΠΛΗΡΩΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΜΑΤΟΣ 
ΡΗΤΙΝΟΥΧΑΣ ΒΑΣΕΩΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 3 ΜΜ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 0,10Μ 

 

Πλήρωση ρηγμάτωσης σε φέροντα οργανισμό σκυροδέματος, επί οποιουδήποτε ύψους, δια 

έγχυσης ενέματος συγκόλλησης, ρητινούχας βάσης ως ακολούθως: 

Επιμελής καθαρισμός της ρηγμάτωσης επί των τοιχωμάτων του αρμού. 

Τοποθέτηση επί του στεγνού υποστρώματος ειδικών πλαστικών ακροφυσίων τύπου Injection 
Nipples της Sika ή παρομοίου της έγκρισης της Υπηρεσίας, επιφανειακά της ρηγμάτωσης, σε 
μεταξύ των απόσταση 15,00-20,00 cm περίπου αξονικά. 
Επιφανειακό στοκάρισμα της ρηγμάτωσης εκατέρωθεν των παρειών εφαρμόζοντας θιξοτροπική 
πάστα στερέωσης τύπου Sikadur 31 της Sika ή παρομοίου της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Τοποθέτηση στοιχείων σωληνίσκων εισπίεσης (αλφαδολάστιχα), τοποθετημένων επί του 
προσαρμογέα με σπείρωμα των ακροφυσίων ως άνω, διαμέσου του οποίου θα πραγματοποιηθεί η 
εισπίεση του ενέσιμου υλικού. 
Εισπίεση ενέματος τύπου Sikadur 52 της Sika ή παρομοίου έγκρισης της Υπηρεσίας με σκοπό την 
πλήρωση και αποκατάσταση της ρηγμάτωσης. 
Η επιμέτρηση θα γίνει ανά τρέχον μέτρο (1 m) αποκαταστάσεων ρηγματώσεων από εξειδικευμένο 
συνεργείο με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οποιουδήποτε 
εξοπλισμού απαιτείται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 



(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….........(                      ) 

 
28.8 ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤOΣ 

 
Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος, ελευθέρου πορώδους και ελεύθερων από 
οποιαδήποτε σαθρά-χαλαρά τμήματα, με αναστολέα διάβρωσης, ως ακολούθως: 
Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς.  
Επάλειψη με αναστολέα διάβρωσης τύπου Sika Ferrogard 903 της Sika ή παρομοίου της έγκρισης 
της Υπηρεσίας, για την προστασία των οπλισμών έναντι διάβρωσης, εφαρμοσμένης σε 3 στρώσεις 
εφαρμογής. 
Αφού στεγνώσει η επιφάνεια καλά για τουλάχιστον 7 ημέρες από την εφαρμογή της τελευταίας 
στρώσης υλικού ως άνω, εφαρμογή νερού υπό πίεση 100-150 bar, για την απομάκρυνση και 
διάσπαση τυχόν επιφανειακής διαμόρφωσης επιδερμικού φιλμ περίσσιας ποσότητας. 
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας (1 m2) , ως άνω. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί καλώς καθοριζομένων 
επιφανειών σκυροδέματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εκάστοτε έδαφος εργασίας, με χρήση 
ικριωμάτων σε ύψος μέχρι 4,00 m, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση 
οποιουδήποτε εξοπλισμού απαιτηθεί. 
  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........(                      ) 

 
28.9 ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 
ΕΩΣ 0,12 Μ 

 
Όπως το άρθρο 28.8 αλλά η επιμέτρηση θα γίνεται για ένα τρέχον μέτρο (1 m) επάλειψης 
επιφανείας σκυροδέματος με αναστολέα διάβρωσης, πλάτους έως 0,12 m.  

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                      ) 

 

 29.1 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών μέχρι πλάτους 30 cm όπου απαιτείται, δηλαδή πρεκιών, 

κλιμάκων, πεζουλιών, φρεατίων, τοιχίσκων κλπ, σε οποιοδήποτε ύψος ή πάνω κάτω από την 

επιφάνεια του εδάφους, που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για τη διαμόρφωση τους.  

Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας ξυλοτύπου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προσκόμιση και αποκόμιση των πάσης φύσεως υλικών, η εργασία 

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του ξυλοτύπου, οι φορτο-εκφορτώσεις, μεταφορές και 

ο,τι άλλο χρειαστεί για σωστό και έντεχνο αποτέλεσμα. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………......(                      ) 

 
29.2 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ  ΚΟΙΝΟΙ 

 

Οι ξυλότυποι και τα ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν στο σκυρόδεμα πρέπει γενικά να  

παρουσιάζουν τέτοια ακαμψία που να αντέχουν, χωρίς παραμόρφωση, τις φορτίσεις που ενδέχεται 

να υποστούν κατά την εκτέλεση των έργων και μέχρι το αποξήλωμά τους. Επίσης, η ξυλεία που θα 

χρησιμοποιηθεί και η στερέωσή της θα πρέπει να εξασφαλίζουν, μετά την αφαίρεση των 

ξυλοτύπων,  επιφάνειες σκυροδέματος χωρίς εγχύματα αρμών και γενικά ομαλές και λείες με 

διαστάσεις τις προβλεπόμενες από τα σχέδια. Η σύνθεση και η στήριξη γενικά των ξυλοτύπων 

πρέπει να γίνεται έτσι που οι εξωτερικές τους πλευρές να μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να 

απομένει στην επιφάνεια οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα 

ικριώματα, οι ξυλότυποι κάθε είδους κατασκευών, οχετών καλωδίων, φρεατίων κ.λ.π, σε 



οποιαδήποτε θέση των έργων και για οποιαδήποτε ποσότητα. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος, 

χωρίς άλλη πρόσθετη αμοιβή, να προβλέπει για την κατασκευή οπών, εγκοπών και την 

ενσωμάτωση μέσα στο σκυρόδεμα μεταλλικών στοιχείων αγκυρώσεως, σιφωνίων δαπέδου, 

σωλήνων καλωδίων κ.λπ. Η πλήρωση (γέμισμα) οπών, που θα τύχει να απομείνουν, με 

σκυρόδεμα καθώς και η αντίστοιχη φθορά ξυλείας επιβαρύνει τον Eργολάβο. Επίσης, ο Eργολάβος 

είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, τριγωνικούς πήχεις (φαλτσογωνίες 2,5 

x 2,5 cm) σε όλες τις γωνίες των υποστυλωμάτων και των δοκών ή και σε άλλα στοιχεία του έργου, 

ανάλογα με την κρίση του Εντεταλμένου Εκπροσώπου.  

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) επιφανείας του ξυλοτύπου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προσκόμιση και αποκόμιση των πάσης φύσεως υλικών, η εργασία 

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του ξυλοτύπου, οι φορτο-εκφορτώσεις, μεταφορές και 

ο,τι άλλο χρειαστεί για σωστό και έντεχνο αποτέλεσμα. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….........(                      ) 

 
29.3 ΞΥΛΙΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 

 

Αφορά την κατασκευή ξύλινων ανοιγομένων περιφραγμάτων για το προσωρινό κλείσιμο των 

θυρών των Υ/Σ στην περίπτωση που θα έχουν μεταφερθεί αυτές (σιδερένιες κατασκευές) για 

επισκευή στο σιδηρουργείο του εργολάβου καθώς επίσης και για την προστασία των μηχανημάτων 

στις περιπτώσεις που γίνονται καθαιρέσεις σοβάδων και γενικώς όπου κρίνεται σκόπιμη η 

προστασία του Υ/Σ. Τα περιφράγματα θα είναι ανοιγόμενα κατά ένα τμήμα τους με κλειδαριά 

ασφαλείας ώστε οι χώροι να είναι επισκέψιμοι από αρμόδιους του ΔΕΔΔΗΕ και να εξασφαλίζουν τα 

μηχανήματα από εξωτερικούς κινδύνους. Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή του ξύλινου 

φράγματος, η μεταφορά του, η τοποθέτησή του, η κλειδαριά ασφαλείας και η αποξήλωση και 

απομάκρυνσή του μετά την τοποθέτηση της ήδη επισκευασμένης σιδερένιας πόρτας του Υ/Σ. Η 

επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2). 

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..... (                   )  
 

29.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 
Διαμόρφωση  φαλτσογωνιών,  εγκοπών,   σκοτιών,  σε  επιφάνειες   στοιχείων  από  σκυρόδεμα με 
χρήση ξύλινης  ή πλαστικής  διατομής συνολικών διαστάσεων  έως 75Χ75 mm στερεούμενης στους 
ξυλοτύπους,  σύμφωνα  με τα  σχέδια της  μελέτης και το προβλεπόμενο  επιφανειακό τελείωμα 
του στοιχείου,  περιλαμβανομένης της σημειακής  επιδιόρθωσης   βλαβών   που   είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν κατά την αποσύνθεση του ξυλοτύπου. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τρέχον μέτρο (1 m) διαμορφωθείσας επιφάνειας εγκοπών ή εσοχών 
σε σκυρόδεμα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η εργασία διαμόρφωσης των διατομών από 
τεχνίτες καθώς και η αποκατάσταση των φθορών μετά την αποξήλωση του καλουπιού. 
 
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..... (                   )   
 

30.1 ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ B500C 

 

Η κατηγορία αυτή του χάλυβα θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κατασκευές από σκυρόδεμα που 
προβλέπεται από τα σχέδια και τις προφορικές εντολές της επίβλεψης. Κάθε ράβδος πρέπει να 
κόβεται και να κάμπτεται με ακρίβεια στις διαστάσεις που προβλέπονται από τα σχέδια και να 
τοποθετείται και συγκρατείται στη θέση της με επιμέλεια κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος 
όπως καθορίζει ο κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος και η ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος 
οπλισμός σκυροδεμάτων". Η παραλαβή του οπλισμού θα γίνεται πριν από τη διάστρωση του 



σκυροδέματος με Πρωτόκολλο (κατάλογος οπλισμού) που θα υπογράφεται από αντιπροσώπους 
της Επιχείρησης και του Εργολάβου. Ο οπλισμός θα επιμετρηθεί σε χιλιόγραμμα βάρους του 
οπλισμού που έχει τοποθετηθεί με βάση τις διαστάσεις και τις διατομές που προβλέπονται από τα 
εγκεκριμένα ή αναθεωρημένα σχέδια και τα θεωρητικά βάρη αυτού, όπως αναγράφονται στους 
σχετικούς πίνακες. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας, προσκόμισης, 
καθαρισμού, κοπής, κάμψης, απομείωσης, τοποθέτησης μέσα στους ξυλοτύπους, πρόσδεσης, 
έδρασης και συγκράτησης  των οπλισμών κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος, το σύρμα 
πρόσδεσης καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που χρειάζεται για την έντεχνη εκτέλεση. Η 
επιμέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραμμα (1 ΧΓΡ) βάρους σιδερένιου οπλισμού που έχει τοποθετηθεί. 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....... (                   )    

 
30.2 ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ B500C (ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ)  

  
Τα δομικά πλέγματα πρέπει να προσκομίζονται σε άριστη κατάσταση από άποψη ευθυγραμμίας 

των ράβδων,  ορθογωνισμού των διακένων και καθαριότητας, να κόβονται με ακρίβεια στις 

διαστάσεις και να τοποθετούνται στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια, τις προφορικές 

εντολές και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". Στην τιμή 

μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια, προσκόμιση, καθαρισμό, κοπή, 

απομείωση, τοποθέτηση, πρόσδεση, έδραση και συγκράτηση κατά τη διάστρωση του 

σκυροδέματος καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη. Η επιμέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραμμα (1 

ΧΓΡ) βάρους δομικών πλεγμάτων που έχουν τοποθετηθεί.  

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....(                   )    

 
 

31. ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΒΛΗΤΡΑΡΙΣΜΑΤΑ  
 
Η εργασία αφορά στις αγκυρώσεις των οπλισμών των νέων κατασκευών στο υπάρχον σκυρόδεμα, 
όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες του εντεταλμένου μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ.  
Χρησιμοποιούνται εποξικές ρητίνες δύο συστατικών τύπου CONCRESlVE 1380 ή παρομοίου της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας . 
Το ιξώδες των ρητινών εξαρτάται από την τεχνική με την οποία γίνεται η πάκτωση (μικρό στην 
περίπτωση πλήρωσης των οπών με ένεση χειρός, μέσο στην περίπτωση πλήρωσης με χύτευση, 
μεγάλο στην περίπτωση πρωτοτοποθέτησης της ρητίνης) και καθορίζεται από τον εντεταλμένο 
μηχανικό του ΔΕΔΔΗΕ. Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη εφελκυστική και θλιπτική αντοχή θα πρέπει 
να είναι μεγαλύτερη των 50Mpa. Τα χαρακτηριστικά των ρητινών, η ανάμιξη τους, οι προφυλάξεις 
κατά την εφαρμογή τους, ο ποιοτικός έλεγχος κλπ. θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
επισκευών του ΥΔΕ, αλλά και τις οδηγίες του προϊόντος. Η εφαρμογή των αγκυρώσεων 
περιλαμβάνει : 
Τη διάνοιξη οπών στις θέσεις αγκυρωμένων όπως προβλέπονται στα σχέδια (βάθος, ακριβής θέση 
κλπ.). Οι οπές έχουν διάμετρο μεγαλύτερης αυτής των αγκυρούμενων οπλισμών κατά 3,00 έως 
4,00 mm, εκτός αν άλλως αναφέρεται στη μελέτη. 
Τον επιμελή καθαρισμό των οπών (απομάκρυνση σκόνης με πεπιεσμένο αέρα κλπ.) 
Την πάκτωση εντός των οπών των αγκυρούμενων στοιχείων, με χρήση εποξειδικής ρητίνης 
(πλήρωση της οπής υπό πίεση ή με χύτευση ή με πρωτοτοποθέτηση της ρητίνης με μορφή 
κάψουλας ή θιξοτροπικής ρητίνης). 
Να τοποθετείται ο σιδηροπλισμός απ' ευθείας στο υπάρχον δομικό στοιχείο μέσα στη διανοιγμένη 
οπή ώστε να αποφεύγεται η τοποθέτηση βλήτρων στα οποία θα συγκολλάται ο σιδηροπλισμός. 
Πλήρωση της οπής προτού τοποθετηθεί ο σιδηροπλισμός, με ρητίνη μέχρι του βάθους εκείνου που 
με την έμπηξη του σιδηροπλισμού γεμίσει πλήρως η οπή με ρητίνη και εκρεύσει από το στόμιο της 
οπής και περιμετρικώς αυτής. 
Η επιμέτρηση θα γίνει ανά χιλιόγραμμο (1 ΧΓΡ) βάρους του οπλισμού αγκυρώσεων-βλήτρων . 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι ανωτέρω προεργασίες (διάνοιξη οπών, ρητίνες κλπ.) καθώς και 



ο οπλισμός αγκυρώσεων - βλήτρων . Επίσης πάσης φύσεως υλικά, μικροϋλικά και εργασία, 
μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, τυχόν χρήση ικριωμάτων, προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμού και 
ο,τι άλλο απαιτηθεί. 
 
 
(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   )    

 

 

32. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  

 

Εγκιβωτισμός καλωδίων μέσα στους χώρους των Μ/Σ σύμφωνα με το σχέδιο 3-53769, για να μη 

πάθουν ζημιά από το χαλίκι που θα στρωθεί πάνω τους. Το πλάτος του εγκιβωτισμού είναι 0,50 - 

1,00 m και περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: χτίσιμο καναλιών με τοιχίσκους ύψους 0,20 m, γέμισμά 

τους με άμμο λατομείου και η επικάλυψη του εγκιβωτισμού με τσιμεντοκονία μιας στρώσης πάχους 

2 cm. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών η μεταφορά τους στα έργα και η 

όλη εργασία του εγκιβωτισμού. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους (1 m) τελειωμένου 

εγκιβωτισμού. 

 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….............(                   )    

 

33. ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ  

 

Γέμισμα καναλιών με άμμο μέσα στους χώρους των Μ/Σ, για προστασία των καλωδίων από το 

χαλίκι που θα στρωθεί πάνω τους. Τα κανάλια έχουν διαστάσεις πλάτους και βάθους μεταβλητές 

από 20-60 cm. Η άμμος θα είναι λατομείου, κατά δε τη διάστρωση της πρέπει να συμπυκνώνεται, 

και για τον εγκιβωτισμό της μέσα και κάθετα στο κάθε κανάλι χτίζεται τοιχάκι. Αφού τελειώσει το 

γέμισμα, καταβρέχεται καλά η άμμος και πάνω της στρώνεται τσιμεντοκονία, της οποίας η 

επιφάνεια πρέπει να βρίσκεται στην ίδια στάθμη με τα γύρω δάπεδα. Στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά τους στα έργα και η όλη εργασία, όπως 

παραπάνω περιγράφεται, για να τελειώσει το γέμισμα. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους (1 

m) γεμισμένων καναλιών. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………............. (                   )  

   

34. ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  
 
Φρεάτια καλωδίων μέσα στους χώρους των Μ/Σ, σύμφωνα με το σχέδιο 3-53767, για προστασία 
τους από το χαλίκι. Θα έχουν πλάτος περίπου 0,40 Χ 1,00 m και βάθος από 0,30 έως 0,95 m. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά τους στα έργα και η όλη 
εργασία, δηλαδή το χτίσιμο και το γέμισμά τους με άμμο. Η επιμέτρησή τους θα γίνεται σε τεμάχια ( 
1 ΤΕΜ) τελειωμένων φρεατίων.  

 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........(                   )   
 
 

35.1 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 1/2 ΠΛΙΝΘΟΥ 
 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με τη 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτοπλίνθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη 
του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που 



παρασκευάζεται επί τόπου. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σπασμένων ή ραγισμένων οπτοπλίνθων. Η επιμέτρηση γίνεται σε 
πραγματική δομημένη επιφάνεια, σύμφωνα με τα σχέδια και τις γραπτές εντολές του εντεταλμένου 
οργάνου της Επιχείρησης, αφαιρουμένων όλων των ανοιγμάτων και των τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών (δοκών, υποστυλωμάτων, ανωφλιών κ.λ.π.). Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες προμήθειας υλικών του κονιάματος και οπτοπλίνθων, η διαλογή, η μεταφορά μέσα στα 
εργοτάξια, το βρέξιμο, το ανέβασμα σε οποιαδήποτε στάθμη, η δόμηση, τα ικριώματα, το νερό και 
κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Τα πρέκια γενικά 
περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας των οπτοπλινθοδομών, χωρίς να υπολογίζονται ιδιαίτερα σαν 
σκυρόδεμα.  
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) πραγματικής επιφάνειας. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........... (                   )   

 
35.2 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 1 ΠΛΙΝΘΟΥ  

 

Η δόμηση των μπατικών οπτοπλινθοδομών γίνεται με δύο σειρές από οπτόπλινθους με σταυρωτή 

διάταξη. Οι ψαθωτές αποτελούνται από δύο δρομικές οπτοπλινθοδομές σε απόσταση 7 cm μεταξύ 

τους, που συνδέονται με εγκάρσιους οπτόπλινθους σε αποστάσεις τουλάχιστον 0,50 m οριζόντια 

και κατακόρυφα.  

Κατά τα λοιπά όπως το άρθρο 36.1. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….......... (                   )    

 

36.  ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 
  
Σιδηροκατασκευές από μη γαλβανισμένα ελάσματα, γωνιακά ελάσματα, σιδηροσωλήνες, και γενικά 

κάθε τύπου απλών ή διπλών Ταυ, λάμες, κοχλίες κ.λπ. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, 

επεξεργασία, η μεταφορά, η τοποθέτηση μαζί με τα υλικά και την εργασία για τη στερέωση. Η 

επιμέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραμμα (1 ΧΓΡ) έτοιμης σιδηροκατασκευής, όπου περιλαμβάνεται και ο 

ελαιοχρωματισμός. 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….......(                   )    

 
37. ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 

  
Σιδηροκατασκευές από γαλβανισμένα σιδηροελάσματα, γωνίες, σιδηροδοκάρια κάθε τύπου, απλά 

ή διπλά Ταυ, λάμες, κοχλίες κ.λπ. Το γαλβάνισμα θα γίνει με θερμική κατεργασία σύμφωνα με την 

προδιαγραφή GR-181. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά, η κατεργασία, το 

γαλβάνισμα, η τοποθέτηση καθώς και κάθε άλλη εργασία, ή υλικό για την έντεχνη κατασκευή της 

εργασίας. Η επιμέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραμμα (1 ΧΓΡ) έτοιμης σιδηροκατασκευής.  

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........(                   )    

 

38. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΔΙΑΣ 

 

 Τοποθέτηση προστατευτικής ποδιάς από λαμαρίνα ειδικού σχήματος πάχους 3-4 mm νεροχύτου, 

στο κάτω μέρος των μεταλλικών οικίσκων των Υ/Σ και στο μήκος των πλευρών των, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του εντεταλμένου οργάνου της Επιχείρησης. Η τιμή αυτή καταβάλλεται πλέον εκείνης που 

αφορά την σιδηροκατασκευή και καλύπτει την ειδική επί πλέον δαπάνη της εργασίας που απαιτεί η 

πλήρης ραφή με ηλεκτροκόλληση του πάνω μέρους των ειδικών αυτών κομματιών. Η επιμέτρηση 

θα γίνεται ανά τρέχον μέτρο (1 m) πλήρως τοποθετημένης προστατευτικής ποδιάς. 



 
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........(                   )   
 

39. ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Πλέγματα διαχωριστικά τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τα λεπτομερειακό σχέδιο 3-36154 και 

τοποθετούνται στις θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο του κάθε Υ/Σ. Αποτελούνται από σταθερό μέρος και 

πόρτα τα οποία έχουν μεταβαλλόμενο μήκος αλλά σταθερό ύψος 1,40 m στο οποίο δε συμπεριλαμβάνεται το 

ύψος της υπερύψωσης από τα δάπεδα κατά 0,20 m. Τα πλαίσια τους κατασκευάζονται από σιδερογωνία 

25Χ25Χ5 ή 30Χ30Χ4. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών των διατομών θα χρησιμοποιείται η 30Χ30Χ3 και 

δικτυωτό από σύρματα πάχους 2 έως 3  mm, τα οποία διασταυρώνονται κάθετα και σχηματίζουν καρρώ 

20Χ20 έως 35Χ35 mm. Το δικτυωτό κολλιέται καλά στα πλαίσια και σε κάθε μέτρο μήκους τοποθετείται 

λάμα 30Χ5.Το ίδιο κατασκευάζονται και οι πόρτες αλλά για καλύτερη σταθερότητα τοποθετούνται δύο 

λάμες 30Χ5 διαγώνια, επίσης στην κάθε πόρτα τοποθετούνται στηρίγματα λουκέτου και χειρολαβή-

μάνταλος. Μεταξύ της πόρτας και του σταθερού μέρους τοποθετείται ορθοστάτης από ΤΑΥ τυποποιημένης 

διατομής 60Χ30 ή 45Χ45Χ5, ο οποίος στερεώνεται στο δάπεδο και στην οροφή, η οποία είναι και η πιο 

συνηθισμένη περίπτωση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι ορθοστάτες τοποθετούνται στη μία ή πολύ 

σπάνια και στις δύο άκρες των πλεγμάτων όταν αυτά δε τοποθετούνται από τοίχο σε τοίχο αλλά σε κάποια 

απόσταση από αυτούς. Η στερέωση των πλεγμάτων στους τοίχους καθώς και των ορθοστατών θα γίνεται με 

γαλβανισμένα στριφώνια, από δύο στο δάπεδο και οροφή και από τέσσερα στον κάθε τοίχο, τα οποία θα 

έχουν ελάχιστη διατομή και μήκος Φ8Χ70 και έτσι θα είναι εύκολο να βγαίνουν σε κάθε περίπτωση. Στην 

τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η κατασκευή, η μεταφορά τους μέσα στους Υ/Σ, η 

τοποθέτηση και ο ελαιοχρωματισμός τους καθώς η αφαίρεση και επανατοποθέτηση εσχαρών δαπέδων, 

κλιμάκων ή ακόμα και η μέσα στο έργο κατασκευή τους στις λίγες περιπτώσεις Υ/Σ χωρίς πόρτες και που 

είναι αδύνατη η είσοδος τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα τετραγωνικά (1 m2), και στο ύψος δεν υπολογίζεται η υπερύψωση από το 

δάπεδο και οι ορθοστάτες (κολώνες). 

 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….......   (                   )    
 

40. ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 

 
Προμήθεια, προσκόμιση και εργασία τοποθέτησης ειδικών διατομών προστασίας ακμών από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα (γωνιόκρανα), καθώς και την αποκατάσταση ζημιών που τυχόν 
προκληθούν κατά την τοποθέτησή τους. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τρέχον μέτρο (1 m) πλήρως τοποθετημένων γωνιοκράνων από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των υλικών και μικρό-υλικών στερέωσης, η εργασία 
τοποθέτησης και αποκατάστασης των διατομών, η χρήση ικριωμάτων, η μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, η αποκόμιση όλων των άχρηστων προϊόντων καθώς και ο πλήρης καθαρισμός 
του χώρου μετά το πέρας της εργασίας. 
 
(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....       (                   )    
 
 

41. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ 
 

Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο ή έλασμα οπής δακτύλου χείρας 
προσδενόμενο σε υπάρχοντα σιδηρό ή ξύλινο σκελετό με γαλβανισμένο σύρμα ή στερεωμένο με 
ήλους ανά 0,50 m. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) πλήρως τοποθετημένου δικτυωτού 
χαλυβδόφυλλου σε επιφάνειες τοίχων και οροφών. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών στερέωσης, η εργασία 



τοποθέτησης και αποκατάστασης των διατομών, η χρήση ικριωμάτων, η μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, η αποκόμιση όλων των άχρηστων προϊόντων καθώς και ο πλήρης καθαρισμός 
του χώρου μετά το πέρας της εργασίας. 
 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….........(                   )    

 

 
42. ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΔΙΦΥΛΛΕΣ Ή ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ 

 
Σιδερένιες πόρτες δίφυλλες ή μονόφυλλες θα κατασκευαστούν από συμπαγή μορφοσίδηρο , 
σύμφωνα με τα σχέδια 3-36676, 33422, ακριβώς όπως αυτές που υπάρχουν. Θα είναι δίφυλλες ή 
μονόφυλλες, πλήρεις ή περσιδωτές ή συνδυασμός επένδυσης λαμαρίνας και πλέγματος ή 
περσίδων. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του υλικού, τα μικροϋλικά, οι στροφείς, τα σιδηρικά 
ανάρτησης, οι χειρολαβές, οι κλειδαριές ΥΑLΕ Γερμανίας (μόνο τοποθέτηση, όχι προμήθεια κ.λπ.) 
καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, λειτουργία και το γέμισμα της κάσας 
με τσιμεντοκονία, όπου χρειάζεται, καθώς επίσης και ο ελαιοχρωματισμός. Η επιμέτρηση θα γίνει 
σε χιλιόγραμμα (1 ΧΓΡ) βάρους. 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........(                   ) 

 
43.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔ. ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ 

 

Αντικατάσταση ή επισκευή υπαρχόντων μεντεσέδων σιδηρών θυρών καθώς και έλεγχος σωστής 

λειτουργίας τους. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά των υλικών, η αποκόλληση 

των παλαιών μεντεσέδων, η τυχόν μετατόπιση των θυρόφυλλων σε άλλη θέση για την διευκόλυνση 

συγκολλήσεως των νέων, η επανατοποθέτηση των θυρόφυλλων και κάθε άλλη εργασία που τυχόν 

θα χρειασθεί για την ομαλή λειτουργία των θυρών. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τεμάχια (1 ΤΕΜ) 

μεντεσέδων.    

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....... (                   )    

 
 

43.2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 25% ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ 

 

Οι πόρτες που υπάρχουν στις εισόδους των Υ/Σ και έχουν χαλάσει από οποιαδήποτε αιτία 

(στράβωμα - διάβρωση κ.λπ.) θα επισκευαστούν είτε επί τόπου είτε στο σιδηρουργείο, θα 

προστεθούν τυχόν κομμάτια που λείπουν, θα ευθυγραμμισθούν, θα ρυθμιστούν και θα 

επανατοποθετηθούν. Γενικά μετά την επισκευή τους η λειτουργία τους θα είναι άριστη. Τα υλικά 

αντικατάστασης θα χρεώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα. Επίσης, στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες μεταφοράς στο σιδηρουργείο, επιστροφής στο εργοτάξιο και 

επανατοποθετησής τους. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) με τις εξωτερικές 

διαστάσεις. 

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….............(                   )    

 

 

43.3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΠΟΡΤΩΝ 25% ΜΕΧΡΙ 50% ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ 

 

Όπως στο 43.2 του τιμολογίου αλλά για επιφάνειες πορτών από 25% μέχρι 50% της επιφάνειάς 

τους.  



(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   )    

44. ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΤΑΛΟΥ 

 
Τοποθετούνται σε υπάρχουσες πόρτες Μ/Σ ή πλεγμάτων που δεν έχουν κλειδαριά, σύμφωνα με τη 
λεπτομέρεια του σχεδίου 3-36154. Η εργασία γίνεται κατά το χρόνο εκτέλεσης και άλλων 
σιδηρουργικών εργασιών. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, η 
διαμόρφωση και τοποθέτηση. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια (1 ΤΕΜ). 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….........(                   )    

 

45. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ 
 
Τοποθετούνται σε υπάρχουσες πόρτες εξωτερικές ή Μ/Σ ή πλεγμάτων, σύμφωνα με τα σχέδια 3-
36154 και 33422 και κατά το χρόνο εκτέλεσης των άλλων σιδηρουργικών εργασιών. Στη τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, η διαμόρφωση και τοποθέτησή τους. Η 
επιμέτρηση θα γίνεται σε ζεύγη (1 ΖΕΥΓΟΣ). 

 
(1 ΖΕΥΓΟΣ) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………...... (                   )    

 

 

46. ΚΟΨΙΜΟ Ή ΚΟΛΛΗΜΑ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΠΑΧΟΥΣ 3-4 ΜΜ 

 

 

Κόψιμο ή κόλλημα λαμαρινών πάχους 3-4 mm, οι οποίες υπάρχουν μέσα στους Υ/Σ και για να 

αξιοποιηθούν, κατά τη διάρκεια των υπολοίπων σιδηρουργικών εργασιών, μπορεί να χρειαστεί επί 

τόπου κόψιμο ή κόλλημα κομματιών. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η εργασία κοπής, 

κολλήματος, τροχίσματος, η ενίσχυση (υλικό και εργασία) της επαφής των δύο συγκολούμενων 

τεμαχίων, καθώς και η τυχόν αφαίρεση και επανατοποθέτηση των σιδηρογωνιών τους σε νέα θέση. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους (1 m) ξεχωριστά για το κόψιμο και ξεχωριστά για το 

κόλλημα κομματιών υπάρχουσας λαμαρίνας. Στην περίπτωση που σε υπάρχουσα λαμαρίνα 

κολλιέται καινούριο κομμάτι τότε δεν θα επιμετριέται η κόλληση παρά μόνο η επιφάνεια του νέου 

κομματιού.  

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………............. (                   )   

 

47. ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΓΚΕΛΩΤΕΣ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ 
 

Κατασκευάζονται σύμφωνα με το ενδεικτικό σχέδιο 3-57808 και το σχέδιο του κάθε Υ/Σ. Σε γενικές 
γραμμές η κατασκευή τους είναι περίπου η ίδια με μικρές διαφορές ανάλογα με τη περίπτωση και 
τις συνθήκες του κάθε έργου. Κατασκευάζονται συνήθως από στρατζαριστές διατομές και μπορεί 
να είναι μονόφυλλες ή δίφυλλες, με πλάτος περίπου 2,50 m και ύψος επίσης μεταβλητό από 1,50 
έως 4,00 m. Είναι δυνατόν όταν χρειάζεται, από τη μία πλευρά οι πόρτες να έχουν επένδυση 
πλέγματος ή ακόμα και να έχουν πλέγμα για αύξηση του ύψους τους. Στη τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η κατασκευή, η τοποθέτηση, η τυχόν πρόχειρη 
μικροσκαλωσιά, τα στηρίγματα λουκέτων και ο χρωματισμός τους. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κιλά 
(1 ΧΓΡ). 



 (1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………......... (                   )    

 
 

48.1 ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ  
 
Σύμφωνα με το σχέδιο 3-33476, αποτελούνται από στρατζαριστή κάσσα 40 Χ 40 Χ 1,5 ή 40 Χ 40 Χ 
4 και φυλλαράκια περσίδων από λαμαρίνα πάχους 1,5 mm γυρισμένα στη στράτζα σε ορθή γωνία, 
οι διαστάσεις τους και οι μεταξύ τους αποστάσεις αναγράφονται στο σχέδιο. Θα κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τις διαστάσεις των ανοιγμάτων και θα έχουν τους ανάλογους ορθοστάτες και λάμες 
(τζινέτια) πακτώσεως. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η κατασκευή 
των περσίδων, η μεταφορά τους μέσα στα έργα, η καλότεχνη τοποθέτησή τους, καθώς και ο 
ελαιοχρωματισμός. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 ΧΓΡ). 
 
(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........ (                   )    

48.2 ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ  

 
Κατασκευάζονται από κάσσα σιδερογωνίας 40/40/4 και φυλλαράκια, σύμφωνα με το σχέδιο 3-
33476. Τοποθετούνται επί τόπου των έργων στα θυρόφυλλα και μπορεί να καλύπτουν τμήματα ή 
και όλη των επιφάνειά τους. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται το κόψιμο ή η αφαίρεση της 
λαμαρίνας επένδυσης των θυροφύλλων οιουδήποτε πάχους, συνήθως μέχρι 4 mm καθώς και ο 
ελαιοχρωματισμός. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 ΧΓΡ). 

 (1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   )  

 

48.3 ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ 
Τοποθετούνται μέσα στους Υ/Σ και πάνω από τους Μ/Σ για προστασία τους από βρόχινα ή άλλα 
νερά, σύμφωνα με το σχέδιο 3-49143. Στερεώνονται στις οροφές ή κάτω από τις καταπακτές με 
αρθρώσεις για να είναι εύκολη η αφαίρεσή τους στα ανοίγματα καταπακτών. Επειδή κατά την 
τοποθέτησή τους υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στους μονωτήρες των Μ/Σ, οπωσδήποτε θα 
καλύπτονται με προστατευτικό σανίδωμα (μαδέρια). Επίσης, στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται ο 
ελαιοχρωματισμός, η κατασκευή του προστατευτικού σανιδώματος και το πέρασμά τους μέσα 
στους Υ/Σ.  Δηλαδή, αν χρειαστεί και γίνει αφαίρεση εσχάρας για διευκόλυνση του περάσματος της 
περσίδας δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 ΧΓΡ). 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………...... (                   )  

49. ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ή ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ  

Ανάλογα με τις ανάγκες αερισμού του κάθε Υ/Σ μπορεί να χρειαστεί η αφαίρεση της περσίδας για 

κατάργησή της ή και η επανατοποθέτηση της σε άλλη θέση σύμφωνα με το σχέδιο του κάθε Υ/Σ ή 

της εντολής της Επίβλεψης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η εργασία για την καλότεχνη 

αφαίρεση ή επανατοποθέτηση της περσίδας, η οποία θα έχει επιφάνεια περίπου 1,50 m2 καθώς 

και αποκατάσταση μερεμετιών σοβάδων. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε  τετραγωνικά μέτρα (1 m2) 

ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   )  

50. ΣΚΑΛΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ 



Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια 3-31158, 3-43490 και 3-57783 από σωλήνες νερού 

γαλβανισμένες και σε μήκη που θα μετρηθούν επί τόπου. Για το κύριο σώμα της σκάλας και τα 

πατήματα θα χρησιμοποιείται σωλήνα διατομής 1", για τις σταθερές κουπαστές 3/4" και για τις 

πτυσσόμενες 1/2" ίντσας. Η αλυσίδα που συνδέει την πτυσσόμενη κουπαστή και το σκέπασμα της 

ανθρωποθυρίδας θα είναι γαλβανισμένη, οι κρίκοι της θα έχουν μεγάλη διάμετρο 15-20 mm και 

πάχος 2-3 mm. Οι σκάλες θα στερεώνονται αρθρωτά για να αφαιρούνται εύκολα. Στην τιμή 

μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η κατασκευή τους με σταθερή ή πτυσσόμενη 

κουπαστή, η μεταφορά μέσα στο έργο, τοποθέτηση και το τοπικό βάψιμο των κολλήσεων. Στις 

λίγες περιπτώσεις που η σκάλα πατάει σε σιδηροδοκό ή λαμαρίνα καναλιού, τότε η έδρασή της θα 

γίνεται αρθρωτή, σύμφωνα με οδηγίες της επίβλεψης. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 ΧΓΡ). 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....... (                   ) 

51. ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ή ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ  

Αφαίρεση ή πρόσθεση τεμαχίου σκάλας που υπάρχει στους Υ/Σ σε μήκος περίπου 0,80 m, 

σύμφωνα με το σχέδιο 3-43490.  Συνήθως αντιμετωπίζεται η περίπτωση της αφαίρεσης και οι 

εργασίες γίνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και των άλλων σιδηρουργικών εργασιών. Στην τιμή 

μονάδας περιλαμβάνονται τα υλικά και η εργασία.  Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια (1 ΤΕΜ) 

ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Επίσης, στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται και η τυχόν 

διόρθωση των άνω και κάτω αρθρώσεων ώστε να παρέχεται ασφάλεια στους εργαζομένους.  

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :……....………………….…..………………………………......... (                   ) 

52. ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 
 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και άλλων σιδηρουργικών εργασιών μέσα στον Υ/Σ, μετατόπιση της 
σκάλας σε άλλη θέση σύμφωνα με το σχέδιο του Υ/Σ ή την εντολή των Οργάνων της Επιχείρησης. 
Η εργασία πρέπει να γίνει σύμφωνα με το σχέδιο 3-43490. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμμάχια (1 
ΤΕΜ). 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………...………………….…..………………………………...... (                   ) 

 

 

53. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΚΑΛΕΣ 

 

Κατασκευή κουπαστών σε σκάλες που υπάρχουν µέσα στους Υ/Σ σύµφωνα με το Α.Τ. 50 και τα 

σχέδια 31.158, 3-43490 και 3-57783. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλα τα υλικά & η 

εργασία. Η εργασία γίνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και των άλλων σιδηρουργικών εργασιών. Η 

επιµέτρηση θα γίνεται σε αξονικά µέτρα ( 1 m) µήκους τοποθετηµένης σωλήνας.  

 (1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………...... (                   )  

 

54. ΣΚΑΛΕΣ Ή ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΑΠΟ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ 

 

Σκάλες ή σκαλοπάτια από µπακλαβωτή λαµαρίνα πάχους 4 mm και σιδηρογωνιά 30Χ30Χ3 ή 

40Χ40Χ4. Η λαµαρίνα χρησιµοποιείται για πατήµατα και ρίκτια και οι σιδηρογωνιές για το σκελετό. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η στερέωση στο δάπεδο µε στριφώνια, καθώς και ο 

ελαιοχρωµατισµός. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 ΧΓΡ). 

 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..…………………………   …. (                   ) 



 
55.1 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

 
Λαµαρίνες µπακλαβωτές για το σκέπασµα των καναλιών και των ανοιγµάτων πίλλαρ και πινάκων, 
που θα κατασκευάζονται και θα τοποθετούνται σύμφωνα με το σχέδιο 3-46019. Οι λαµαρίνες θα 
έχουν πάχος καθαρά 4 mm και επί πλέον το πάχος των νευρώσεων. Το κάθε τεµάχιο θα ενισχύεται 
κατά τη διάσταση του µήκους µε δύο σιδερογωνιές 30Χ30Χ3, οι οποίες θα απέχουν µέχρι 10 cm 
από το κάθε άκρο τους. Μόνο η λαµαρίνα του πίλλαρ, που λόγω µήκους παρουσιάζει βέλος 
κάµψης, θα ενισχύεται σε σιδερογωνιές 40Χ40Χ4. Οι λαµαρίνες πρέπει να είναι µονοκόµµατες και 
οπωσδήποτε οι µπροστά από τους πίνακες και το πίλλαρ, επιτρέπεται όµως και όπου χρειάζεται το 
κόλληµα µικροκοµµατιών για τη διαµόρφωση λοξών άκρων. Επίσης, και για καλύτερη αξιοποίηση 
του υλικού επιτρέπεται η µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε Υ/Σ δύο τεµαχίων λαµαρινών που το 
καθένα θα αποτελείται από δύο µεταξύ τους κολληµένα κοµµάτια και η κόλληση θα γίνεται πάντα 
κάθετα προς τον άξονα του καναλιού ή του ανοίγµατος. Το κάθε τεµάχιο λαµαρίνας εκτός του 
πίλλαρ πρέπει να έχει µήκος 0,50 - 1,00 m και δύο τρύπες Φ 15 και όταν υπάρχει απόληξη σε οξεία 
γωνία τότε και για αποφυγή ατυχήµατος θα κόβεται. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται ο 
ελαιοχρωµατισµός, η προµήθεια λαµαρινών και σιδηρογωνιών,  η κατασκευή των διαφόρων  
τεµαχίων σύµφωνα µε τα επί τόπου παρµένα µέτρα, οι φθορές αποµειώσεως κατά την κατασκευή 
και τοποθέτηση, η µεταφορά των έτοιµων τεµαχίων στα έργα και η καλότεχνη τοποθέτησή  τους. 
Επίσης, µε την ίδια τιµή θα πληρώνεται και η λαµαρίνα του πίλλαρ. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε 
.µέτρα τετραγωνικά (1 m2) πραγµατικής επικάλυψης καναλιών.   

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………...………………….…..………………………………......(                   )  

    

55.2 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΕΣ ΓΙΑ ΣΚΕΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ  

 

Λαµαρίνες µπακλαβωτές για το σκέπασµα καταπακτών πάχους καθαρού 4 mm και επί πλέον το 

πάχος των νευρώσεων. Τοποθετούνται σε νέες ή παλαιές καταπακτές σε τεµάχια επιφανείας 1,00-

2,00 m2. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των λαµαρίνων, η κοπή, φθορά, 

µεταφορά και τοποθέτηση στις καταπακτές καθώς και ο ελαιοχρωµατισµός. Η επιµέτρηση θα 

γίνεται σε µέτρα τετραγωνικά (1 m2). 
 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….........(                   )  

 

 

56. ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  

 

Πλέγματα αεραγωγών και καλωδίων τα οποία κατασκευάζονται και τοποθετούνται σύμφωνα με  το 

σχέδιο 3-57884, είτε σταθερά στα ανοίγματα αερισμού είτε αφαιρούμενα στα φρεάτια καλωδίων. 

Συνήθως σε κάτοψη θα έχουν σχήμα ευθύγραμμο ή Π ή Γ. Τα πλαίσια τους κατασκευάζονται από 

σιδερογωνιά 25Χ25Χ5 ή 30Χ30Χ4. Σε περίπτωση διαπιστωμένης έλλειψης αυτών των διατομών θα 

χρησιμοποιείται η 30Χ20Χ3 και δικτυωτό από σύρματα πάχους 2 έως 3 mm, τα οποία 

διασταυρώνονται κάθετα και σχηματίζουν καρρώ 20Χ20 έως 35Χ35 mm. Το δικτυωτό κολλιέται 

καλά στα πλαίσια. Η στερέωση των πλεγμάτων στους τοίχους θα γίνεται με γαλβανισμένα 

στριφώνια, από δύο στο δάπεδο και από τέσσερα στο κάθε τοίχο, τα οποία θα έχουν ελάχιστη 

διατομή και μήκος Φ 8Χ70 και έτσι θα είναι εύκολο να βγαίνουν σε κάθε περίπτωση. Στην τιμή 

μονάδας περιλαμβάνεται ο ελαιοχρωματισμός, η προμήθεια των υλικών, η κατασκευή, η μεταφορά 

τους μέσα στους Υ/Σ, η τοποθέτηση, καθώς και η αφαίρεση και επανατοποθέτηση εσχαρών 

δαπέδων, κλιμάκων, ή ακόμα και η μέσα στο έργο κατασκευή τους στις λίγες περιπτώσεις Υ/Σ 

χωρίς πόρτες και που είναι αδύνατη η είσοδός τους. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα τετραγωνικά 

(1 m2) και στο ύψος δεν υπολογίζεται η υπερύψωση από το δάπεδο και οι ορθοστάτες (κολόνες).  

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :……....………………….…..……………………………….........(                   )  



57. ΕΣΧΑΡΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ 

 
Κατασκευάζονται μέσα σε Υ/Σ, όπου δεν υπάρχουν πάσσαλοι, κατά τη διάρκεια εργασιών 
στεγανοποίησης ή αρχικής διαμόρφωσης. Αποτελούνται από σιδερόβεργες κατηγορίας S500s και 
διατομής Φ10 και τοποθετούνται οριζοντίως και καθέτως σχηματίζοντας καρρώ 30Χ30 cm. Σε κάθε 
Υ/Σ αφήνονται περίπου 15 κάθετες αναμονές για να συγκολληθούν αργότερα από το συνεργείο του 
ΔΕΔΔΗΕ στο δίκτυο γείωσης του Υ /Σ. Όλες οι σιδερόβεργες συγκαλούνται στις διασταυρώσεις 
τους με τη ηλεκτροσυγκόλληση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση 
κ.λπ, του υλικού, η χρήση της συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης και η εργασία του 
ηλεκτροσυγκολλητή. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια (1 ΤΕΜ). 

   

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………........(                   )  

58. ΕΣΧΑΡΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  

 
Εσχάρες δαπέδων αερισμού και επίσκεψης σύμφωνα με τα λεπτομερειακά κατασκευαστικά σχέδια 
20705/1, 20704, 20794, 20750, 20744, 29817, 3-48948, 3-55446, 33372 και τις επί τόπου 
διαστάσεις. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται ο ελαιοχρωματισμός, η προμήθεια  των υλικών, η 
κατασκευή των εσχαρών, η μεταφορά, οι εργασίες για τοποθέτησή τους στη στάθμη του γύρω 
χώρου και η αποκατάσταση των μερεμετιών του δαπέδου. Οι λάμες των εσχαρών πρέπει να είναι 
πολύ καλά κολλημένες και γενικά η όλη κατασκευή να είναι καλότεχνη. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε 
κιλά (1 ΧΓΡ). 

 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….........(                   )  

 
59. ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

 
Σιδηροδοκοί διάφοροι με οποιοδήποτε ύψος ή πλάτος ή διατομή. Χρησιμοποιούνται μεμονωμένοι 
σε καταπακτές. Τα μήκη κοψίματος και η τοποθέτησή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις επί τόπου 
διαστάσεις, τα σχέδια και τις εντολές των Οργάνων της Επιχείρησης. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, μεταφορά στο έργο και η εργασία για την καλότεχνη 
τοποθέτηση των σιδηροδοκών, οι οποίοι πρέπει να είναι καινούριοι και μονοκόμματοι, καθώς και οι 
χρωματισμοί. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 ΧΓΡ). 

 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :……....………………….…..………………………………....(                   )  

 

60. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

Πρόκειται για εργασία που γίνεται σε διάφορες σιδηροκατασκευές όπως εσχάρες, πλέγματα, 
σιδηροδοκάρια, λάμες, λαμαρίνες, κ.λπ, που τοποθετούνται σε Υ/Σ πόλεως. Το γαλβάνισμα γίνεται 
εν θερμώ και σύμφωνα με την προδιαγραφή GR-181. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται τόσο 
η μεταφορά στο γαλβανιστήριο, όσο και το γαλβάνισμα της σιδηροκατασκευής. Η επιμέτρηση θα 
γίνεται σε χιλιόγραμμα (1 ΧΓΡ) έτοιμης σιδηροκατασκευής.  

 

(1ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………. (                   )  

 
61. ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

Κατασκευάζονται και τοποθετούνται σύμφωνα με το σχέδιο 31158, σε πόρτες μονόφυλλες ή 

δίφυλλες ημιυπογείων Υ/Σ, καθώς και σε πλατύσκαλα. Αποτελούνται από λάμα 40Χ5 με μήκος 

1,24 ή 2,13 m, ανάλογα με την περίπτωση. Η κάθε μπάρα στο ένα άκρο της έχει οπή και στο άλλο 

άγγιστρο και με τη βοήθεια κρίκων μπορούν να κινούνται ελεύθερα και να σφαλίζουν. Στην τιμή 



μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η κατασκευή, η τοποθέτηση και ο 

ελαιοχρωματισμός τους. Η επιμέτρηση θα γίνει σε κιλά (1 ΧΓΡ). 

 

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....(                   )  

 

 

62. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ  

 

Τοποθετείται στις θυρίδες επικοινωνίας των υπόγειων Υ/Σ για να ανοιγοκλείνουν εύκολα. Η εργασία 
δεν θα γίνεται μόνη της στο κάθε έργο αλλά μαζί με άλλες σιδηρουργικές εργασίες. Οι κατασκευές 
είναι δυνατόν να διαφέρουν ως προς τις λεπτομέρειες, γενικά όμως είναι πανομοιότυπες και 
ξεχωρίζονται σε 2 περιπτώσεις που φαίνονται στο σχέδιο 3-62146. Στην τιμή μονάδας 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία για τη σωστή λειτουργία του μηχανισμού. Η 
επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια (1 ΤΕΜ).   
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………....... (                   )  

 

 

63.1 ΆΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΩΝ ΟΤΑΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Άντληση νερών όταν εκτελούνται και άλλες εργασίες στον Υ/Σ, οπότε ο χειριστής της αντλίας 

πηγαίνει στο έργο μόνο και μόνο για άντληση, σε οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας και ώρα. 

Αφορά άντληση καθαρών ή ακάθαρτων νερών με βενζιναντλία Φ2". Στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνεται το μίσθωμα της αντλίας, η μεταφορά και απομάκρυνσή της από το εργοτάξιο, 

βενζίνη, το λάδι, η φθορά σωλήνας, η συντήρηση και τα εργατικά του χειρισμού της. Άντληση 

νερών γίνεται συνήθως μέσα στους χώρους του Υ/Σ κατά τη περίοδο κατασκευής στεγανολεκάνων 

και σε τακτικά διαστήματα για να μη ξεχειλίζει το φρεάτιο συγκέντρωσης τους. Πριν από την 

άντληση ειδοποιείται έγκαιρα ο Εκπρόσωπος της Επιχείρησης. Τα αντλούμενα νερά πρέπει να 

οδηγούνται με σωλήνα στο πλησιέστερο φρεάτιο του δρόμου. Η επιμέτρηση θα γίνει σε ώρες 

πραγματικής λειτουργίας της αντλίας.  
 
(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………....... (                   )  

 

 

63.2 ΆΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

 

Άντληση νερών αποκλειστικά, όταν δεν εκτελούνται και άλλες εργασίες στον Υ/Σ οπότε ο χειριστής 

της αντλίας πηγαίνει στο έργο μόνο και μόνο για άντληση, σε οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας και 

ώρα. Εδώ συμπληρωματικά ισχύουν τα όσα σχετικά περιγράφονται στο Α.Τ.63.1. 
 
(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………........(                   )  

 
 

64. ΜΟΛΥΒΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 
 

Από φύλλα μολύβδου κατασκευάζονται τα ταρατσομόλυβα, τα αρμοκάλυπτρα ταρατσών, η  

συναρμογή υδρορροών, τα καζανάκια, τα σιφώνια κατά περίπτωση και γενικά σύμφωνα με τις 

εντολές του εντεταλμένου οργάνου της Επιχείρησης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα 

μολυβδόφυλλα, τα απαραίτητα μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής, συναρμογής και 

τοποθέτησης των στοιχείων για πλήρη λειτουργία.  



Η επιμέτρηση θα γίνεται σε κιλά (1 ΧΓΡ). 

   

(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 
 
 

65. ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 7/12 Ή 8/13 
 

Αυτές θα είναι σωληνωτές ορθογωνικές από P.V.C. διατομής 7/12 cm ή 8/13 cm ή διαφορετικών 

κατά περίπτωση διαστάσεων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ικριώματα, τα υλικά και 

μικροϋλικά, δηλαδή σωλήνας P.V.C., στηρίγματα ανά μέτρο, η συνένωση με το ταρατσομόλυβο, τα 

ειδικά τεμάχια γωνιών, τα μικροϋλικά σύνδεσης κ.λ.π., όπως και η εργασία κατασκευής και 

πλήρους εγκατάστασης. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m). 
  
 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....... (                   ) 

 

66. ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΕΛΑΣΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ. 

 

Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια των απαραιτήτων υλικών και τοποθέτηση πάνω σε τοίχους 

ή οροφές σε σιδερένιο ή ξύλινο σκελετό και σε αποστάσεις μικρότερες του 0,50 m νερβομετάλ. Η 

επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) με τα μικροϋλικά για πλήρη τοποθέτηση και 

σύνδεση με γαλβανισμένο σύρμα.  

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………......(                   )  

67.1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟ 
 

Περίφραξη ασφαλείας, που θα τοποθετηθεί πάνω σε μαντρότοιχο, από σιδηρογωνίες διατομής 

μέχρι 40Χ40Χ5 mm γαλβανισμένες με θερμική κατεργασία σύμφωνα με την προδιαγραφή GR-181 

και τα σχέδια που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Περιλαμβάνονται η κατεργασία των διατομών, η 

εργασία τοποθέτησης και πάκτωσης με σκυρόδεμα πάνω στη στέψη του μαντρότοιχου, η 

προμήθεια και τοποθέτηση ακιδωτού γαλβανισμένου σύρματος 2 Χ 2,5 mm με ακίδες κάθε 10 cm 

και οι σχετικές προσδέσεις με γαλβανισμένο σύρμα ώς και τα τυχόν ικριώματα. Επίσης 

περιλαμβάνεται η διάνοιξη κατάλληλων οπών για την πάκτωση της περίφραξης καθώς και κάθε 

άλλη εργασία ή υλικό για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα 

μήκους (1 m) περίφραξης.  

 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………........(                   )  

67.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΚΙΔΩΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 

 

Τοποθετείται μετά από εντολή του εντεταλμένου οργάνου της Επιχείρησης όπου δεν προβλέπονται  

στα εγκεκριμένα σχέδια και δεν περιλαμβάνεται σε άλλη τιμή μονάδας του Τιμολογίου. Αυτό 

προσδένεται με γαλβανισμένο σύρμα επάνω στους πασσάλους της περίφραξης επάνω στα 

πλαίσια των θυρών από πλέγμα και σ' οσεσδήποτε οριζόντιο κατακόρυφες και διαγώνιες σειρές. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά με τη μεταφορά τους καθώς και 

εργασία κατασκευής τους. Η επιμέτρηση γίνεται σε τρέχοντα μέτρα (1 m) σύρματος.  



(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………...........(                   ) 

67.3 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΚΙΔΩΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΣ 
 

Αφαίρεση των παλαιών διαβρωμένων ακιδωτών συρματοπλεγμάτων από κάθε τόπο περίφραξης 

σε οποιοδήποτε ύψος ή θέση βρίσκεται αυτή. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η αποξήλωση του 

παλαιού ακιδωτού σύρματος, η συγκέντρωσή του και η απομάκρυνσή του από το εργοτάξιο ως και 

τα τυχόν ικριώματα. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τρέχοντα μέτρα (1 m) ακιδωτού σύρματος.  

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 

 
67.4 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΤΕΤΡ. ΟΠΗΣ ΒΡΟΧΩΝ 4 Χ 4 ΠΑΧ. 2 ΜΜ 

 
Περίφραξη με συρματόπλεγμα μπακλαβωτό, γαλβανισμένο, πάχους σύρματος 2 mm, με 
διαστάσεις βρόχων 4Χ4 cm που θα τοποθετηθεί πάνω σε στύλους από σιδηρογωνίες 40Χ40Χ4 
mm, κάθε 2,5 m και αντηρίδες 40Χ40Χ4 κάθε δεύτερο στύλο και σύμφωνα με τα σχέδια που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία. Στις γωνίες θα τοποθετηθούν στύλοι 50Χ50Χ5 mm με διπλές αντηρίδες της 
ίδιας διατομής. Στη στέψη θα τοποθετηθούν τέσσερις σειρές ακιδωτό σύρμα, γαλβανισμένο, πάχος 
κλώνου 2 mm. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η διάνοιξη, στις κατάλληλες θέσεις, οπών για 
την πάκτωση των αντηρίδων και το πέρασμα των συρμάτων στερέωσης του συρματοπλέγματος, 
ως και τα τυχόν ικριώματα. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) οριζόντιας 
περίφραξης.   

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………. (                   ) 

 
67.5 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

 

Αφορά την αποξήλωση των διαβρωμένων πλεγμάτων και συρματοπλεγμάτων, την αφαίρεση 

κατεστραμένων ορθοστατών και αντηρίδων σε οποιοδήποτε ύψος αν βρίσκεται η περίφραξη. Στην 

τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η απομάκρυνση των αχρήστων υλικών, τα ικριώματα και όποια άλλη 

εργασία απαιτηθεί.  Η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) περίφραξης.   

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………. (                   ) 

 
 

68.1 ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ 
 
Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg 
τσιμέντου με λεπτόκοκκο άμμο. Πριν την έναρξη του αρμολογήματος γίνεται διαβροχή του τοίχου, 
ακολουθεί διάνοιξη των αρμών, απόξεση με μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2,00 ως 3,00 cm από 
την επιφάνεια του τοίχου, και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό. Γίνεται επίσης διόρθωση των 
μικροανωμαλιών των λίθων. Μετά γίνεται πλήρωση με τσιμεντοκονία, συμπίεση, και μόρφωση του 
αρμού. 
Η εττιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) αρμολογημένης επιφάνειας. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η εργασία από τεχνίτες, με χρήση κατάλληλων εργαλείων ή μηχανικών 
μέσων, τα υλικά, η μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποκομιδή αχρήστων, ο καθαρισμός του 
χώρου μετά το αρμολόγημα, η χρήση ικριωμάτων και ό,τι άλλο χρειασθεί για  πλήρες και έντεχνο 
αποτέλεσμα. 



 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………... (                   ) 

 
68.2 ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 

 
 
Αρμολογήματα  ακατέργαστων  ή  κατεργασμένων  όψεων  λιθοδομών,   αργολιθοδομών   ή 
γωνιολιθοδομών, σε οποιοδήποτε ύψος από τη στάθμη του δαπέδου, με τσιμεντοκονιάμα των 150 
kg τσιμέντου με άμμο λεπτόκοκκο, ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου τύπου Sika Fibers της 
SΙΚΑ των 6,00 mm για την αποφυγή δημιουργίας επιφανειακών ρηγματώσεων και με ακρυλικό 
γαλάκτωμα στυρενίου - βουτεδιενίου τύπου Sika Latex της SΙΚΑ ή παρομοίων της έγκρισης της 
Υπηρεσίας, για την αύξηση της ευκαμψίας, την ενίσχυση της πρόσφυσης και της 
υδατοστεγανότητας του κονιάματος. Η εργασία περιλαμβάνει την τυχόν επιδιόρθωση 
μικροανωμαλιών των λίθων, την αποκάλυψη - απόξεση και πλύση των αρμών με καθαρό νερό και 
κατάλληλη συρματόβουρτσα μέχρι βάθους 2,00-3,00 cm από την εττιφάνεια της λιθοδομής, τη 
διαβροχή της επιφανείας πριν την έναρξη του αρμολογήματος, την πλήρωση και συμπίεση του 
αρμού με τσιμεντοκονίαμα εκτελεσμένης με μυστρί ή σπάτουλα και την μόρφωσή του αρμού. 
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα  (1 m2) αρμολογημένης εττιφανείας λιθοδομής, με 
ενισχυμένη τσιμεντοκονία.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται η πλήρης περατωμένη εργασία από τεχνίτες με χρήση κατάλληλων 
εργαλείων ή μηχανημάτων, τα υλικά παρασκευής και πρόσμιξης κονιάματος επιτόπου του έργου, η 
χρήση ικριωμάτων πάνω από 4,00 m ύψος από το δάπεδο εργασίας, η απομάκρυνση των 
άχρηστων προϊόντων και ο καθαρισμός του χώρου μετά το πέρας εργασίας. Περιλαμβάνονται 
επίσης οι πάσης φύσεως μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις και χειρονακτικές μετακινήσεις. 

 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 

 
69.1 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ Ή ΠΑΤΗΤΑ 600 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

 

Θα κατασκευασθούν με τσιμεντοκονίαμα 600 ΧΓΡ τσιμέντου πάχους 2,5 cm σε τρεις στρώσεις σε 

τοίχους ή οροφές, δηλαδή οι δύο πρώτες πεταχτό και λάσπωμα και η τρίτη τριπτή ή πατητή, με 

τσιμεντοκονίαμα 600 ΧΓΡ τσιμέντου ανά m3 κονιάματος. Οι δύο πρώτες στρώσεις πρέπει να 

καταβρέχονται καθημερινά μέχρι την κατασκευή της επόμενης στρώσης και η τελική στρώση για 

οκτώ μέρες μετά την αποπεράτωσή της. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) 

πραγματικής επιχρισμένης επιφάνειας. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ικριώματα, τα υλικά 

επί τόπου και ο απαιτούμενος εξοπλισμός-εργαλεία, και κάθε άλλη εργασία που τυχόν απαιτηθεί.  

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 
 

69.2 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 150 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
 

Επιχρίσματα μαρμαροκονίας των 150 ΧΓΡ, που θα γίνουν μέσα στους χώρους των Κ/Δ και των 

Υ/Σ και σε οποιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου τους. Η άμμος που θα 

χρησιμοποιηθεί για το κονίαμα πρέπει να είναι καθαρή ή θραυστή από υγιές πέτρωμα κανονικής 

κοκκομετρικής σύνθεσης, της έγκρισης του εντεταλμένου οργάνου της Επιχείρησης. Αυτά θα 

κατασκευασθούν σε τρεις στρώσεις ως εξής: Η πρώτη στρώση (πεταχτό) με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα αναλογίας ενός μέρους πολτού σβησμένης ασβέστου και οι δύο μερών 

άμμου με προσθήκη 150 ΧΓΡ τσιμέντου ανά m3 κονιάματος, η δεύτερη στρώση (λάσπωμα) στην 

ίδια σύνθεση με την πρώτη και με καλά κατασκευασμένους οδηγούς με ελάχιστο πάχος 1,5 έως 2 

cm ή σε τόσο πάχος όσο χρειάζεται για την κάλυψη των ανωμαλιών της επιφάνειας που 

επιχρίζεται. Μετά το στέγνωμα της πιο πάνω στρώσης, γίνεται η τρίτη στρώση με κονίαμα 



αναλογίας ενός μέρους πολτού σβησμένης ασβέστου και δύο μερών μαρμαρόσκονης με ελάχιστο 

πάχος 6 mm με την προσθήκη 150 ΧΓΡ λευκού τσιμέντου ανά m3 κονιάματος. Τα επιχρίσματα 

επιμετρούνται σε πραγματική επιχρισμένη επιφάνεια, αφαιρουμένων των κουφωμάτων και κενών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση και ανάμιξη υλικών, η εργασία όπως 

περιγράφεται παραπάνω, η προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και καθαίρεση των 

απαιτουμένων ικριωμάτων και κάθε δαπάνη σχετικά με την έντεχνη κατασκευή των επιχρισμάτων. 

Γενικά η εργασία θα πρέπει να εκτελείται από καλούς και πεπειραμένους τεχνίτες και σε περίπτωση 

κακοτεχνίας τα όργανα της Επιχείρησης θα τα απορρίπτουν και ο Εργολάβος θα είναι 

υποχρεωμένος να τα ξαναφτιάξει με έξοδα του. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 

m2).  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….. (                   ) 

 
 
69.3 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ 150 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

 
Επιχρίσματα εξωτερικά και εσωτερικά σποραδικά με τσιμεντοκονίαμα των 150 ΧΓΡ τσιμέντου, 
μέχρι επιφανείας 2,00 m2 σε οποιοδήποτε ύψος από τη στάθμη του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνονται τα ικριώματα, τα υλικά επί τόπου και ο απαιτούμενος εξοπλισμός-
εργαλεία, και κάθε άλλη εργασία που τυχόν απαιτηθεί. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα 
(1 m2). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....(                   ) 

 
69.4 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ  

 
Αυτά θα κατασκευασθούν σε τρείς στρώσεις ως εξής:  
Η πρώτη στρώση (πεταχτό) από ένα μέρος τσιμέντου και τρία μέρη άμμου. Η δεύτερη στρώση 

(πεταχτό) από δύο μέρη τσιμέντου και τρία μέρη άμμου. Η τρίτη στρώση (πεταχτό) πάλι θα 

αποτελείται από τις ίδιες αναλογίες κονιάματος. Τελικά η επιφάνεια που θα αποτελέσουν οι τρείς 

στρώσεις θα είναι ομοιόμορφη και ομοιογενής. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ικριώματα, 

τα υλικά επί τόπου και ο απαιτούμενος εξοπλισμός-εργαλεία, και κάθε άλλη εργασία που τυχόν 

απαιτηθεί.  Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………...(                   ) 

   
69.5 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΒΗΧΤΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ - ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ 

 

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, κορνιζών, 

ζωνών, ανοιγμάτων κ.λπ. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε μέτρα μήκους (1 m)  

κορνιζωμάτων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ικριώματα, τα υλικά επί τόπου και ο 

απαιτούμενος εξοπλισμός-εργαλεία, και κάθε άλλη εργασία που τυχόν απαιτηθεί. 

 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………......(                   ) 

 
 



69.6 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
 

Επιχρίσματα τριπτά επί πλέγματος οποιασδήποτε στάθμης του εδάφους, σε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας μέχρι 4,00 m με ασβεστοκονίαμα 1:2 σε τρεις στρώσεις, η πρώτη με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150 ΧΓΡ τσιμέντου, οι δε δύο άλλες με ασβεστοκονίαμα 1:2. Στην 

τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ικριώματα, τα υλικά επί τόπου και ο απαιτούμενος εξοπλισμός-

εργαλεία, και κάθε άλλη εργασία που τυχόν απαιτηθεί. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα 

(1 m2). 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………. (                   ) 

 
69.7 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ 

 

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων για την αποζημίωση μιας επί πλέον στρώσης λασπώματος 

πεταχτού για διαμόρφωση κατακόρυφων επιφανειών οσάκις τα επιχρίσματα γίνονται επί παλαιών 

λιθοδομών. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2). 

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………...(                   ) 

 

70. ΤΑΠΩΜΑ ΟΠΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ10 Ή Φ15 

 
Για ένα τεμάχιο (1 ΤΕΜ) τσιμεντοσωλήνα για να αντιμετωπισθεί η είσοδος νερών στους χώρους 
των Υ/Σ από τις τρύπες τους. Το τάπωμα γίνεται μέσα στους Υ/Σ ή και έξω κάτω από το 
πεζοδρόμιο ανεξάρτητα αν από τις σωλήνες περνάνε ή όχι καλώδια. Η τιμή μονάδας αφορά το 
γέμισμα της κάθε τρύπας και σε βάθος μέχρι 0,20 m με τσιμεντοκονία πατητή και στεγανωτικό 
υλικό. Η εργασία πρέπει να είναι επιμελημένη για εξασφάλιση της στεγανότητας του χώρου. Η 
επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια (1 ΤΕΜ) οπών. 
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………......(                   ) 

71.1 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ 
 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2) πλακόστρωσης πεζοδρομίων (εργασία και υλικά) με 
αντιολισθητικές τσιμεντόπλακες 50Χ50Χ5 cm λευκές.  
Δε θα παραλαμβάνονται πλακοστρώσεις με ανομοιομορφία οριζοντίων και καθέτων αρμών καθώς 
και επιπεδότητας, θα είναι δε υποχρέωση του Εργολάβου η αποξήλωση και ανακατασκευή τους, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εντεταλμένου μηχανικού της Υπηρεσίας. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του έργου των τσιμεντένιων 
πλακών, των υλικών στερέωσης, αρμολόγησης κλπ., η έντεχνη εργασία πλακόστρωσης, ανάμειξης 
των κονιαμάτων, αρμολόγησης, καθαρισμού των αρμών, με χρήση κατάλληλου μηχανικού 
εξοπλισμού ή εργαλείων. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 
 

71.2 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Ή ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΛΕΥΡΑΣ 21 ΕΩΣ 30 CM  

Όπως το άρθρο 71.1 αλλά για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2), τοποθέτησης τσιμεντοπλακών 
πεζοδρομίων ή δωμάτων διαστάσεων 21-30 cm, πάχους 2 cm.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….... (                   ) 
 



 
71.3 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Ή ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΩΣ 20 CM 

Όπως το άρθρο 71.1 αλλά για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2), τοποθέτησης τσιμεντοπλακών 
πεζοδρομίου ή δωμάτων διαστάσεων έως 20 cm, πάχους 2 cm.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 

72. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ 2,5 CM ΤΩΝ 
450 ΧΓΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΛΠ 

 
Κατασκευάζονται με δύο διαστρώσεις από τσιμεντοκονίαμα των 450 ΧΓΡ τσιμέντου με άμμο 
χονδρόκοκκο και μετριόκοκκο και τρίτη διάστρωση από πατητή τσιμεντοκονία των 600 ΧΓΡ 
τσιμέντου με λεπτόκοκκο άμμο. Οι δύο πρώτες στρώσεις πρέπει να καταβρέχονται καθημερινά 
μέχρι την κατασκευή της επόμενης στρώσης και η τελική στρώση να καταβρέχεται για οκτώ μέρες 
μετά την αποπεράτωσή της. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια γενικά των υλικών, η 
εργασία όπως περιγράφεται παραπάνω, επίσης και κάθε άλλη δαπάνη σχετική με την έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) δαπέδων χωρίς να 
προστεθεί το πλάτος των σοβατεπιών.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………....(                   ) 

 
73. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΛΟΥΚΙΑ) ΔΩΜΑΤΟΣ 

 

Αυτά θα κατασκευασθούν με τσιμεντοκονίαμα μέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούμενα από μία 

διάστρωση πεταχτού τσιμεντοκονιάματος 450 ΧΓΡ τσιμέντου και δεύτερη στρώση από τραβηχτό 

τσιμεντοκονίαμα 600 ΧΓΡ τσιμέντου με αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής του δώματος και του 

στηθαίου, με την εργασία μόρφωσης και εφαρμογής, με την επίστρωση του δώματος και τη 

διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με καλούπι ακτίνας 4 έως 5 cm απαγορευμένης της 

διαμόρφωσής του με τα χέρια ή με ύφασμα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των 

υλικών και η εργασία για πλήρη και έντεχνη κατασκευή των περιθωρίων. Η επιμέτρηση θα γίνει σε 

τρέχοντα μέτρα (1 m) περιθωρίων δώματος. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………......(                   ) 

 
 

74.1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ  
 
Επιστρώσεις δαπέδων με τροποποιημένη τσιμεντοκονία ενδεικτ. πάχους 2,50 cm, εκτελούμενη σε 
τρεις στρώσεις, οι δύο πρώτες με τσιμεντοκονία των 450 kg τσιμέντου άμμου χονδρόκοκκου και 
μετριόκοκκου και η τρίτη στρώση με πατητή τσιμεντοκονία των 600 kg τσιμέντου άμμου 
λεπτόκοκκου (όχι θαλάσσης), σύστημα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 
Καθαρισμός της επιφάνειας και αφαίρεση σαθρών ή χαλαρών τμημάτων υποστρώματος, παλαιών 
επιστρώσεων κ.α. με χρήση μηχανικών μέσων.  
Εφαρμογή της πρώτης στρώσης ως αριάνι ενισχυμένης με πολυμερές ακρυλικό γαλάκτωμα 
στυρενίου-βουτεδιενίου, τύπου Sika Latex της SΙΚΑ ή ισοδύναμο της έγκρισης της Υπηρεσίας, γα 
την ενίσχυση της πρόσφυσης και της ευκαμψίας, σε αναλογία 1 άμμος/1 τσιμέντο/1 Latex και 
ελάχιστο νερό.  
Εφαρμογή των στρωτών στρώσεων  (χονδρόκοκκη και λεπτόκοκκη)  δια χειρός ή με τη βοήθεια 
μηχανής, ενισχυμένες με γαλάκτωμα (τύπου  Sika  Latex  της  SΙΚΑ)  σε  αναλογία  5-10%  κ.β. 
τσιμέντου,  με  προσθήκη  υγρού υδατοστεγάνωσης τύπου Sika-1 προστιθέμενο στο νερό σε 



αναλογία 2,00-3,00% κ.β. τσιμέντου και προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου Sika Fibers της SΙΚΑ ή 
ισοδύναμων υλικών της έγκρισης της Υπηρεσίας, για την αποφυγή ανάπτυξης επιφανειακών 
ρηγματώσεων. 
Η  επιμέτρηση  θα  γίνει  σε  τετραγωνικά  μέτρα  (1 m2) επίστρωσης  δαπέδων  με τροποποιημένη  
τσιμεντοκονία ως άνω. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και ανάμειξη των υλικών επιτόπου του έργου, η πλήρης 
περατωμένη εργασία εκτελεσμένη σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες του εντεταλμένου 
μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ, η διαβροχή, συμπίεση και μόρφωση συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
φθορών, καθώς επίσης και η εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που 
απαιτείται. 
 

 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 

74.2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 

 
Εφαρμογή έτοιμου χυτού κονιάματος ενός συστατικού, ισοστάθμισης δαπέδου που περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα: τον επιμελή καθαρισμό  και αφαίρεση τυχόν σαθρών τμημάτων σκυροδέματος και 
απελευθέρωση πορώδους από οποιεσδήποτε ελαιώδεις ουσίες, καθώς και το τρίψιμο της 
επιφάνειας σκυροδέματος για εξυγίανση του υποστρώματος, εργασία εκτελεσμένη μετά προσοχής 
με τα χέρια ή με τη βοήθεια μηχανικών μέσων. Στη συνέχεια επάλειψη με πινέλο υλικού ενίσχυσης 
της πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος, με βάση τις εποξειδικές ρητίνες τύπου 
Sikadur 32 της Sika ή παρομοίου της έγκρισης της Υπηρεσίας. Τέλος, την εφαρμογή στρώσης 
ισοστάθμισης δαπέδου με έτοιμο ινοπλισμένο, χυτό κονίαμα τύπου Sika MonoTop 632 I της Sika ή 
παρομοίου, εργασία εκτελεσμένη με σπάτουλα και εργαλείων επιπέδωσης. 
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) επιστρωμένης επιφάνειας με έτοιμο κονίαμα 
ισοστάθμισης δαπέδου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και η ανάμειξη των υλικών επί τόπου του έργου, 
η πλήρης περατωμένη εργασία, η διαβροχή, συμπίεση και μόρφωση συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
φθορών, καθώς επίσης και η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οποιουδήποτε εξοπλισμού 
απαιτείται. 
 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 
 
 

74.3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ)  
 
Επιφανειακή σκλήρυνση νωπού ευθυγραμμισμένου σκυροδέματος με τη βοήθεια μηχανικών 
μέσων, ελεύθερου από λιμνάζοντα ύδατα, για τη βελτίωση της αντοχής του σε τριβή και σε 
σημειακές κρούσεις και την αποφυγή δημιουργίας σκόνης, με χρήση ειδικού επιφανειακού 
σκληρυντή δαπέδου σκληρότητας 9 κατά Mohs, τύπου Sikafloor-1 MetalTop τη Sika ή ισοδύναμου 
της έγκρισης της Υπηρεσίας, με κατανάλωση 7,00kg/m (έτοιμο μίγμα ειδικών ορυκτών αδρανών εκ 
κραμάτων μετάλλων, τιτανίου και ειδικών αντιοξειδωτικών προσμίκτων και συστατικών), εφαρμογή 
που αποτελείται από τα ακόλουθα : 
Επιπέδωση της πλάκας, άμεσα μόλις το επιτρέπει η πλαστικότητα του φρέσκου σκυροδέματος με 
τη βοήθεια μηχανικού μέσου (δονητικός πήχης). Εφαρμογή του  επιφανειακού  σκληρυντή  ως άνω 
με επίπαση σε δύο φάσεις. Σε πρώτο στάδιο επίπαση 4,00kg/m2 υλικού και κατόπιν κατά τη φάση 
ωρίμανσης του νωπού σκυροδέματος, επίπαση εκ νέου του σκληρυντή ως άνω, με το χέρι ή με 
ειδικό μηχάνημα επίπασης με κατανάλωση 3,00kg/m2. Επιφανειακή επιπέδωση με τη βοήθεια 
μηχανικού επιπεδωτήρα (ελικόπτερο), χαμηλής περιστροφής. Αμέσως μόλις η πλαστικότητα ή η 
πήξη το επιτρέπει εφαρμόζεται επιπέδωση με μηχανή σε χαμηλή ταχύτητα και τις μεταλλικές 
λεπίδες σε  ελάχιστη γωνία.  Η τελική επιπέδωση  γίνεται  αργότερα  με τον  επιπεδωτήρα  σε  
μεγαλύτερη ταχύτητα. 
Η  επιμέτρηση  θα  γίνει  σε  τετραγωνικά  μέτρα  (1 m2) επιφάνειας,  επιφανειακής  σκλήρυνσης 
σκυροδέματος-βιομηχανικού δαπέδου, ως άνω. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η πλήρης περατωμένη 



εργασία από εξειδικευμένο συνεργείο σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το έδαφος εκτελεσμένης 
σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες του εντεταλμένου μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ, 
συμπεριλαμβανομένων της ανάμιξης, εφαρμογής, συμπίεσης, μόρφωσης, της προσκόμισης, 
χρήσης, και αποκόμισης οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται. 
 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….....(                   ) 

 
74.4 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΜΩΣΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ  

 

Το είδος, το χρώμα και το μέγεθος των ψηφίδων καθώς και το μεταλλικό χρώμα φόντου, 
καθορίζεται από την μελέτη. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Το πάχος του μωσαϊκού θα είναι 35 mm με κοινό τσιμέντο αναλογίας τουλάχιστον 17 
kg/m2 και ψηφίδες μέχρι Νο 8 σε ποσοστό μέχρι 95%. 
Η ανάμιξη των υλικών γίνεται με μηχανικό αναμικτήρα και το μίγμα που θα προκύψει πρέπει να 
είναι πλαστικό. Οι άρμοί δημιουργούνται με τομή του μωσαϊκού με τροχό (αρμοκόφτη) σ’ όλο το 
πάχος του και σε πλάτος 6 - 10 mm που πληρούται, αφού καθαριστεί πολύ καλά με πεπιεσμένο 
αέρα, με ειδικό υλικό πλήρωσης αρμών δαπέδων και τα ορειχάλκινα στοιχεία , κατά τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 
Για την επίστρωση του μωσαϊκού διαβρέχεται το υπόστρωμα, διαστρώνεται το δάπεδο, 
κυλινδρώνεται, διασπείρονται οι ψηφίδες, κυλινδρώνεται και διαβρέχεται με αριάνι, λειαίνεται και 
στιλβώνεται. 
Το υλικό πρέπει να κυλινδρώνεται επαρκώς και με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να αφήνει όσο το 
δυνατό λιγότερα κενά (φωλιές) και κατά τη λείανση της επιφάνειας να μην αποκολλούνται οι 
ψηφίδες. Δεν πρέπει ωστόσο να κυλινδρώνεται υπερβολικά, γιατί το αριάνι βγαίνει στην επιφάνεια 
και αφήνει το υπόστρωμα ασύνδετο και με μεγάλα κενά. Τα κενά πληρούνται (στοκάρονται) με 
ισχυρό κονίαμα από μαρμαρόσκονη ή από τα ίδια υλικά με το τσιμεντοκονίαμα του μωσαϊκού, αφού 
προηγουμένως αφαιρεθεί η παιπάλη. Μετά την διάστρωση του μωσαϊκού, το δάπεδο διαβρέχεται 3 
φορές την ημέρα, επί 3 ημέρες τουλάχιστον. 
Ακολουθεί το πρώτο τρίψιμο με μηχανή λείανσης μωσαϊκών με σύγχρονη διαβροχή. Στη συνέχεια 
το δάπεδο καθαρίζεται, πλένεται και στοκάρεται. Μετά τουλάχιστον 5 ημέρες γίνεται το δεύτερο 
τρίψιμο, καθάρισμα, πλύσιμο και στοκάρισμα. Η λείανση γίνεται το νωρίτερο 1 εβδομάδα μετά την 
επίστρωση. Σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση η λείανση γίνεται με το χέρι ή με τριβείο. Ο κονιορτός 
που δημιουργείται λόγω της εργασίας λείανσης πρέπει να απομακρύνεται, έτσι ώστε να μην 
επικάθεται στις τοιχοποιίες και στα υπόλοιπα τμήματα της κατασκευής και να μη δυσχεραίνει τις 
μετέπειτα εργασίες. Η λείανση στα περιθώρια γίνεται με τριβείο ή χειρονακτικά. Εφόσον χρειαστεί 
πληρώνονται τυχόν κενά (στοκάρονται) και κατόπιν διεξάγεται συμπληρωματική λείανση. 
Τέλος, το δάπεδο στιλβώνεται με ειδικό υγρό στίλβωσης μωσαϊκών της έγκρισης της υπηρεσίας. Η 
ποιότητα της στίλβωσης στο καθαρό μωσαϊκό, ακόμα και στα σημεία με δύσκολη πρόσβαση θα 
πρέπει να είναι άριστη. 
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) πραγματικά επιστρωμένης επιφάνειας. Στην 
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση όλων των απαραίτητων υλικών, η 
κατασκευή και πλήρωση των αρμών, η διάστρωση και κυλίνδρωση των ψηφίδων, η λειοτρίβιση, το 
στοκάρισμα, ο καθαρισμός, η στίλβωση των μωσαϊκών και γενικά η δαπάνη κάθε υλικού εργασίας 
για την έντεχνη κατασκευή των μωσαϊκών κατά τον ανωτέρω προδιαγραφόμενο τρόπο. 
 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….. (                       ) 

 

75. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΟΞΑΛΙΚΟ ΥΓΡΟ 
 
Εργασία καθαρισμού δαπέδων μωσαϊκού ή μαρμάρου με ειδικό οξαλικό υγρό και τρίψιμο δια 
χειρός με βούρτσα μέχρι της τέλειας απαλλαγής της επιφάνειας από σκόνες, λάδια κλπ. Εάν η 
εργασία γίνει με χρήση ειδικής μηχανής λειότριψης νερού ώστε να αποφεύγεται η σκόνη (για 
προστασία Η/Μ εξοπλισμού) στην τιμή θα εφαρμόζεται συντελεστής 1,50. 
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) πλήρως καθοριζομένης επιφάνειας και στην 
τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά, μηχανικός ή άλλος εξοπλισμός, η εργασία καθώς 



και η απομάκρυνση όλων των υλικών μετά το πέρας της εργασίας. 
 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….(                   ) 

 
76. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ  

 
Προμήθεια και εργασία επιστέγασης με θερμομονωτικό πέτασμα τύπου σάντουιτς /πάνελ της 
εταιρείας  ΙSOBAU ή παρομοίου της έγκρισης της Υπηρεσίας επί υπάρχοντος μεταλλικού ή ξύλινου 
σκελετού. Το πάνελ θα αποτελείται από θερμομονωτικό υλικό - πολυουρεθάνης οικολογικής - 
CFCFree 40,00 kg/m3 και το πάχος  του θα είναι  κατ' ελάχιστο 0,05 m, η κάτω επιφάνεια του  θα 
επικαλύπτεται από επίπεδο γαλβανισμένο και προβαμμένο χαλυβδοέλασμα με νευρώσεις 
επιφανειακές, πάχους 0,50 mm, ενώ η άνω επιφάνεια θα επικαλύπτεται από γαλβανισμένο και 
προβαμμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 0,50 mm με πέντε τραπεζοειδείς εξάρσεις, ύψους 40,00 mm, 
με ελαφρές ενδιάμεσες νευρώσεις. Τα άκρα κατά μήκος του πάνελ καλύπτονται με ταινίες 
ενισχυμένου αλουμινόχαρτου ως φράγμα υδρατμών της πολυουρεθάνης. 
Το συνολικό πάχος του πάνελ τύπου σάντουιτς θα είναι 0,06 m και θα έχει εξάρσεις ύψους 10,00 
cm και ωφέλιμο πλάτος του 1,00 m. Θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 ή ΙSΟ 
4001. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) επιστέγασης με θερμομονωτικό πάνελ ως 
άνω. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση , των υλικών και μικρό 
υλικών, όλα τα ειδικά τεμάχια, η εργασία τοποθέτησης από εξειδικευμένο συνεργείο, ο πάσης 
φύσεως μηχανικός εξοπλισμός, τα ανυψωτικά μηχανήματα, τα ικριώματα, η αποκομιδή αχρήστων 
και η καθαριότητα του χώρου μετά το πέρας της εργασίας. 
 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..(                   ) 

 
 

77. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ 
 
Όπως το άρθρο 77 αλλά με επιπλέον απαιτήσεις ηχομόνωσης (περ. 25dB) και πυρασφάλειας (Β2 
κατά DIN 4102), στερέωμένο σε υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής 
αντοχής, το εσωτερικό υλικό θα είναι πετροβάμβακας πάχους 0,05 m και η άνω και κάτω επιφάνεια 
του θα επικαλύπτεται από χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο, προβαμμένο και διάτρητο. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) επιστέγασης με ηχομονωτικό πάνελ ως άνω. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση , των υλικών και μικρό 
υλικών, όλα τα ειδικά τεμάχια, η εργασία τοποθέτησης από εξειδικευμένο συνεργείο, ο πάσης 
φύσεως μηχανικός εξοπλισμός, τα ανυψωτικά μηχανήματα, τα ικριώματα, η αποκομιδή αχρήστων 
και η καθαριότητα του χώρου μετά το πέρας της εργασίας. 
 
(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….(                   ) 
 

78. ΣΤΡΩΣΕΙΣ Ή ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 
 
Μικρών ή μεγάλων διαστάσεων πάχους 2-3 cm και οποιασδήποτε απόχρωσης ή προέλευσης. 
Τοποθετούνται συνήθως για αποκατάσταση αυτών που καθαιρέθηκαν κατά το άνοιγμα των 
καταπακτών οι οποίες βρίσκονται στις εισόδους κτιρίων ή και όπου αλλού ήθελε χρειαστεί, πρέπει 
δε να είναι της ίδιας ποιότητας και απόχρωσης. Η αποκατάσταση σε όλα τα στάδια της πρέπει να 
ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μέρες από την επόμενη του ανοίγματος της καταπακτής. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών συμπεριλαμβανομένων και 
των σοβατεπιών ή σκαλομεριών. Η μεταφορά τους στο έργο και όλες οι εργασίες για την καλότεχνη 
τοποθέτηση, στοκάρισμα, τρίψιμο και λουστράρισμα καθώς και η φθορά απομειώσεων. Η 
επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα(1 m2) πραγματικής επίστρωσης ή ορθομαρμάρωσης.  
 



(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………. (                   ) 

 
79. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

 
Κατά το άνοιγμα των καταπακτών και όπου είναι δυνατόν με υπόδειξη των Οργάνων της 
Επιχείρησης, θα αφαιρούνται, τα μάρμαρα των στρώσεων ή ορθομαρμαρώσεων ή σκαλοπατιών με 
προσοχή και με το κλείσιμο τους επανατοποθετούνται. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η όλη 
εργασία και τα υλικά για την αφαίρεση και πλήρη επανατοποθέτηση των μαρμάρων. Εδώ ισχύουν 
συμπληρωματικά τα όσα σχετικά περιγράφονται στο Α.Τ. 79.  

 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………(                   ) 

 
80. ΛΕΙΟΤΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 

 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2) επιμελούς καθαρισμού των παλαιών επιφανειών, τρίψιμο με 
μηχανή μέχρι τέλειας επιπέδωσης και λείανσης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά της 
μηχανής, κάθε αναγκαία λειότριψη, το σκούπισμα των επιφανειών και μηχανημάτων από την 
σκόνη, η αποκομιδή των αχρήστων και η απομάκρυνση της μηχανής.  

 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..…………………………. (                   ) 

 
81.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΩΣ 50% 

 

Καθαρισμός σιδηρών εσχαρών πεζοδρομίου έως 50% από λύμματα σκουπίδια και άλλα φερτά 

υλικά που έχουν συμπιεστεί και σφηνωθεί σε βάθος ανάμεσα στις λάμες αερισμού (κενά μεταξύ 

λαμών 6-8 mm). Δηλαδή εργασία για τον πλήρη καθαρισμό της εσχάρας (με καλέμι, σφυρί, 

σιδηροπρίονο, συρματόβουρτσα κ.λ.π.) και η πλήρης αποκόμιση των προϊόντων καθαρισμού 

χωρίς να λερωθεί ο Υ/Σ από σκόνη.  
Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) πραγματικής επιφανείας προς καθαρισμό 
πριν την εργασία.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   ) 

 

 
 

81.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ 50% - 80% 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 81.1 αλλά για καθαρισμό 50% έως 80%. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   ) 

 

 

81.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ 80% - 100% 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 81.1 αλλά για καθαρισμό 80% έως 100%. 

 

  



(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………..........(                   ) 

 
 

82. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Χρωματισμοί επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων σε δύο στρώσεις. 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων ακρυλικού χρώματος. Η 

επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) χρωματισμένης επιφάνειας. 

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………..............….. …. ....... (                  )       
 

83. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΟΛΛΑ 
 

Υδροχρωματισμοί ορόφων και τοίχων εσωτερικών ή εξωτερικών με υδρόχρωμα τσίγκου και κόλλας 

για αρχικό βάψιμο ή ανακαίνιση, σε δύο έως τέσσερις στρώσεις όσες απαιτούνται για την 

καλότεχνη και παρουσίαση των επιφανειών, όχι όμως και σε λιγότερες των δύο. Στις νέες ή παλαιές 

επιφάνειες που θα χρωματιστούν πρέπει να γίνεται κατάλληλη προετοιμασία δηλ. στοκάρισματα, 

καθαρισμός με ξύσιμο μπιμπικιών και των ξεφλουδισμένων παλαιών χρωμάτων κλπ. Στην τιμή 

μονάδας περιλαμβάνονται τα υλικά και όλες οι εργασίες για τον καλότεχνο χρωματισμό, καθώς και 

η προστασία ή ο καθαρισμός των μηχανημάτων από τα σταξίματα του υδροχρώματος. Η 

επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) χρωματισμένης επιφάνειας.  
 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………........(                   ) 

84. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί παλαιών ή νέων σωλήνων δηλαδή απόξεση και καθαρισμός με 

συρματόβουρτσα και σμυριδόπανο, 2 στρώσεις ελαιόχρωμα μινίου και 2 στρώσεις ντουκόχρωμα 

γκρι (καραβίσιο), που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους όρους καλής εκτέλεσης. Στην τιμή 

μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών, τα ικριώματα, η εργασία και κάθε 

υλικό που είναι απαραίτητο για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Η επιμέτρηση θα γίνει σε 

τρέχοντα μέτρα (1 m) σωληνώσεων. 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….......(                   ) 

 

85. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
 

Ελαιοχρωματισμοί σιδερένιων κατασκευών μέσα ή έξω από τους Υ/Σ και σύμφωνα με την παρακάτω σειρά 

εργασιών: α) Καθαρισμός των κατασκευών με σμυριδόπανο ή συρματόβουρτσα, β) δύο στρώσεις 

ελαιοχρώματος μινίου κόκκινου και γ) δύο στρώσεις ελαιοχρώματος ντούκο απόχρωσης γκρι ή άλλης. Τα 

βαψίματα θα γίνονται με ελαιοχρώματα εγχώριας προέλευσης από γνωστές βιομηχανίες και θα έρχονται στα 

εργοτάξια σε σφραγισμένα κουτιά, ελαιοχρώματα όχι σφραγισμένα ή ιδιοπαρασκευής του εργολάβου δεν 

επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα υλικά και όλες οι εργασίες για τον 

έντεχνο χρωματισμό. Κακότεχνοι χρωματισμοί δε θα παραλαμβάνονται και ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος 

να τους αποκαταστήσει. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) τα οποία προκύπτουν από 

τους πολλαπλασιασμούς των χρωματισμένων προβολικών επιφανειών επί τους συντελεστές οι οποίοι είναι 

ίδιοι ή σχετικοί με τους αναφερόμενους στο 7085 άρθρο του ΑΤΟΕ και είναι οι παρακάτω: 

 

1.Περσίδες αερισμού επί 3,70. 



 

2.Μονόφυλλες ή δίφυλλες πόρτες με περσίδες σε όλη την επιφάνεια τους επί 3,70. 

 

3.Μονόφυλλες ή δίφυλλες πόρτες με μία πλήρη επένδυση λαμαρίνας επί 2,80. 

 

4.Μονόφυλλες ή δίφυλλες πόρτες με συνδυασμό, περίπου 50% μίας επένδυσης λαμαρίνας και περσίδων, επί 

(3,70+2,80)Χ 1/2=3,25. 

 

5.Πόρτες με συνδυασμό, περίπου 50% μίας επένδυσης λαμαρίνας και πλέγματος επί (3,70+1,00)Χ 1/2=2,35. 

 

6.Σταθερές εσχάρες δαπέδων με πλάτος 0,20 έως 0,70 και μεταβλητό μήκος επί τον μέσο συντελεστή 

περιπτώσεων 4,00. 

 

7.Εσχάρες των σχεδίων 3-48948,29817 ή και σχετικές επί 4,80. 

 

8.Σκάλες σωληνωτές με ή χωρίς κουπαστές των οποίων το μήκος μετρούμενο μεταξύ των σημείων 

πακτώσεων επί 0,50 του συντελεστή, δίνει γινόμενο που εκφράζει αναγωγή του μήκους σε m2. 

 

9.Πλέγματα διαχωριστικά χώρων ή αεραγωγών και καλωδίων επί 1,00. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε m2 

πραγματικής επιφάνειας πλέγματος δηλ. στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα μήκη των σιδερογωνιών 

έδρασης στο δάπεδο και οροφή καθώς και οι τυχόν αντιρίδες. 

 

10.Σιδεροδοκοί κάθε διατομής, το ανάπτυγμα της χρωματισμένης επιφάνειας τους επί 1,00. 

 

11.Κάγκελα ή καγκελωτές πόρτες σε εσοχές καταπακτών απλού ή σύνθετου σχεδίου επί 1,00. 

 

12.Λαμαρίνες μπακλαβωτές ενισχυμένες με σιδερογωνίες ή εδραζόμενες με πατούρες επί 2,15. 

 

13.Σε περιπτώσεις κατασκευών που δεν έχει προβλεφθεί συντελεστής τότε θα ορίζεται από τα όργανα της 

Επιχείρησης με βάση τους παραπάνω ή τον ΑΤΟΕ.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………..... (                   ) 

 
86. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΤΟΥΚΟ ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 
Ανακαίνιση χρωματισμών ντούκο παλαιών σιδηρών επιφανειών με την απαιτούμενη 
προπαρασκευή και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Εδώ ισχύουν συμπληρωματικά τα όσα σχετικά 
περιγράφονται στο Α.Τ. 85.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :……....………………….…..………………………………........(                   ) 

 

 

87. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΝΤΟΥΚΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Μ/Σ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΨΥΞΗΣ  

 
Το άρθρο αφορά το χρωματισμό Μ/Σ και των πτερυγίων τους (ψύξης). Η εργασία θα γίνει όπως 
παρακάτω περιγράφεται. Προηγείται καθαρισμός των Μ/Σ και των πτερυγίων από λάδια, σκόνες 
κ.λπ. από ειδικευμένο συνεργείο. Στην συνέχεια ο Εργολάβος αφαιρεί και καθαρίζει από σκουριά 
τις μικροεπιφάνειες που παρουσιάζουν διάβρωση με συρμάτινη βούρτσα, σπάτουλα, 
σμυριδόχαρτο. Οι παραπάνω τοπικές επιφάνειες θα διαστρωθούν με δύο στρώσεις αντισκωριακού 
χρώματος μινίου ή άλλου αντισκωριακού αρίστης ποιότητας. Ο χρωματισμός θα γίνει σε 2 
στρώσεις, η δεύτερη μετά 24ωρο. Τέλος, θ' ακολουθήσει ο χρωματισμός με χρώμα DUKO επίσης 



αρίστης ποιότητας που θα χρειαστεί πιστολέτο πιεσμένου αέρα με κατάλληλο για την εργασία αυτή 
εκτοξευτήρα με το ακροφύσιό του. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η εργασία όπως παραπάνω 
περιγράφεται, τα υλικά, τα ικριώματα που θα απαιτηθούν για τη βαφή των στοιχείων μέχρι το 
ανώτερο ύψος το οποίο περίπου είναι 4.00 m από το έδαφος. Η επιμέτρηση θα γίνει σε 
τετραγωνικά μέτρα (1 m2) πραγματικής επιφάνειας για τους Μ/Σ. Για τα υπόλοιπα τμήματά του 
(σωλήνες, πτερύγια) ως τα αντίστοιχα άρθρα.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………........ (                   ) 

 

 

88. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΕΥ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ. & 

ΕΞΩΤ. ΧΩΡΩΝ 

 

Χρωματισμοί εσωτερικών-εξωτερικών επιφανειών με πλαστικό χρώμα, εγχώριας προέλευσης 

χωρίς σπατουλάρισμα, επιφανειών τοίχων ή οροφών. Περιλαμβάνονται ο καθαρισμός της 

επιφάνειας, η απλή επάλειψη με λινέλαιο, οι μικροεπισκευές. Η πρώτη στρώση (αστάρι) και δύο 

στρώσεις με πλαστικό χρώμα αποχρώσεως της έγκρισης της Υπηρεσίας. Επίσης περιλαμβάνονται 

η αξία των υλικών, η εργασία, τα ικριώματα και γενικά κάθε εργασία ή δαπάνη σχετικά για την 

έντεχνη κατασκευή και σωστή εμφάνιση των χρωματισμών. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε 

τετραγωνικά μέτρα (1 m2) χρωματισμένης επιφάνειας.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….........(                   ) 

 
89. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ RELIEF 

 

Εφαρμόζονται σε δύο στρώσεις. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η απόξεση της επιφάνειας και 

ο καθαρισμός της με σάρωθρο, η πρώτη στρώση με πλαστικό χρώμα RELIEF αραιωμένο με νερό 

σε αναλογία 400 gr νερού ανά ΧΓΡ πλαστικού με κύλινδρο ή πινέλο, η δεύτερη στρώση με 

πλαστικό RELIEF όχι αραιωμένο με πινέλο ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανσή του 

για να επιτευχθεί αδρή επιφάνεια (σαγκρέ), υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα. Η επιμέτρηση θα γίνει 

σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) πραγματικής χρωματισμένης επιφάνειας.  

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….........(                   ) 
 
 
 

90.1 ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

Αφορά την επάλειψη δωμάτων ή τοίχων από σκυρόδεμα ή όπου αλλού δοθεί εντολή από το 

εντεταλμένο όργανο της Επιχείρησης, με ψυχρή άσφαλτο τύπου ΒΙΠΑΣΤ ή ΜΠΙΚΟΤ ή παρόμοιο με 

ή χωρίς επίπαση άμμου θαλάσσης σε κάθε στρώση, δηλαδή προμήθεια υλικών και εργασία 

καθαρισμού, πλύσης επιφανειών και επάλειψη, διάστρωση της άμμου, και κάθε δαπάνη για την 

εκτέλεση της εργασίας. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2). 

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..…………………………   …(                       )      

 

90.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΞΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ 

 

Αφορά τον καθαρισμό των πλακοστρώσεων στα δώματα των κτιρίων από διάφορα άχρηστα υλικά 

την απόξεση με σπάτουλα των μυκήτων και το πλύσιμο με νερό ώστε η επιφάνεια που θα 



προκύψει να είναι απόλυτα ομαλή και σταθερή και το μονωτικό που θα επιστρωθεί στη συνέχεια να 

έχει απόλυτη πρόσφυση.  Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2). 

 

 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :……....……………….…..……………………………….......(                   ) 

 

90.3 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

MONOTOR Ή SPECIAL RUBBER 

 

Χρησιμοποιείται για επάλειψη επιφανειών τοίχων ή πλακοστρώσεων δωμάτων. Στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνονται το υλικό, η εργασία καθαρισμού πλύσης των επιφανειών και η επάλειψη 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) 

επάλειψης και στην περίπτωση λουκιών συμπεριλαμβάνονται και αυτά στην οριζόντια προβολή.  

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..………………………………... (                   ) 

 
 
 
90.4 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Για ένα χιλιόγραµµο βάρους (1 ΧΓΡ) πριν από την αραίωση του στεγνωτικού υλικού µάζας σε 
υγρή µορφή κατάσταση WATEROOF που να εξασφαλίζει τις απαιτήσεις των σχετικών 
κανονισµών και προδιαγραφών. Χρησιµοποιείται στα σκυροδέµατα και τις τσιµεντοκονίας σε 
ποσοστό ανάµιξης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού. Συγκεκριµένα και σε περίπτωση 
χρησιµοποίησης WATEROOF τότε για κάθε κυβικό έτοιµου σκυροδέµατος χρειάζονται 3 ΧΓΡ 
συµπυκνωµένου υλικού, για κάθε κυβικό έτοιµου κονιάµατος 6 ΧΓΡ ή 150 gr για κάθε 
τετραγωνικό µέτρο τσιµεντοκονίας πάχους 2,5 cm. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται. η 
προµήθεια, µεταφορά και ανάµιξη του υλικού.    

 (1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ :……....………………….…..……………………………….....(                   ) 

 
90.5 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ/Σ ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Στεγανοποίηση υπογείων Υ/Σ δάπεδο και τοιχεία, µε επαλείψεις ασφαλτικών υλικών και µε 
διάστρωση ασφαλτόπανου ελάχιστο βάρους 2,5 kg/m2, το οποίο στη µέση του περιέχει φύλλο 
αλουµινίου. Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα τετραγωνικά (1 m2) πραγµατικά εφαρµοσµένης 
προδιαγραφής, δηλαδή µέτρα τετραγωνικά προβολής χωρίς προσαύξηση για 
αλληλεπικάλυψη. Τα υλικά και η εργασία πρέπει να συµφωνούν µε την παρακάτω 
προδιαγραφή:  

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 

Η προδιαγραφή αναφέρεται στα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και στον τρόπο 

εκτέλεσης της εργασίας για να επιτύχει η στεγανοποίηση του δαπέδου και των πλευρικών 

τοιχωµάτων του Υ/Σ.  

 
1. Για την εφαρµογή των ασφαλτικών υλικών γενικά, θα πρέπει οπωσδήποτε οι επιφάνειες να 

είναι στεγνές.  

 
2. Πριν από την προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ασφαλτικό, οι επιφάνειες χρειάζονται πολύ καλό 
σκούπισµα αφού πρώτα καθαριστούν οι τυχόν προεξοχές κονιάµατος ή σκύρων στους αρµούς 



των ξυλοτύπων ή και αλλού.  
 
3. Η επάλειψη σε δύο στρώσεις των επιφανειών θα γίνεται µε κατάλληλο στεγανωτικό  
µονωτικό υλικό τύπου ΒΙΠΑΣΤ της ΒΙΑΣΦΑΛΤ ή ΕΣΧΑΚΟΤ της ΕΖΧΑ, το οποίο καλύπτει την 
Αµερικάνικη προδιαγραφή ASTH- D-1227 και θα αραιώνεται µε νερό σε αναλογία για µεν την 
πρώτη στρώση 1:4, για τη δεύτερη 1:2.  
 
 
4. Επάλειψη των επιφανειών µε τη προς τούτο ζεσταµένη για ρευστοποίηση της ασφάλτου  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 85/25, που καλύπτει την Αµερικάνικη προδιαγραφή ASTH-D-449  
και σε ποσότητα 1,5 kg/m2.  
 
5. Διάστρωση ασφαλτόπανου ελάχιστου βάρους 2.5 kg/m2 το οποίο στη µέση του περιέχει 
φύλλο αλουµινίου (σάντουιτς) και η αλληλοεπικάλυψη στις ραφές θα είναι 15 cm. Η διάστρωση 
του ασφαλτόπανου θα γίνεται µε συγκόλλησή τους στις επιφάνειες αφού προηγουµένως αυτές 
και το ασφαλτόπανο έχουν θερµανθεί µε φλόγιστρο. Ειδικά οι ραφές των επικαλύψεων και οι 
άκρες του ασφαλτόπανου θα κολλιούνται µε ζεστή άσφαλτο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 85/25 που 
καλύπτει την Αµερικανική προδιαγραφή ASTH-D-449.  
 
6.Αφού τελειώσει η διάστρωση - συγκόλληση του ασφαλτόπανου τότε σε όλη την επιφάνεια 
του γίνεται επάλειψη µε ζεστή άσφαλτο, όπως περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά στο έργο όλων των υλικών της. 
στεγανοποίησης καθώς και η όλη εργασία τελειωµένη από έµπειρο συνεργείο.  
 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….......(                   ) 

90. 6 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ 
 
Για ένα μέτρο μήκους (1 m) διαμόρφωσης και πλήρωσης αρμών με σιλικόνες μέχρι πλάτους 1,50 
cm για κουφώματα ή μέχρι 4 mm για κονιάματα.  

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..……………………………….......(                   ) 

 
90.7 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡ. ΑΡΜΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ Ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΔΟΝΙ 

 
Για ένα μέτρο μήκους (1 m) σφράγισης εξωτερικών αρμών κατακόρυφων ή οριζόντιων με 
ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών (Α+Β) τύπου 'ΈΣΧΑΘΕΙΟΣΗΛ" ή παρόμοιου 
χωρίς κορδόνι ως εξής:  
 
α. Ο αρμός καθαρίζεται και ασταρώνεται με 'ΈΣΧΑΠΡΑΙΜΕΡ 21 Μ" . 
β. Γίνεται σφράγιση του αρμού με μαστίχη σε πάχος τουλάχιστον 2,5 cm. Δηλαδή υλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής.  

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….…..………………………………......(                  ) 

 

90.8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ 

 
Eφαρμογή κατάλληλου τσιμεντοειδούς υλικού τύπου AQUAMAT της ISOMAT ή παρομοίου  για 

κατανάλωση 4kg/m2 και πάχους 2,5 mm. Θα προηγηθεί η προετοιμασία του υποστρώματος που 

περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: καθαρισμός από τυχόν υπολείμματα λαδιού σκόνες, σαθρά υλικά, 

απομάκρυνση χαλαρών σκύρων, κοπή ξύλινων μορέλων και φουρκετών σε βάθος περίπου 3 cm μέσα στο 



σκυρόδεμα και διαβροχή της επιφάνειας, γέμισμα των τρυπών και φωλεών στο σκυρόδεμα με επισκευαστικό 

κονίαμα DUROCRET ή RAPICRET της ISOMAT ή παρομοίου ή τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με 

ADIPLAST της ISOMAT ή παρομοίου. 

Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2). 

 (1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....……………….…..……………………………….........(                   ) 

 

90.9 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΙΣΡΟΗΣ 
 
Σφράγιση σημείου εισροής νερού ( ρωγμές, οπές, αρμοί) με σφραγιστικό τσιμέντο υπερταχείας πήξης τύπου 

AQUAFIX της ISOMAT ή παρομοίου. Περιλαμβάνεται η κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος, 

αφαίρεση χαλαρών υλικών, διεύρυνση της οπής μέχρι να αποκαλυφθεί υγιές υπόστρωμα και η εφαρμογή του 

υλικού σε όσες κατάλληλες στρώσεις χρειαστεί μέχρι να σταματήσει τελείως η εισροή νερού. Η επιμέτρηση 

θα γίνεται σε τεμάχια (1 ΤΕΜ) σφράγισης. 

(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ :…......………………….…..……………………………….......(                   ) 
 

91.1 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ & ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ HERAΚLITH 

 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2) επένδυσης τοίχων και ορόφων με πλάκες τύπου HERAKLITH 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, πάχους 5 cm στους χώρους μετασχηματιστών. Οι πλάκες θα 
καρφωθούν στα φέροντα στοιχεία (πλάκα οροφής, περιμετρικοί τοίχοι και τοιχεία) με κατάλληλα 
στριφώνια (4-5 τεμ/m2). Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών, τα 
υλικά στερέωσης, τα ικριώματα, τα απαιτούμενα υλικά και η εργασία για την ορθή κατασκευή και 
εμφάνιση της εργασίας. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα πραγματικής επιφανείας. 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….….………………………………......(                   ) 

 

 

91. 2 ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 

 
Προμήθεια και εργασία πλήρωσης κατασκευαστικών αρμών, διάκενων ή όπου αλλού χρειαστεί, με 
αφρώδη διογκωμένη πολυστερίνη πλάτους 0,05 m και βάθους 0,05 m, εφόσον προηγηθεί πολύ 
καλός καθαρισμός της επιφάνειας πλήρωσης. 
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τρέχοντα μέτρα (1 m) πλήρωσης αρμών, διακένων με διογκωμένη 
πολυστερίνη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται, η προμήθεια των υλικών επιτόπου,  εργασία πλήρωσης των κενών, 
χρήση ικριωμάτων, καθώς και ο καθαρισμός χώρου μετά το πέρας της εργασίας 
 

(1 Μ) ΕΥΡΩ :………....………………….….………. ......................................(                   ) 

 

 

91. 3 ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΧΥΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 

 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2) υγρομόνωσης δώματος με χυτή ελαστική μεμβράνη 
πολυουρεθανικής βάσεως τύπου Hyperdesmo της Alchimica ή παρόμοιου εγκρίσεως της 



Υπηρεσίας, αφού προηγηθεί στρώση από υδατοδιαλυτή, εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών 
ως αγγυρωτικό αστάρι, τύπου Aquadur της Alchimica ή παρόμοιου, συμπεριλαμβανομένων υλικών, 
μικρουλικών και εργασίας για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. 
 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ :………....………………….….………. ......................................(                   ) 
 
 
 

92. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ Υ/Σ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑΣΗ 
 
Απολύμανση των χώρων των Υ/Σ που βρίσκονται σε τάση, με εντομοκτόνα και μυοκτόνα 
σκευάσματα από εγκριθέντα και περιλαμβανόμενα στην υπ’αριθμόν 152347/387/11.5.81 απόφαση 
του Υπουργείου γεωργίας, κάτω από την παρακολούθηση και επίβλεψη αδειούχου Διπλ. 
Γεωπόνου ή Χημικού. Δηλαδή προμήθεια φαρμάκων, εργασία ψεκασμών και οτιδήποτε άλλο 
χρειάζεται για την πλήρη και αποτελεσματική απολύμανση του χώρου για χρονικό διάστημα 12  
μηνών.  
 
 
(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ :....... ....………………….…..……………………………….......(                   ) 
 

 
93. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Υ/Σ  ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

Καθαρισμός χώρου Υ/Σ , καναλιών, βάσεων και λοιπών χώρων Υ/Σ από λάσπες, εναπομείναντα νερά στα 

κανάλια, σκουπίδια, μπάζα, φερτά υλικά και λοιπά άχρηστα υλικά, μετά από εντολή από το εντεταλμένο 

όργανο της Επιχείρησης, σε οποιαδήποτε στάθµη με μηχανικά μέσα (μηχανήματα υδροβολής, μηχανικά 

σάρωθρα κτλπ) ή και με τα χέρια όπου χρειαστεί. Περιλαμβάνεται η φόρτωση, μεταφορά και η αποκοµιδή 

των προϊόντων σε χώρους επιτρεπόµενους από την Αστυνοµία. Η επιμέτρηση γίνεται ανά τεμάχιο (1 ΤΕΜ) 

έως τρία (3) m3 προϊόντων για κάθε χώρο Υ/Σ. 

 
(1 ΤΕΜ.) ΕΥΡΩ :…  ....………………….…..……………………………….......(                   ) 
 

 

 
 
 
94.1 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΡΓΑΤΗ  

 
Για μια ώρα (1 ΩΡΑ)  εκτέλεσης διαφόρων μικροεργασιών απολογιστικά, οι οποίες μπορεί να εκτελεσθούν 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κάποιου σταδίου εργασίας  ή  ακόμα και ανεξάρτητες, σύμφωνα με τις οδηγίες 

και τις εντολές της Επίβλεψης, χρησιμοποιούνται άτομα από το προσωπικό του εργολάβου ο οποίος έχει 

υποχρέωση να τα παραχωρήσει. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε πλήρεις ημερομίσθιο ή ακόμα και για 

υποδιαιρέσεις του ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται το 

ωρομίσθιο εργάτη, τα οδοιπορικά και όλες οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις οι σχετικές με την ασφάλιση του 

προσωπικού προς το Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε και λοιπούς οργανισμούς καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων, και στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται υλικά για μικροκατασκευές  

τότε τα μικροϋλικά και κατόπιν συμφωνίας με την Επίβλεψη θα κληρώνονται με αναγωγή της αξίας τους σε 

ώρες. 

 

(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ :………....…………….…..………………………...................(                   ) 

 
94.2 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΒΟΗΘΟΥ 

 

 Εδώ ισχύουν τα όσα σχετικά περιγράφονται στο Α.Τ 94.1 του παρόντος αλλά για ωρομίσθιο βοηθού. 

 
 



(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ :………....   ………….…..………………………………..........(                   ) 
 
 

94.3 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΕΧΝΙΤΗ  
 

Εδώ ισχύουν τα όσα σχετικά περιγράφονται στο Α.Τ 94.1 του παρόντος αλλά για ωρομίσθιο τεχνίτη. 

 

(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ .............….............................................................................    (                         ) 

 
 

94.4 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ  
 
Ωρομίσθιο αεροσυμπιεστή 160 κπ. αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου με ένα πιστολέτο για την 
εκτέλεση εργασιών απολογιστικώς σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές της Επίβλεψης. Στην τιμή 
μονάδας  περιλαμβάνεται το ωρομίσθιο του χειριστή και όλες οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις, σχετικές 
με την ασφάλιση του εργατοτεχνικού προσωπικού προς το ΙΚΑ και Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε., επίσης καύσιμα, 
λιπαντικά, η συντήρηση και η ρυμούλκηση. Οι ώρες που θα χρεώνονται θα είναι ώρες πραγματικής 
εργασίας. 
 

(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ .............…....................................................................................(                         ) 
 
 

94.5 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  
 
Ωρομίσθιο φορτηγού αυτοκινήτου, ωφέλιμου φορτίου έως 6 τόνους, το οποίο χρησιμοποιείται 
απολογιστικά σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές της Επίβλεψης. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται το ωρομίσθιο του οδηγού και όλες οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις οι σχετικές με την 
ασφάλιση του, επίσης τα καύσιμα, λιπαντικά και η συντήρηση. Οι ώρες που θα χρεώνονται θα είναι 
ώρες πραγματικής εργασίας δηλ. χρόνος φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης.   
 

(1 ΩΡΑ) ΕΥΡΩ .............….......................................................................................(                      ) 
 
 
ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α.Τ. : 

 

Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις καταπακτών και ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο αντιπροσωπευτικές στα 

σχέδια 3-57825/1 & 2 και 3-46037. Εκτός από τις καταπακτές σε τοίχους, στις άλλες περιπτώσεις 

αποτελούνται από προκατασκευασμένες σιδερένιες κατασκευές για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο τους. 

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες για το άνοιγμα και κλείσιμο τους καλότεχνα και 

με προσοχή ώστε να μην προξενηθούν ζημιές εκτός του χώρου τους.  Ο Εργολάβος ευθύνεται για κάθε φορά 

από αμέλεια ή χρησιμοποίηση ακατάλληλου προσωπικού και πρέπει να αποφεύγει ο,τι είναι δυνατόν να 

προκαλέσει τις διαμαρτυρίες των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών ιδιοκτησιών των κτιρίων μέσα στα οποία 

βρίσκονται οι Υ/Σ. 

Ο Εργολάβος είναι ακόμη υποχρεωμένος να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία του αναθέτει η Επιχείρηση για 

την απελευθέρωση του χώρου πάνω ή κάτω από τις καταπακτές, για να μπορέσουν να μπουν τα μηχανήματα 

μέσα στους Υ/Σ, όπως πχ απομάκρυνση ή τροποποίηση σταθερών ή αφαιρούμενων κατασκευών (ταμπέλες, 

τέντες, μαρκίζες, πλατύσκαλα κλπ). Την επόμενη μέρα από το άνοιγμα της καταπακτής και χωρίς άλλη 

ιδιαίτερη εντολή της Επιχείρησης γίνεται, οπού χρειάζεται, η τοποθέτηση των πλακών ή μαρμάρων ανάλογα 

με την περίπτωση. Την τρίτη μέρα από το άνοιγμα, ολοκληρώνεται η επαναφορά με την αποκατάσταση 



οποιασδήποτε εκκρεμότητας εσωτερικά ή εξωτερικά της καταπακτής, εκτός από τη λάξευση του αρτιφισιελ 

και τη λείανση μαρμάρων, όπου όταν γίνονται πρέπει να τελειώσουν το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από το 

άνοιγμα της καταπακτής. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες (καθαιρέσεις κλπ) για το άνοιγμα των 

καταπακτών, όλες οι εργασίες πλήρους επαναφοράς τους μαζί με τα υλικά που θα χρειαστούν, ανάλογα με 

την κατηγορία της καταπακτής και το πελέκημα του αρτιφισιελ, εκτός από τις επικαλύψεις, στρώσεις με 

πλάκες, μάρμαρα και μωσαϊκά. Επίσης, στην τιμή περιλαμβάνεται η αφαίρεση και επανατοποθέτηση των 

κλιμάκων, εσχαρών, η διαμόρφωση φωλεών σιδηροδοκών ακόμη και αν δεν υπήρχαν, καθώς και η 

χρησιμοποίηση αεροσυμπιεστή με το χειριστή πιστολαδόρο του, όπου χρειάζεται. Επειδή το κομπρεσέρ 

θεωρείται πολύ βασικό μέσο για το άνοιγμα καταπακτών και επειδή ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για τις 

καθυστερήσεις του, πρέπει να παίρνει όλα τα μετρά για την έγκαιρη μεταφορά και χρησιμοποίηση του. 

Επίσης, απαραίτητο εργαλείο είναι ο ηλεκτρικός κόφτης-τροχός, για αποκόλληση δοκών και λαμαρινών που 

κακώς είχαν συγκολληθεί. 

95.1 ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ σε χώρους πρασιών, στοών, εσοχών και εισόδων κτιρίων. 
Μπορεί να έχουν πλήρη επικάλυψη ή μερική και κάποια εσχάρα. Για το άνοιγμα τους χρειάζονται 
οι παρακάτω εργασίες: Καθαίρεση των δαπέδων των επικαλύψεων, μέχρι αποκαλύψεως της 
λαμαρίνας, από οποιοδήποτε υλικό και αν αποτελούνται, δηλαδή πλάκες τεχνίτες, πλάκες 
μαρμάρου, μωσαϊκό ή άοπλο σκυρόδεμα μέχρι πάχους 15 cm. Οι καθαιρέσεις γίνονται με τη 
βοήθεια κομπρεσέρ. 

Στη συνέχεια αφαιρούνται οι εσχάρες, όπου υπάρχουν, οι λαμαρίνες, οι οποίες μπορεί να είναι απλά 

τοποθετημένες ή και κολλημένες επάνω στα σιδεροδοκάρια και τα οποία ακολούθως αφαιρούνται και που 

μπορεί να είναι πακτωμένα ή κολλημένα στα άκρα τους. Μετά το άνοιγμα των καταπακτών, που πρέπει να 

έχει γίνει το αργότερο μέχρι τις 11 π.μ., ακολουθεί η μεταφορά των μηχανημάτων από συνεργείο της 

Επιχείρησης και με το τέλος της μεταφοράς αρχίζουν οι εργασίες επαναφοράς ή κλεισίματος τους σύμφωνα 

με τα παρακάτω: Τοποθέτηση των σιδηροδοκών στις θέσεις τους, διαμόρφωση φωλεών πακτώσεων τους 

(χτίσιμο και σοβάντισμα) αν κατά την αφαίρεση τους καταστραφήκανε ή ακόμα και αν δεν υπήρχαν , απλή 

τοποθέτηση επάνω στα σιδεροδοκάρια λαμαρίνων και εσχαρών, διάστρωση άοπλου σκυροδέματος πάνω 

στις λαμαρίνες με πάχος που κυμαίνεται 5-15 cm (το ακριβές πάχος σκυροδέματος στην επαναφορά της 

καταπακτής θα καθορίζεται από το τί πάχος έχει η επικάλυψη και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης), 

τοποθέτηση πάσης φύσεως πλακών ή και τσιμεντοκονίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω 

περιγραφόμενες εργασίες καθώς και τα υλικά που θα χρειασθούν στο κλείσιμο. Επίσης στην τιμή 

περιλαμβάνονται η εργασία για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση της σκάλας, που μπορεί να 

υπάρχει στο χώρο της καταπακτής και εμποδίζει καθώς η αυθημερόν φόρτωση, μεταφορά απομάκρυνση και 

απόρριψη των μπαζών από την καθαίρεση και τις άλλες εργασίες. Στην τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνεται 

μόνο η τελική επικάλυψη από στρώση πλακών και θα πληρώνεται σύμφωνα με το σχετικό ΑΤ. Η επιμέτρηση 

θα γίνεται σε τεμάχια. 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….................................................................................(                ) 

 
95.2 ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, με ή χωρίς περσίδες αερισμού και κατέβασμα 
στάθμης πεζοδρομίου. Για το άνοιγμα τους χρειάζονται οι παρακάτω εργασίες: καθαίρεση ή 
αφαίρεση ορθομαρμάρωσης, καθαίρεση κάθε είδους επιχρίσματος και του μπατικού τοίχου μέχρι 
7,00 m2 και σε βάθος μέχρι 0,70 m κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Στην περίπτωση που ο 
τοίχος από τη στάθμη του πεζοδρομίου και κάτω εδράζεται σε τοιχείο πληρώσεως από οπλισμένο 
ή άοπλο σκυρόδεμα θα καθαιρείται και αυτό. Στη συνέχεια καθαίρεση της οποιαδήποτε 
επίστρωσης του πεζοδρομίου και της υπόβασης της, τέλος δε εκσκαφή του πεζοδρομίου σε όλο το 
πλάτος του και σε μήκος μέχρι 2,50 m, για κατέβασμα της στάθμης του. Μετά το άνοιγμα των 
καταπακτών, που πρέπει να έχει γίνει το αργότερο μέχρι τις 11 π.μ. , ακολουθεί η μεταφορά των 
μηχανημάτων από συνεργείο της Επιχείρησης και με το τέλος της μεταφοράς αρχίζουν οι εργασίες 
επαναφοράς ή κλεισίματος τους σύμφωνα με τα παρακάτω: 



Χτίζεται ο τοίχος, χωρίς να ανακατασκευασθεί το τοιχείο έδρασης του από σκυρόδεμα που τυχόν υπήρχε, 

τοποθετείται η περσίδα αερισμού, σοβαντίζεται μέσα-έξω και σε όλο το ύψος του με το είδος του 

επιχρίσματος που υπήρχε (μαρμαροκονίαμα, τσιμεντοκονίαμα, αρτιφισιέλ, πεταχτό κλπ.),στη συνέχεια 

ακολουθούν οι εργασίες επαναφοράς του πεζοδρομίου δηλ. επίχωση, διάστρωση σκυροδέματος υπόβασης 

πάχους 10 cm,επαναφορά της οποιαδήποτε επίστρωσης και αυθημερόν φόρτωση, μεταφορά απομάκρυνση 

και απόρριψη των μπαζών από τις καθαιρέσεις. 

Κατά την καθαίρεση ή επαναφορά των οποιωνδήποτε επιχρισμάτων και ιδιαίτερα των προσόψεων πρέπει το 

περίγραμμα του ανοίγματος της καταπακτής να κόβεται με το κατάλληλο εργαλείο σε ίσιες γραμμές κάθετες 

ή οριζόντιες για καλότεχνη και καλαίσθητη επαναφορά τους. 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω περιγραφόμενες εργασίες καθώς και τα υλικά που θα 

χρειασθούν στην επαναφορά. 

Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο η επίστρωση του πεζοδρομίου  με πλάκες ή μωσαϊκό και η 

ορθομαρμάρωση. Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια. 

 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............…......................................................................................(                      ) 

 
95.3 ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΦΥΛΛΕΣ 
ΠΟΡΤΕΣ των Υ/Σ και χρειάζεται μόνο κατέβασμα της στάθμης του πεζοδρομίου. Εδώ ισχύουν 
όσα αναφέρονται στο Α.Τ. 95.2. 

 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….......................................................................................(           ) 
 
95.4 ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ Υ/Σ. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις που οι καταπακτές εξυπηρετούνται μερικώς από το άνοιγμα-κούφωμα της 
πόρτας χρειάζεται μεγάλωμα των διαστάσεων πλάτους και ύψους γι’αυτό καθαιρείται τμήμα τοίχου 
για αύξηση του πλάτους και κατεβάζεται η στάθμη του πεζοδρομίου, σε όλο το μήκος της 
καταπακτής, επίσης και ανάλογα με τη φορά ανοίγματος της πόρτας αφαιρείται το θυρόφυλλο και ο 
ορθοστάτης του με τους μεντεσέδες ή μόνο ο ορθοστάτης κλειδαριάς. Εδώ ισχύουν τα όσα σχετικά 
περιγράφονται στα Α.Τ. 95.2 και Α.Τ. 95.3 
 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….........................................................................................(                   ) 
 
95.5 ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ οι περιπτώσεις καταπακτών 
δαπέδων και τοίχων. Εδώ ισχύουν όσα αναφέρονται στα Α.Τ. 95.1 και Α.Τ. 95.2. Στη τιμή μονάδας 
συμπεριλαμβάνεται εκτός των άλλων η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του καγκέλου. 
 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….........................................................................................(                 ) 
 

 
 

96. ΑΦΑΙΡΕΣΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΥ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟΥ 
 
Για ένα τεμάχιο (1 ΤΕΜ) αφαίρεσης και επανατοποθέτησης σιδερένιου πλατύσκαλου, σχετικού με 
το σχέδιο 3-55446, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος ή έξοδος των μηχανημάτων. Η 
κατασκευή του είναι συνήθως αρθρωτή και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία γίνεται η αποσυναρμολόγηση  
και επαναφορά του. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η εργασία για την μετά προσοχής αφαίρεση 
του καθώς και η αποπάκτωση τυχόν στοιχείων, επίσης η επαναφορά του καθώς και τα υλικά.  
 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............…...........................................................................................(                 ) 
 

97. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗΣ  
 
Για ένα τεμάχιο (1 ΤΕΜ) κατάργησης καταπακτής δαπέδου σε εσοχή κτιρίου. Γι΄αυτό χρειάζεται να 
γίνουν εργασίες μόνο ανοίγματος και όχι επαναφοράς. Το άνοιγμα θα γίνει σύμφωνα με τα 
περιγραφόμενα στο Α.Τ. 95.1 και τα σιδηρά υλικά της καταπακτής θα τοποθετηθούν μέσα σε Υ/Σ. 



Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για το άνοιγμα της καταπακτής, η τοποθέτηση 
των υλικών μέσα σε Υ/Σ, η τυχόν αφαίρεση της σκάλας και ότι σχετικό αναλυτικά περιγράφεται  στο 
Α.Τ. 95.1.   
 
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….........................................................................................(                 ) 
 
 

98. ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΥΡΙΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ, ΣΕ ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ 
 
Για ένα χιλιόγραμμο βάρους (1 ΧΓΡ) καλύμματος θυρίδας επίσκεψης σε καταπακτές. Κατασκευάζεται 
σύμφωνα με το σχέδιο 3-55446 της Υπηρεσίας σε δύο τύπους ΝΟ.1-ελαφρός και Νο.2-βαρύς. Ανάλογα με 
τη περίπτωση του κάθε Υ/Σ, που εξαρτάται από το μικρό ή μεγάλο κινητό βάρος, τότε θα τοποθετείται ο 
κατάλληλος τύπος. Αποτελείται από σιδερογωνιές, σιδηροδοκούς, μπακλαβωτή λαμαρίνα και άλλα διάφορα 
σχετικά μικροΰλικά. Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, κατασκευή, μεταφορά, 
τοποθέτηση, και ο ελαιοχρωματισμός του. 
 
(1 ΧΓΡ) ΕΥΡΩ .............…......................................................................................... (                 ) 
 
 

99.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ Υ/Σ  
 
Τοποθέτηση ενός αξονικού ανεμιστήρα (1 ΤΕΜ) εντός Υ/Σ η οποία αποτελείται από:  
 
α. Αξονικό ανεμιστήρα κυλινδρικής διατομής σειράς COMPACT με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
1260 στροφές, 200 Watt, 355 mm διάμετρο, παροχή 3500 m3/h, στάθμη θορύβου >58 db. Μοτέρ 
με προστασία Ρ65, κλάση F στη θερμοκρασία αέρος από 40C -70 C, θερμικό προστασίας μοτέρ 
για να μην καίγεται από υπερφόρτωση, φτερωτή από ενισχυμένο PVC, δυνατότητα στερέωσης 
οριζοντίως ή κατακορύφως άνευ πρόσθετης λαμαρινοκατασκευής.  
 
β. Προσαρμογή του ανεμιστήρα με εύκαμπτο σωλήνα αλουμινίου, διαμέτρου Φ300 mm για τη 
διαφυγή του θερμού αέρα μήκους 4 έως 6 μέτρων.  
 
γ. Ηλεκτρική εγκατάσταση για τη λειτουργία του ανεμιστήρα.  
 
Στην τιμή μονάδας θα περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών (ανεμιστήρας, 
σωλήνας αλουμινίου, ηλεκτρικά εξαρτήματα, μικροϋλικά κλπ.) και η έντεχνη τοποθέτηση τους στο 
χώρο του Υ /Σ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια της εγκατάστασης.  
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….......................................................................................(                      ) 
 

99.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
Αφορά στην πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση ανά Υποσταθμό, που απαιτείται για τον φωτισμό 
του. Συνολικά την προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχων καλωδίων τύπου ΝΥΜ ( όσων μέτρων 
απαιτούνται κατά περίπτωση) με στηρίγματα αποστάσεως, ενός (1) μεταλλικού ασφαλειοδιακόπτη 
στεγανού, ενός (1) ρευματοδότη σούκο στεγανού και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων φθορίου 2Χ36 
W έκαστο (διπλών δηλαδή) ανά Υποσταθμό. Στη τιμή περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια, 
μεταφορά- προσκόμιση και ενσωμάτωση όλων των απαιτούμενων μικροϋλικών και κάθε άλλη 
δαπάνη σχετική με την έντεχνη κατασκευής της εργασίας. 
Η επιμέτρηση θα γίνει σε τεμαχια (1 ΤΕΜ). 
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….......................................................................................(                       ) 

  

100. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ  
 



Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση λάμας γειώσεως γαλβανισμένης πλάτους 35 mm ή 

πλάτους 30 mm και πάχους 3,5 mm. Η ως άνω λάμα στερεώνεται δια ηλεκτροσυγκολλήσεως σε 

πλέγμα γειώσεως καθώς επίσης και στους τοίχους με αγώγιμα μέσα. Η τοποθέτηση-στερέωση 

γίνεται περιμετρικά του χώρου του Υποσταθμού και σε απόσταση 30 έως 50 cm από το 

διαμορφωμένο δάπεδο. Στη τιμή περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια, μεταφορά-προσκόμιση και 

ενσωμάτωση όλων των απαιτούμενων μικροϋλικών και κάθε άλλη δαπάνη σχετική με την έντεχνη 

κατασκευής της εργασίας. Δεν περιλαμβάνεται το πλέγμα γειώσεως (ράβδοι σιδήρου Φ10). Η 

επιμέτρηση θα γίνει σε τρέχοντα μέτρα μήκους (1 m). 

 

(1 Μ) ΕΥΡΩ .............…...........................................................................................(                       ) 

   

 
101. ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ  

 
 Για την εργασία διαμόρφωσης του δαπέδου στην είσοδο του υπογείου για την κατασκευή φρεατίου 
υδροσυλλογής διαστάσεων 1,0Χ1,0Χ1,0 m μετά του καλύμματος του, για την τοποθέτηση 
υποβρύχιας αντλίας ομβρίων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της προμήθειας και της πλήρους 
εγκατάστασης της υποβρύχιας αντλίας ομβρίων μέσης παροχής 6,0 m3/h και μανομετρικού 8,0 
ΜΥΣ, της ηλεκτρολογικής παροχής της αντλίας, τις απαραίτητες σωληνώσεις αποχέτευσης για την 
απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία, υλικό και μικροϋλικό 
απαιτηθεί για την άψογη εκτέλεση της εργασίας. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τεμαχια (1 ΤΕΜ). 

 
 (1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ .............….........................................................................................(                   )  
    

102. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 
 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2) πλήρους καθαίρεσης χωρισμάτων από γυψοσανίδα, μετά των 

κουφωμάτων τους, των επενδύσεων τους κλπ και απομάκρυνσης των προϊόντων καθαίρεσης σε χώρους 

επιτρεπόμενους από τις αρχές. 

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ .............…..............................................................................................(                   ) 

 
 

 
103.1 ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 

 

Για την πλήρη κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου (1 m2) χωρίσματος κοινής γυψοσανίδας, σταθερού 

διαχωρισμού εσωτερικών χώρων, με σκελετό από γαλβανισμένη λαμαρίνα, τύπου W111 της KNAUF ή 

παρόμοιας, με φύλλα απλών γυψοσανίδων τύπου GKB DIN 18180 της KNAUF ή παρομοίου εκατέρωθεν, 

πάχους 12,5 mm το καθένα και μόνωση με πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 50 mm. 

 
 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 
 

103.2 ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΘΥΓΡΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
 

Όπως το άρθρο 103.1 αλλά για την πλήρη κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου (1 m2) χωρίσματος 

ανθυγρής γυψοσανίδας. 

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 



103.3 ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
 

Όπως το άρθρο 103.1 αλλά για την πλήρη κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου (1 m2) χωρίσματος 

πυράντοχης γυψοσανίδας. 
 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

104.1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ Ή ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 
 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1 m2) επίστρωσης δαπέδου με κεραμικά πλακίδια, διαστάσεων 30Χ30 cm, 

Group 4, τύπου Kerastar της Φίλκεραμ Johnson ή παρομοίου, τοποθέτηση με κόλλα. Τα πλακίδια θα είναι Α΄ 

διαλογής, μονόπυρα, με υψηλό βαθμό σκληρότητας επιφανείας 7-8 (της κλίμακας MOHS), με 

υδατοαπορροφητικότητα <0,1%, μηχανική αντοχή >40Ν/mm2, ανυάλωτα, με αντοχή σε παγετό (ΕΛΟΤ/ΕΝ 

202) και αποκλίσεις διαστάσεων, (ορθογωνιότητα, ευθύτητα πλευρών και επιφανείας), σύμφωνα με τον 

ΕΛΟΤ/ΕΝ 98. 

Η τοποθέτηση γίνεται από άριστους και πεπειραμένους τεχνίτες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προμηθευτή με 

ειδική κόλλα πάνω σε καλά οριζοντιωμένο υπόστρωμα (γαρμπιλόδεμα ή περλιτόδεμα) πλήρως λειασμένο 

και καθαρισμένο από σκόνες, μπογιές κλπ. Οι αρμοί, πάχους 4-10 mm, κατασκευάζονται με ειδικούς 

πλαστικούς σταυρούς. Η πλήρωση των αρμών γίνεται με ειδικό στόκο, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (1 m2) πραγματικά επιστρωθείσης επιφανείας. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο του έργου όλων των υλικών 

και μικροϋλικών που απαιτούνται (πλακιδίων, ειδικών τεμαχίων, σταυρών, ειδικής κόλλας που επιβάλει ο 

κατασκευαστής των πλακιδίων, υλικού γεμίσματος αρμών, ειδικού στόκου κλπ), η πλήρης εργασία 

κατασκευής της επίστρωσης, η τοποθέτηση των περιθωρίων (σοβατεπιών) καθώς και κάθε δαπάνη σχετική 

με την έντεχνη κατασκευή της εργασίας. 

 

 

(1 Μ2) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………..…      . (                      ) 
 

104.2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 
 

Για ένα μέτρο μήκους (1 m) περιθωρίων (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου 

διαστάσεων 7,5 x 40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5 x 20 cm,  μονόχρωμα ή έγχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm. Η 

δόμηση και η αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωμένη εργασία, 

τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία 

πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.   

 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………… (                      ) 
 

 
 

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 6 ATM 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους (1 m) 

σωλήνα αποχετεύσεως από σκληρό PVC ενδεικτικού τύπου NOVADUR-S για πίεση λειτουργίας 6 

ατμοσφαιρών, σύνδεση με άλλους σωλήνες με εξαρτήματα ή συγκόλληση, στήριξη στα οικοδομικά στοιχεία 

του κτιρίου, και εργασία εκσκαφής αυλάκων, διάνοιξη οπών κλπ. με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και την 

εργασία για πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση. 

 

 
105.1 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ 100  

 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………… (                      ) 

 



 
105.2 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ 125  

 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….(                      ) 

 
105.3 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ 160  

 

(1 Μ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………….(                      ) 
 

 
106.1 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΖΩΝΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) πίνακα 4 ζωνών πυρανίχνευσης και 1 εντολής κατάσβεσης, πλήρης με 2 συσσωρευτές 
αυτονομίας 12V-7,2Ah. 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 
106.2 ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟY 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ)  οπτικού ανιχνευτής καπνού, με βάση. 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 

106.3 ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ)  θερμοδιαφορικού ανιχνευτή καπνού, με βάση. 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 

 
106.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΦΙΑΛΕΣ CO2  
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) συστήματος τοπικής κατάσβεσης χώρου ηλεκτροστασίου με φιάλες CO2 ποσότητας 
3x50Kg, με πυροκροτητή ηλεκτρικής ενεργοποίησης, ασφαλιστικό, συλλέκτη τριών θέσεων, 
στηριγματα, 4 ακροφύσια 15mm, κλπ, πλήρως τοποθετημένο και παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 

106.5 ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ)  μπουτόν χειροκίνητης κατάκλυσης με κάλυμμα. 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 



 
106.6 ΚΛΕΙΘΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ) 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) κλειθροδιακόπτη αναστολής κατάκλυσης (ακύρωση εντολής). 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 
 

106.7 ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) 
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 

 
106.8 ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) κουδούνι συναγερμού 6", 24 VDC. 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 
 

106.9 ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ "STOP ΑΕΡΙΟ" 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) φαροσειρήνας κόκκινης με βάση, κατά ΕΝ-54. 
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 

 
106.10 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) ηλεκτρολογικής εγκατάστασης συστήματος πυρανίχνευσης εντός σωλήνων βαρέος 
τύπου, περιλαμβανομένων των συνδέσεων περιφεριακού υλικού, του προγραμματισμού του 
πίνακα, των δοκιμών και της παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 

 
106.11 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) υδραυλικής εγκατάστασης με σωλήνα βαρέως τύπου, τοποθέτηση-σύνδεση φιαλών, 
ακροφυσίων, βάψιμο σωλήνων με ερυθρό χρώμα και σύνδεση του συστήματος στην 
ισοδυναμική γείωση του υποσταθμού. 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 



 

107.1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (FIRE DAMPER)  ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 
700X800MM / 90MIN 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) ηλεκτροκίνητου διάφραγματος πυρκαγιάς (FIRE DAMPER) με τηκτό εκδεικτικής 
διάστασης 700x800mm, αντοχής 90min, ενδεικτικού τύπου Trox /  Adnanced Air. 
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 

 
107.2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 350X350MM 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) ηλεκτροκίνητου διάφραγματος αποκαπνισμού  διαστάσεων 350x350mm. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 

 
107.3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΟΧΗΣ 800M3/H 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) ανεμιστήρα φυγοκεντρικού κιβωτίου, αποκαπνισμού αντοχής 600οC για 30min διπλής 
αναρροφήσεως, παροχής 800m3/h και μανομετρικού 150Pa, ενδεικτικού τύπου  System Air 
DVV/F600, πλήρως τοποθετημένος επί της οροφής του προθαλάμου με τους απαραίτητους 
αεραγωγούς και τα στόμια. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 

 

 
107.4 ΦΙΛΤΡΟΘΕΣΙΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) Φιλτροθέσιου αποσπώμενου με πλενόμενα φίλτρα τοποθετημένου στα ανοίγματα 
αερισμού. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
108.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10 ΖΩΝΩΝ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) κεντρικού πίνακα συστήματος ασφαλείας 10 ζωνών, επεκτεινόμενου σε 50 ζώνες, με 10 
υποσυστήματα, 1 έξοδο ρελέ και 2 προγραμματιζόμενες εξόδους με κωδικοποιητή και 
συσσωρευτή 12V-7,2Ah. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 



 
108.2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 5 ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) επέκτασης 5 τερματικών, συνδεόμενης στον πίνακα μέσω του i-bus με χρήση 
εισόδων/εξόδων και με βομβητή τοποθετημένο εντός του πίνακα. 
 
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
108.3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ LCD ΟΘΟΝΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) πληκτρολογίου με φωτιζόμενη LCD οθόνη γραφικών και interface με εικόνες και κείμενο 
με βομβητή και ενσωματωμένο τερματικό εισόδου/εξόδου. 
 
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
108.4 ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ TCP/IP ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) πλακέτας δικτύου με TCP/IP πρωτόκολλο συνδεόμενη στους πίνακες και σε LAN 
ETHERNET 10-100 Base T. Διαχείριση static IP. 
 
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
108.5 ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) σειρήνας συναγερμού συστήματος ασφαλείας εσωτερικού χώρου με φωτεινό φάρο (με 
αναλαμπές) 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
108.6 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) ανιχνευτή κίνησης παθητικών υπερύθρων και μικροκυμάτων κάλυψης 12x17m, X-Band 
10.525 GHz με ζώνη κάθετης ανίχνευσης και διπλό damper. 
 
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
108.7 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 32MM 
 



Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) μαγνητικής επαφής ανοίγματος 32mm. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
108.8 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) ανιχνευτή νερού. 
 
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
108.9 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ WEBWAY IP/GPRS 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) μονάδα διπλής επικοινωνίας webway IP/GPRS με δυνατότητα εκμετάλλευσης δικτύων 
3G για πίνακες ασφαλείας με CID/SIA και κάρτα SIM. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
108.10 ΚΑΜΕΡΑ IP 4MPIXEL BULLET CAMERA 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) κάμερας IP 4Mpixel Bullet Camera ενδεικτικού τύπου Hikvision-DS-2CD2T45FWD-I8. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
108.11 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ CCTV, ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Για την εργασία και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία ενός τεμαχίου (1 τεμ) καλωδίωσης, 
συνδεσμολογίας υλικών συναγερμού και CCTV, ζωνοποίησης και προγραμματισμού. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
109.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 ΦΟΡΗΤΟΣ, ΓΟΜΩΣΕΩΣ 5KG 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) πυροσβεστήρας CO2 φορητού, γομώσεως 5Kg. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 



109.2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) σταθμού ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων ενισχυμένου (ΠΔ14/2014) με ερμάριο 
γαλβανιζέ πάχους 1,5mm διαστάσεων 100x65x24cm με σκεπάρνι φτυάρι, αξίνα, τσεκούρι, 
λοστό διάρρηξης, αντιπυρική κουβέρτα (κατά DIN 14155), 2 ηλεκτρικούς φακούς αντιεκρηκτικού 
τύπου, 2 προστατευτικά κράνη (κατά EN397), 2 ατομικές προσωπίδες με φίλτρο (κατά EN148-
1EN136). 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
109.3 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) αναπνευστικής συσκευής διαφυγής 6Lt-300bar-full face EN1146(2005) 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
110.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) ηλεκτρικού πίνακα, καλωδιώσεων τροφοδοσίας και αυτοματισμού συστημάτων 
πυρασφάλειας, αποκαπνισμού & συναγερμού ( σύμφωνα με τα σχέδια) 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
110.2 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εργασία εγκατάστασης ενός 
τεμαχίου (1 τεμ) καλωδιώσεων και γραμμή εναλλακτικής τροφοδότησης με ρευματολήπτη 
πλησίον ανθρωποθυρίδας (σύμφωνα με τα σχέδια). 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
110.3 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) θερμοστάτη χώρου, ρυθμιζόμενου, για την λειτουργία του ανεμιστήρα αποκαπνισμού σε 
υπερθέρμανση. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
110.4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 90MIN 



 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) φωτιστικού ασφαλείας με συσσωρευτή αυτονομίας 90min μετά των απαραίτητων 
καλωδιώσεων. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
111.1 ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΘΥΡΑ F90 ΠΛΑΤΟΥΣ 90CM ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) πυράντοχης θύρας F90 καθαρού πλάτους 90cm με ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
111.2 ΠΥΡΟΦΡΑΣΜΟΙ, ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΒΑΦΕΣ 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εργασία εγκατάστασης ενός 
τεμαχίου (1 τεμ) πυροφρασμών, πυράντοχων βαφών κλπ. 
 
 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 
111.3 ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ F90, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80X72CM 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου και την πλήρη εγκατάσταση ενός τεμαχίου 
(1 τεμ) ανθρωποθυρίδα πυράντοχης F90, διαστάσεων 80x72cm. 
 

 

(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ : ………………………………….…..………………………………(                      ) 
 

 

 

ΑΘΗΝΑ,    …………....…………………. 

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Άρθρο 1 

 

Ορολογία - Ορισμοί  

 

Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη 

Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: 

 

Εταιρεία: Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. (ΔΕΔΔΗΕ). 
Ανάδοχος: Είναι ο Οικονομικός Φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και 

ενώσεις αυτών), στον οποίο, μετά από διαδικασία επιλογής, 

ανατέθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ με Σύμβαση η εκτέλεση του 

Έργου, αποκαλούμενος και «Εργολήπτης» ή «Εργολάβος». 
Σύμβαση: Είναι η συμφωνία, που συνομολογείται γραπτώς μεταξύ του 

ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου, και η οποία περιλαμβάνει ένα 

σύνολο όρων αναγκαίων για την εκτέλεση του Έργου. Στον 

όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν συμπληρώματα 

της Σύμβασης. 
Συμβαλλόμενοι: Είναι η Εταιρεία και ο Ανάδοχος. 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ που είναι αρμόδια για 

την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της 

κατασκευής του Έργου.  

Προϊσταμένη Υπηρεσία: Είναι Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ που προΐσταται της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Έργο: Είναι το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό 

προσδιορίζεται στο Συμφωνητικό. 
Εξοπλισμός: Είναι όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, 

ανταλλακτικά κλπ., που θα ενσωματωθούν στο Έργο ή θα 

παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Εταιρεία για τη 

λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου. 
Μηχάνημα Έργου: Είναι μηχάνημα σταθερό ή μετακινούμενο (π.χ. αναμικτήρες 

σκυροδέματος, γερανοί, ελκυστήρες, προωθητήρες γαιών 

κ.λπ.), που χρησιμοποιείται από τον Ανάδοχο για την 

εκτέλεση του Έργου.  

Ελαττώματα: Είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του 

Αναδόχου από τα οριζόμενα στη Σύμβαση ή η έλλειψη 

προβλεπομένων από τη Σύμβαση ιδιοτήτων του Έργου ή 

μέρους αυτού από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη Σύμβαση, 

τα σφάλματα ή και οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, οποιοδήποτε 

σφάλμα ή οποιαδήποτε ατέλεια του Έργου όπως αυτά 

νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και 

τεχνικής, καθώς και οποιαδήποτε παράλειψη του Αναδόχου 

ως προς το Έργο και οποιαδήποτε νομικά ελαττώματα, όπως 

όλα τα παραπάνω αναλύονται και στις σχετικές προβλέψεις 

της κείμενης νομοθεσίας και έχουν ερμηνευθεί από τη 

νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων. 

Η συνήθης φθορά δε θεωρείται Ελάττωμα. 
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Άρθρο 2  

Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθμά  

 

1. H γλώσσα του διαγωνισμού και του έργου είναι η ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα αλλά είναι δυνατόν τμήματά τους να συνταχθούν 
και σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες 

γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύμβασης μπορεί, 

κατά την κρίση της Εταιρείας, να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα. 

 

2. Η μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην Ελληνική 

γλώσσα μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε όσες περιπτώσεις τούτο κρίνεται 

αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθμης λειτουργίας της Σύμβασης, μπορεί η 

αλληλογραφία να γίνεται απευθείας μεταξύ Αναδόχου και των αρμοδίων Υπηρεσιών 

της Εταιρείας, με την προϋπόθεση όμως της υποχρεωτικής κοινοποίησής της στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία 

μπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα. 

Τυχόν απαιτήσεις, ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, αιτήματα 

επίλυσης διαφωνίας ή αιτήματα επίλυσης διαφωνίας με φιλικές διαπραγματεύσεις 

υποβάλλονται απαραιτήτως στην Ελληνική γλώσσα. 

   

3. Λέξεις ή φράσεις που σημειώνονται στα συντασσόμενα από τον Ανάδοχο σχέδια, 

πίνακες, πινακίδες ή διαγράμματα καθώς και υποβαλλόμενα τεχνικά έντυπα μπορεί 

να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα. 

 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφράζει στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε 

κείμενα ή λέξεις σε σχέδια, πίνακες, πινακίδες, έγγραφα και οδηγίες λειτουργίας ή 

συντήρησης Εξοπλισμού του Έργου που θα ζητήσει, κατά εύλογη κρίση, η Εταιρεία. 

  
5. Σε όλες τις μελέτες, μετρήσεις, υπολογισμούς κ.λπ., θα χρησιμοποιείται το Διεθνές 

Δεκαδικό Σύστημα, όπως αυτό ισχύει εκάστοτε. 

 

6. Η Εταιρεία επικοινωνεί  με τον Ανάδοχο  είτε:  

α) με επιστολή 

β)με τηλεομοιοτυπία (fax), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14 του ν. 

2672/1998  
γ)με e-mail ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατά τις κείμενες διατάξεις. 

δ)με δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου είτε 

πληρεξουσίου νομικού εκπροσώπου του  

 

Οι εγκρίσεις της Εταιρείας που δίδονται στον Ανάδοχο θα γίνονται με μία από τις α, 

β, ή γ περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία των απεσταλμένων με τα 

ανωτέρω μέσα κειμένων θα θεωρείται ως η ημερομηνία της έγκρισης. 
Η κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και της εξώδικης δήλωσης καταγγελίας 

σύμβασης του Άρθρου 55 του παρόντος γίνεται αποκλειστικά με την περίπτωση δ'. 

Για την κοινοποίηση, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ συντάσσεται σχετικό 

αποδεικτικό επίδοσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
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7. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης ή την εγκατάστασή του στο Έργο 

γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και την Προϊσταμένη Υπηρεσία, 

τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα του αποστέλλεται, όποτε 

απαιτείται, η σχετική αλληλογραφία. 

 

Άρθρο 3 

Σχέδια και Οδηγίες 

 

1. Οι εργασίες που αναφέρονται στη Σύμβαση θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, 

σύμφωνα με τα σχέδια, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, Προδιαγραφές υλικών και 

Τεχνικές Οδηγίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτή και αναφέρονται στους Ειδικούς 

Όρους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ακριβώς και από κάθε 

άποψη με τα Σχέδια, τις Προδιαγραφές και Οδηγίες. 

Όλα τα παραπάνω, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση, θεωρούνται ως 

ενσωματωμένα στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προς χρήση για το προσωπικό του, τον 

αναγκαίο αριθμό αντιτύπων από τα παραπάνω Σχέδια, Οδηγίες και Προδιαγραφές, ο 

δε "Εντεταλμένος Μηχανικός" ελέγχει την ύπαρξη και χρησιμοποίηση τους (π.χ. στο 

Εργοτάξιο του Αναδόχου) και σε περίπτωση ελλείψεων οι οποίες θα επισημανθούν 

εγγράφως, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός 20ημέρου, να τις καλύψει. 

Η Εταιρεία επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να επιφέρει στα παραπάνω 

τεύχη, όσες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις ήθελε κρίνει αναγκαίες ή σκόπιμες και 

να αποφασίζει κατά τη κρίση της τι θα εφαρμοστεί στην περίπτωση που υπάρχουν 

διαφορές, είτε μεταξύ των παραπάνω Προδιαγραφών, είτε μεταξύ αυτών και των 

Συμβατικών Τευχών και παραρτημάτων της Σύμβασης. 

 

2. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα εφοδιάζει έγκαιρα τον Ανάδοχο με όλα τα σχέδια 

κατασκευής του Έργου. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί σχέδια 

κατασκευής, εάν δεν είναι υπογεγραμμένα από αρμόδιο όργανο της Εταιρείας και δεν 

είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ". 

 

3. Τα σχέδια και οι μελέτες που αναφέρονται στην εκτέλεση εργασιών της Σύμβασης 

ανήκουν και είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας και φυλάσσονται από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες της. Η Εταιρεία φροντίζει να εφοδιάζεται ο Ανάδοχος με αντίγραφα των 

σχεδίων αυτών, τα οποία μπορεί να είναι και σε ηλεκτρονική μορφή, όπως 

εξειδικεύεται στους Ειδικούς Όρους. Ο Ανάδοχος μπορεί με έγγραφη αίτηση του, να 

ζητά από την Εταιρεία τυχόν σχέδια ή οδηγίες που είναι απαραίτητες για την 

εκτέλεση των εργασιών. 
 

4. Από ένα αντίγραφο των παραπάνω σχεδιαγραμμάτων που χορηγούνται στον 

Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να υπάρχει με φροντίδα του στον τόπο 

εκτέλεσης των εργασιών και να είναι κατά το δυνατόν σε κάθε στιγμή διαθέσιμο για 

χρησιμοποίηση από τον "Εντεταλμένο Μηχανικό" της Εταιρείας ή άλλο 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Εταιρείας. 

 

5. Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για 

καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Έργου, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία 

το σχέδιο που λείπει είναι αποδεδειγμένα απαραίτητο για την εκτέλεση του Έργου 

και ο Ανάδοχος το έχει ζητήσει έγκαιρα, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες, πριν από την ημέρα κατά την οποία αυτό θα είναι απαραίτητο σύμφωνα με 

το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου και δεν του παραδόθηκε εγκαίρως. 
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6. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται, κατά την κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε 

τα εγκεκριμένα και σφραγισμένα με την ένδειξη "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" 

σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα και ο Ανάδοχος οφείλει να 

συμμορφώνεται με τα τροποποιημένα ή νέα σχέδια χωρίς να δικαιούται να προβάλει 

οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός από την πληρωμή του για τις εργασίες που ήδη έχει 

εκτελέσει με βάση τα εγκεκριμένα "ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια, που του 

είχαν δοθεί. 

 

7. Κατά την πρόοδο του Έργου, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται να παρέχει 

εγγράφως στον Ανάδοχο, όσα τυχόν συμπληρωματικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει 

αναγκαία, με σκοπό την πλήρη και αρμόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του Έργου 

και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται επακριβώς με τα πρόσθετα αυτά σχέδια 

και οδηγίες. 

Κατ' εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για 

τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των 

έργων.  

Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να γίνει σχετική καταχώρηση στο 

ημερολόγιο του έργου. Αν την διαταγή αυτή δίνει ο Εντεταλμένος Μηχανικός της 

Εταιρείας οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, για 

την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή 

ολικά τις εντολές του Εντεταλμένου Μηχανικού της Εταιρείας, ο Ανάδοχος 

αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή της 

επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

8. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και δεν 

φαίνεται στα Σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά δεν αναφέρεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές έχει την ίδια ισχύ σαν να φαίνεται ή αναφέρεται και στα δύο. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των αριθμών, που υπάρχουν στα σχέδια ή στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Ανάδοχος οφείλει να το αναφέρει αμέσως στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αυτή είναι υποχρεωμένη να αποφαίνεται εγγράφως και 

χωρίς καθυστέρηση. 

 

9. Για κάθε λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές ή τα Συμβατικά Τεύχη γενικά, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητά έγκαιρα, 

και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τις έγγραφες 

οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να συμμορφώνεται απόλυτα με αυτές.  

 

10.Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί με οποιαδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα σχέδια, 

προδιαγραφές, οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 

οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, τη διαφωνία του αυτή και να 

εκθέτει ταυτόχρονα τους λόγους της διαφωνίας, άλλως θεωρείται ότι τα αποδέχεται 

πλήρως. 

 

Εάν παρά τις αντιρρήσεις του Αναδόχου, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία επιμένει 

εγγράφως στην εφαρμογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των 

οδηγιών, κατευθύνσεων ή εντολών της, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης σε 

σχέση με την απόφαση της Εταιρείας, αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις 

του να συμμορφωθεί με αυτή και να την εφαρμόσει επακριβώς και επιμελώς. 
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11.Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη και θα επιβαρύνεται με όλες τις σχετικές 

δαπάνες, σε περίπτωση που εφαρμόσει οποιαδήποτε λύση, που δε θα έχει την 

έγκριση της Εταιρείας. 

 

12.Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει για έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

μελέτες και σχέδια που αφορούν στα αναγκαία βοηθητικά έργα και στις εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 16 και 19 του παρόντος. 

 

13.Ο Ανάδοχος, με την ολοκλήρωση του Έργου, υποχρεούται να συντάξει και να 

υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία υπογεγραμμένα σχέδια, τα οποία μπορεί να 

είναι και σε ηλεκτρονική μορφή, όπως εξειδικεύεται στους ΕΟ. στα οποία θα 

απεικονίζεται το Έργο όπως τελικά κατασκευάστηκε και θα φέρουν τη σφραγίδα 

"ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ". 

 

Άρθρο 4 

Μελέτες 

 

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει με βάση τη μελέτη, η οποία δίδεται ολοκληρωμένη από 

την Εταιρεία στον Ανάδοχο, εκτός αν άλλως προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους. 

 

Άρθρο 5 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 

 

1.Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, τα Πρότυπα και οι Κανονισμοί που αναφέρονται στον 

τρόπο κατασκευής του Έργου και στην ποιότητά του, στον τρόπο σύνθεσης και 

επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής του Έργου 

αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.   
Από τα Πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή 

έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης. 

 

2. Όλα τα αναφερόμενα στους Ειδικούς Όρους και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης 

Πρότυπα, Κανονισμοί και Προδιαγραφές, θεωρούνται ενσωματωμένα στην παρούσα 

Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να διαθέτει προς χρήση για το προσωπικό του, τον αναγκαίο αριθμό αντιτύπων από 

αυτά, ο δε "Εντεταλμένος Μηχανικός" ελέγχει την ύπαρξη και χρησιμοποίησή τους 

(π.χ. στο Εργοτάξιο του Αναδόχου) και σε περίπτωση ελλείψεων, οι οποίες θα 

επισημανθούν εγγράφως, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 20ημέρου να καλύψει τις 

ελλείψεις αυτές. 

 

Άρθρο 6 

Εκπροσώπηση της Εταιρείας. 

 

1. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την 

Εταιρεία, μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

 

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και 

ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των Έργων και της ποσότητας των εργασιών και 

γενικά η πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και της 

κατασκευής του Έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, 

ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. 
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Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η άμεση εποπτεία της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που 

προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δε μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

2. Τα όργανα της Εταιρείας που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της 

Επιβλέπουσας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους ή 

θα ορισθούν από την Εταιρεία, με έγγραφό της προς τον Ανάδοχο, μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

3. Ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με έγγραφό του προς τον Ανάδοχο, 

ορίζει το Μηχανικό ή τους Μηχανικούς που θα αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του 

και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής "Εντεταλμένοι Μηχανικοί" της Εταιρείας . 

Επίσης ορίζει την ομάδα επίβλεψης, που βοηθά τον «Εντεταλμένο Μηχανικό» 

αποτελούμενη από τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την 

επίβλεψη, καθώς και το λοιπό προσωπικό υποστήριξης και προσδιορίζει τα 

καθήκοντα τους, με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες στην απόφαση ορισμού, 

ιδίως σε ό,τι αφορά την παραλαβή εγγράφων, τις απαιτήσεις υπογραφής εγγράφων 

και στοιχείων, καθώς και την παραλαβή των αφανών εργασιών. 
 

4. Ο «Εντεταλμένος Μηχανικός» προΐσταται του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με αρμοδιότητα την επίβλεψη του Αναδόχου.   

Οι αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Μηχανικού θα είναι η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των 

όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.  

Τα καθήκοντα του λοιπού τεχνικού προσωπικού, αφορούν κυρίως την ολική ή 

δειγματοληπτική παρακολούθηση και έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των 

εργασιών του Αναδόχου.   

Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εντεταλμένων Μηχανικών, απαιτείται 

προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο.  

 

5. Σ' όλες τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος απευθύνεται προς την Εταιρεία, είναι 

υποχρεωμένος να κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στον αρμόδιο για τις σχετικές 

εργασίες "Εντεταλμένο Μηχανικό" της Εταιρείας. 

 

6. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί, με έγγραφη ανακοίνωσή της, να γνωστοποιεί προς 

τον Ανάδοχο ότι και άλλα όργανα της Εταιρείας, καθώς και τρίτα πρόσωπα 

εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία, θα μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις και 

ελέγχους σε σχέση με το εκτελούμενο Έργο. 

 

7. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται τις αρμοδιότητες και 

τις δικαιοδοσίες των οργάνων της Εταιρείας, όπως αυτές ορίζονται από τις 

οργανωτικές της διατάξεις, από τη Νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας της, 

όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. 

 

8.Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της 

Εταιρείας μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους τους 

χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των 
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οργάνων αυτών, στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του Έργου 

και γενικά σε όλους του χώρους που κρίνει απαραίτητο η Εταιρεία. 

 

9.H άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας ως προς την 

εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση. 

Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Μηχανικοί της, που ορίζονται σύμφωνα με 

τα παραπάνω, δε φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στις 

εργασίες που εκτελούνται στο Εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν 

θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Εταιρείας, του 

Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο. 
 

Άρθρο 7  

Εκπροσώπηση του Αναδόχου 
 

1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα του καθώς και την 

έδρα και τα στοιχεία του αντικλήτου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, την, τυχόν, αλλαγή της έδρας του ιδίου καθώς και του αντικλήτου.  

Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των 

εγγράφων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.  

 

Αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με ιδιαίτερο έγγραφο. 

Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, 

εφόσον κατοικεί στην έδρα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του Αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων 

της υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή 

της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως 

γίνονται στον αντίκλητο.  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την 

αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που 

απευθύνονται προς τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως 

στην απαίτηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

  

2. Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης, είναι υποχρεωμένος 

με δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλα στελεχωμένο Γραφείο, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εταιρείας που εξειδικεύονται στους Ειδικούς Όρους, 

το οποίο θα διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου και 

τουλάχιστον μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του. Επίσης είναι δυνατόν να ζητηθεί η 

εγκατάσταση Γραφείου από τον Ανάδοχο και σε άλλες θέσεις, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους. 

 

3. Του Γραφείου στο Εργοτάξιο θα προΐσταται Μηχανικός με επαρκή πείρα σε έργα 

παρόμοια με αυτό της Σύμβασης όπως, τυχόν, εξειδικεύεται στους Ειδικούς Όρους, ο 

οποίος θα ονομάζεται "Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου" και θα είναι ο μόνος και 

αποκλειστικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπεύθυνος των οποιωνδήποτε 

εργασιών που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της Σύμβασης. 
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Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει όλες τις κατά Νόμο ποινικές ή άλλες ευθύνες και είναι 

υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τη Νομοθεσία, να βρίσκεται στο 

Εργοτάξιο και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

 

4. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από 

τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την καταλληλότητα των 

χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσης εξοπλισμού, εφοδίων 

καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων 

και όσων αναφέρονται στο Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α 84/2.6.2010) Κύρωση του Κώδικα 

νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και στο άρθρο 25 παρ. 9 

του Ν. 3996.2011 (ΦΕΚ Α 170/5.8.2011), την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 

305/96, για την αποφυγή ατυχήματος θανατηφόρου ή όχι, για το οποίο σε 

περίπτωση που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Εταιρείας ή και σε 

τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση των έργων της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη 

θα έχει ο Ανάδοχος και ο "Επιβλέπων Μηχανικός" του. 

 

5. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι, με βάση την παρούσα Σύμβαση, εξουσιοδοτημένος, 

να ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του Αναδόχου στην τοποθεσία του έργου σε σχέση με 

όλα τα θέματα που αναφέρονται στην εκτέλεσή τους περιλαμβανομένης και της 

εκπροσώπησης του Αναδόχου κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 

Έργων. 

Επίσης θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως τεχνικός εκπρόσωπος του 

Αναδόχου στις σχέσεις του με την Εταιρεία και να υπογράφει εκ μέρους του 

Αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών έγγραφα.  

 

6. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υποχρεούται να βρίσκεται στην περιοχή που εκτελούνται 

τα έργα της Σύμβασης όλες τις ημέρες και ώρες που εκτελείται εργασία. 

 

7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και 

λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω 

Επιβλέποντα Μηχανικού του.  

 

8. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του "Επιβλέποντα Μηχανικού" τις 

αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαμβάνει Αναπληρωτής Μηχανικός. 

Ο "Αναπληρωτής Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα 

υπόκειται επίσης στην έγκριση της Εταιρείας όπως και ο "Επιβλέπων Μηχανικός του 

Αναδόχου ". 

Ο "Αναπληρωτής" αναλαμβάνει μόνο στο χρονικό διάστημα που κωλύεται ή 

απουσιάζει ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υπό την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιείται 

έγκαιρα η Εταιρεία με ευθύνη του Αναδόχου ή και του "Επιβλέποντα Μηχανικού" 

του. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από Δήλωση του "Αναπληρωτή", ότι αναλαμβάνει 

τις ευθύνες του "Επιβλέποντα Μηχανικού", όπως προβλέπονται στη Σύμβαση.  

 

9. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του "Επιβλέποντα 

Μηχανικού" του Αναδόχου με κατάθεση στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας 

κοινής υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Υπηρεσίας) με την οποία 

θα δηλώνεται, ότι ο μεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε "Επιβλέπων Μηχανικός" 

αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών, που 

απορρέουν από το Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης αυτής. 
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Συγχρόνως θα υποβάλλεται πρόσφατο (ημερομηνίας έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) 

μήνες) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του "Επιβλέποντα Μηχανικού", καθώς και 

νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου του και της άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος που κατέχει. 
Αν ο Ανάδοχος του Έργου είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί "Επιβλέπων Μηχανικός" 

να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφονται παραπάνω. 

 

10.Για να εξασφαλιστεί η έγκριση από την Εταιρεία του υπόψη Μηχανικού, ο Ανάδοχος 

πρέπει να αναφέρει στη γραπτή γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία όλες τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν τα προσόντα και την πείρα του 

προτεινόμενου Μηχανικού, όπως αυτά αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους. 

Η Εταιρεία μπορεί ν' αρνηθεί να εγκρίνει τον προτεινόμενο από τον Ανάδοχο 

Επιβλέποντα Μηχανικό, εάν κατά τη γνώμη της αυτός δεν έχει τ' ανάλογα προσόντα 

και την απαιτούμενη πείρα ή αν θεωρείται για οποιοδήποτε λόγο ακατάλληλος ν' 

αναλάβει τη θέση αυτή. 

 

11.Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του 

Επιβλέποντα Μηχανικού αναφέροντας και τους λόγους της αιτουμένης 

αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς την απαίτηση 

αυτή της Εταιρείας μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. 

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντα Μηχανικού του με 

άλλο Μηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα 

γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα Μηχανικού. 

Η αντικατάσταση του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του Αναδόχου γίνεται με έγκριση 

της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. Για την αποδοχή της αντικατάστασης κατατίθεται στην 

Προϊσταμένη Υπηρεσία, το σύνολο των εγγράφων των παραπάνω παρ. 9 και 10. 

 

12.Η αμοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του 

για την επίβλεψη του Έργου, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας απεριόριστα και σε 

ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι 

υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά, που προκαλείται εξαιτίας 

του σε βάρος της Εταιρείας ή παντός τρίτου. 

 

13.Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στο Εργοτάξιο, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να ανακοινώνει εγγράφως στην Εταιρεία τα ονόματα των μελών του 

προσωπικού του εργοταξίου του, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν 

αντ' αυτού τις οδηγίες και εντολές της Εταιρείας. 

 

14.Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόμενοι με τον Ανάδοχο, όπως Υπεργολάβοι, κ.λπ., σε 

όλες τις κατά τη Σύμβαση τυχόν σχέσεις τους με την Εταιρεία θα εκπροσωπούνται 

αποκλειστικά και μόνο από τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να περιλάβει σε όλες 

τις Συμβάσεις Υπεργολαβίας τον όρο αυτό. Κατά συνέπεια οι εντολές, οδηγίες, και 

γνωστοποιήσεις, όλα τα έγγραφα και όλη η αλληλογραφία θα περιορίζονται μεταξύ 

της Εταιρείας και του Ανάδοχου. 
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Άρθρο 8 

Σχέσεις με άλλους Αναδόχους  

 

1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντα υπόψη του ότι, στην περιοχή του Έργου ή σε 

γειτονικούς με αυτό χώρους, μπορεί να εκτελούνται εργασίες από την Εταιρεία ή 

άλλους Αναδόχους της ή Αναδόχους άλλων φορέων, που έχουν σχέση με τις 

εργασίες που εκτελεί ο ίδιος. 

 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθμίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μην εμποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να συνεργάζεται 

αρμονικά με την Εταιρεία, τους εντολοδόχους της ή τους άλλους Αναδόχους, να 

τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή και να συμμορφώνεται με όλες τις 

σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

3. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ενδεχόμενες συμφωνίες του Αναδόχου με τους άλλους 

Αναδόχους πρέπει προηγουμένως να τυγχάνουν της εγκρίσεως της Εταιρείας, η 

οποία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις συμφωνίες αυτές, στην περίπτωση που 

αντίκεινται στη Σύμβαση ή εμποδίζουν την έγκαιρη και άρτια κατασκευή του Έργου. 

 

4. Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και των άλλων Αναδόχων θα 

διευθετείται, με τη μεσολάβηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με σκοπό την 

απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 

και, σε περίπτωση που διαφωνεί, μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, 

χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση του Έργου. 

 

5. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι της Εταιρείας, σε 

περίπτωση ζημιών σε τρίτους που θα προκληθούν από αυτόν χωριστά ή μαζί με 

άλλους Αναδόχους και Υπεργολάβους. 

 

Άρθρο 9 

Υποκατάσταση Αναδόχου  

  

1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο 

πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή οποιουδήποτε 

μέρους της (εκχώρησης του Έργου), χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 

Εταιρείας, η οποία αποφασίζει μετά από αίτημα του Αναδόχου. 

Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει υποκατάσταση του Αναδόχου χωρίς έγκριση της 

Εταιρείας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

Δεν θεωρείται υποκατάσταση η εκ μέρους του Αναδόχου υπεργολαβική ανάθεση 

συγκεκριμένων εργασιών του έργου. 

 

Εξαιρετικά, γίνεται δεκτή η περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού 

Αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της 

απορρόφησης, της συγχώνευσης, των περιπτώσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του 

άρθρου 10 του παρόντος, ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο 

προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονομικό φορέα, υπό τον 

όρο ότι ο υποκαταστάτης θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες 

τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της Εταιρείας, μετά από έγγραφη 

ειδοποίηση προς την Εταιρεία και απόδειξη του γεγονότος (εκ του νόμου ολική 

υποκατάσταση). 
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2. Η έγκριση της υποκατάστασης θα δίδεται υπό τον όρο ότι ο υποκαταστάτης πληροί 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά και ότι η διαδοχή δεν 

συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης.  

Στην περίπτωση υποκαταστάσεως θα υπογραφεί, από μέρους όλων των 

ενδιαφερομένων, Συμπλήρωμα της Σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις επ' ονόματι του αρχικού Αναδόχου, ή το μέρος τους που ορίζεται με 

την εγκριτική απόφαση, αποδίδονται, αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες 

ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο Ανάδοχο.  

Μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η, τυχόν, απαλλαγή του αρχικού Αναδόχου από 

την ευθύνη του. 

 

3. Σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί μέλος της, 

απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών της κοινοπραξίας. 

 

4. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο αρχικός Ανάδοχος ευθύνεται μαζί με τον 

υποκαταστάτη σε ολόκληρον προς την Εταιρεία, το προσωπικό του έργου και 

οποιονδήποτε τρίτο και αμφότεροι παραιτούνται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της 

διζήσεως. 

Η παραίτηση αυτή, αναφορικά με τον Υποκαταστάτη, πρέπει επίσης να αναφέρεται 

στη Σύμβαση υποκατάστασης που συνάπτει ο Ανάδοχος. Επίσης, στην εν λόγω 

Σύμβαση του Υποκαταστάτη με τον Ανάδοχο, πρέπει να αναφέρεται ότι ο 

Υποκαταστάτης, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα ευθύνεται πλήρως και από 

κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρον μαζί με τον Ανάδοχο, έναντι της Εταιρείας για το 

αντικείμενο της αντίστοιχης υποκατάστασης.  

 

5. Για όλως εξαιρετικούς λόγους και εάν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του Έργου 

και ο Ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το Έργο, είναι 

δυνατόν η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της να εγκρίνει την ολική υποκατάσταση 

με απαλλαγή του αρχικού Αναδόχου από τη συμβατική ευθύνη έναντι αυτής και να 

καθορίσει τους όρους τέτοιας υποκατάστασης.  

 

Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του Αρχικού 

Αναδόχου, στην αίτηση του Αναδόχου προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας, για 

το οποίο ζητείται η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση 

μετά την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται απευθείας στον νέο Ανάδοχο.  

Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου Αναδόχου ότι αποδέχεται το 

περιεχόμενο της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. Με την 

απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή καθορίζεται το τμήμα της 

εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για 

το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση, μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται 

στον νέο Ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου Αναδόχου και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. 
Επίσης ο υποκαταστάτης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού Αναδόχου 

προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποκατάσταση. 
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Άρθρο 10 

Πτώχευση – Θάνατος Αναδόχου 

 

1. Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. 
 

2. Περίπτωση πτώχευσης μέλους/μελών κοινοπραξίας εταιρειών. 
 

Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας εταιρειών 

εφαρμόζονται τα παρακάτω : 
 

Αν τα μέλη της κοινοπραξίας εταιρειών είναι δύο και πτωχεύσει το ένα, η 

κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη για την Εταιρεία και η εργολαβία συνεχίζεται 

υποχρεωτικά για το σύνολο του έργου από το άλλο μέλος μόνο, το οποίο 

αναλαμβάνει έναντι της Εταιρείας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους 

που πτώχευσε και που απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση.  
 
Αν τα μέλη της κοινοπραξίας είναι περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται 

έναντι της Εταιρείας από τα λοιπά μέλη. Απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του μέλους ή της 

κοινοπραξίας που συνεχίζει το έργο έναντι του μέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά 

τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου.  

  
Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή 

περισσότερων μελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή 

περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε 

κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της εργολαβικής σύμβασης, η Εταιρεία μπορεί κατά 

την κρίση της να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως γι' αυτή. 
 
3. Περίπτωση θανάτου Αναδόχου (Ατομική Επιχείρηση) 

 
Αν ο Ανάδοχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η 

σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την Εταιρεία η αποπεράτωση 

των εργασιών από τους κληρονόμους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν 

όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Αναδόχου. 

Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από το θάνατο του Αναδόχου. 
 
 

4. Περίπτωση θανάτου μέλους κοινοπραξίας 
 

Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που μετείχαν στην 

κοινοπραξία με τις ατομικές τους επιχειρήσεις, εφαρμόζονται τα παρακάτω. 

Αν μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σε αυτήν με τις 

ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη 

για την Εταιρεία και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του έργου υποχρεωτικά 

από το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στην Εταιρεία όλα τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε.  

Οι σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία μεταξύ των κληρονόμων του 

θανόντα και του άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα.  

Αν τα μέλη της κοινοπραξίας είναι περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται 

μεταξύ των λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στην Εταιρεία όλα τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις του θανόντος, που προκύπτουν από την εργολαβική σύμβαση, 

ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων. 
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Άρθρο 11 

Υπεργολαβίες 

 

1. Ως Υπεργολάβοι του Αναδόχου νοούνται αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει από τον 

Ανάδοχο εγγράφως : 

α. εκτέλεση προμήθειας εξοπλισμού και υλικών με δήλωση συνεργασίας 

(προαιρετικά) ή 

β. εκτέλεση υπηρεσιών με δήλωση συνεργασίας (προαιρετικά) ή 

γ. την κατασκευή ή την εγκατάσταση τμήματος του Έργου, με Σύμβαση 

Υπεργολαβίας, η οποία τυγχάνει της έγκρισης της Εταιρείας.  

 

2. Η Εταιρεία έχει ζητήσει από τον Ανάδοχο να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 

της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
Σε κάθε περίπτωση μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την 

έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 

εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο, εφόσον είναι 

γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία κάθε αλλαγή των 

ως άνω πληροφοριών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο τον οποίο ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί 

εν συνεχεία στα εν λόγω έργα. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους υπεργολάβους των υπεργολάβων του κύριου 

Ανάδοχου και ούτω καθ' εξής στην αλυσίδα υπεργολαβίας. 

 

3. Σε περίπτωση έγκρισης από την Εταιρεία της εκτέλεσης μέρους του Έργου με 

Υπεργολάβους, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξ ολοκλήρου 

υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των Υπεργολάβων ή του προσωπικού 

τους, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλοντο στον ίδιο τον Ανάδοχο. 

 

4. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει τους Υπεργολάβους του με δική του ευθύνη 

και με τις εξής προϋποθέσεις: 

 

α. Οι υποψήφιοι Υπεργολάβοι θα είναι έμπειροι και αξιόπιστοι Οίκοι. 

β. Η επιλογή κάποιου Υπεργολάβου για τμήματα του Έργου θα υπόκειται στην 

έγκριση της Εταιρείας. Τα τμήματα του Έργου, για τα οποία η Εταιρεία θα ζητήσει 

την έγκριση των Υπεργολάβων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά των 

αναφέρονται στη Διακήρυξη.  

γ. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει 

κάποιον εγκεκριμένο Υπεργολάβο του, θα μπορεί να το κάνει μόνο με τη 

συγκατάθεση της Εταιρείας . 

 

5. Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι Υπεργολάβοι 

αναφέρονται στη Σύμβαση, οπότε τα παραπάνω στοιχεία έχουν ήδη υποβληθεί και 

εγκριθεί από την Εταιρεία. 

Σε περίπτωση πάντως που ο Ανάδοχος θέλει να αντικαταστήσει κάποιον από τους 

Υπεργολάβους αυτούς, θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση της Εταιρείας, σύμφωνα με 

την παραπάνω παράγραφο 4. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει όποιον από τους Υπεργολάβους, του 

υποδείξει η Εταιρεία σε περίπτωση πλημμελούς συμμόρφωσης των, από τη Σύμβαση, 

υποχρεώσεών του. 

 

6. Κάθε παραγγελία υλικού ή εξοπλισμού, όπως αυτά προσδιορίζονται στους Ειδικούς 

Όρους, που τυχόν θα δοθεί από τον Ανάδοχο στους εγκεκριμένους από την Εταιρεία 

Υπεργολάβους και που αφορά σε τμήματα του Έργου, που αφορούν στην κατασκευή 

ή σε εγκατάσταση Εξοπλισμού ή υλικού, πρέπει να αποστέλλεται και στην Εταιρεία, 

ταυτόχρονα με την έκδοσή της, σε ένα (1) αντίγραφο, χωρίς τιμές, στη γλώσσα 

έκδοσής της.  

Στα αντίγραφα κάθε τέτοιας παραγγελίας πρέπει να φαίνονται: 

 

α. Η ημερομηνία της παραγγελίας  

β. Ο αριθμός της παραγγελίας  

γ. Το όνομα του κατασκευαστή  

δ. Πλήρης περιγραφή του εξοπλισμού ή υλικού  

ε. Η χώρα προέλευσης  

στ. Η κατ' εκτίμηση ημερομηνία αποστολής 

 

Με αίτημα της Εταιρείας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει παρόμοια αντίτυπα 

παραγγελιών και για μη κύρια τμήματα του Εξοπλισμού. 

Επίσης ο Ανάδοχος, κατόπιν αίτησης της Εταιρείας, θα μεταφράζει, με δαπάνες του, 

στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε τμήματα παραγγελιών που θα κρίνει αναγκαία η 

Εταιρεία. 

 

7. Ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι του, υπογράφουν όλες τις παραγγελίες που αφορούν 

στον Εξοπλισμό και απευθύνονται προς τους Υπεργολάβους τους, οι οποίοι και τις 

εκτελούν στο όνομα και για λογαριασμό του Αναδόχου ή του Υπεργολάβου. 

Σε όλες αυτές τις παραγγελίες πρέπει να αναφέρεται ότι το αντικείμενό τους αφορά 

στο υπό εκτέλεση Έργο της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 12 

Εκχώρηση 

 

1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Εταιρεία, η 

μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά 

της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας, με την οποία καθορίζονται η έκταση 

και οι προϋποθέσεις της εκχώρησης. 

 

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στον Ανάδοχο η δυνατότητα Προεξόφλησης από Τράπεζα 

των εγκεκριμένων και Τιμολογημένων απαιτήσεών του από την Εταιρεία 

(Πιστοποιήσεων), με έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, η οποία καθορίζει την 

έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

2.1. Η έγκριση θα χορηγείται κατόπιν έγγραφης αίτησης του Αναδόχου και θα αφορά 

μόνο σε συγκεκριμένο λογαριασμό (πιστοποίηση) και σε τιμολόγιο, εγκεκριμένα 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 47 του παρόντος. 
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2.2. Η έκταση και οι προϋποθέσεις της εκχώρησης θα καθορίζονται στην έγκριση, η 

οποία θα κοινοποιείται απαραίτητα στην Τράπεζα, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί 

κάθε γνωστή, έως την ημέρα της έγκρισης απαίτηση της Εταιρείας, καθώς και υπό 

την αίρεση να αφαιρεθεί πριν την εξόφλησή του κάθε απαίτηση της Εταιρείας από: 

α. Οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται. 

β. Κάθε οφειλή του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε δικαίωμα 

να την εισπράξει από την Εταιρεία. 

γ. Κάθε οφειλή του Αναδόχου προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικούς οργανισμούς, που 

θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή από οποιοδήποτε 

άλλο έγγραφο, του οποίου η προσκόμιση είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τη 

Σύμβαση και το Νόμο, για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού, καθώς και από 

επιβληθείσα κατάσχεση του Δημοσίου εναντίον του Αναδόχου στα χέρια του 

ΔΕΔΔΗΕ ως τρίτου. 

δ. Κάθε οφειλή του Αναδόχου προς το προσωπικό που είχαν απασχοληθεί στο 

έργο, η οποία έχει αναγγελθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 702 του Α.Κ. 

 

3. Επίσης, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η έγκριση, αρχικής ή κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης, εκχώρησης, εν όλω ή εν μέρει, του ανεκτέλεστου εργολαβικού 

ανταλλάγματος (συμβατικού τιμήματος), σε αναγνωρισμένες τράπεζες. Η έγκριση 

αυτή δίδεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, εάν προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους 

και σύμφωνα με τους όρους και την έκταση που προβλέπεται σε αυτούς και υπό την 

αίρεση να αφαιρείται πριν την εξόφλησή κάθε συγκεκριμένου λογαριασμού 

(πιστοποίηση) και τιμολογίου κάθε απαίτηση της Εταιρείας, για τους λόγους που 

αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2. 

 

 

Άρθρο 13 

Γνώση των τοπικών συνθηκών 

 

1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει προβεί σε 

επιτόπια εξέταση της τοποθεσίας του, των γειτονικών χώρων, της ύπαρξης τυχόν 

δουλείας διέλευσης και ότι ενημερώθηκε για τις απαιτούμενες βοηθητικές 

εγκαταστάσεις, τον τύπο εξοπλισμού, τη θέση και καταλληλότητα των υλικών 

κατασκευής, τα μέσα προσπέλασης στην τοποθεσία του Έργου, τις τοπικές 

εργασιακές συνθήκες και όλες τις άλλες τοπικές συνθήκες που μπορούν να 

επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. 

 

2. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι οι συμβατικές τιμές είναι αποτέλεσμα δικών του 

υπολογισμών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και 

κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση της Εταιρείας . 

Σε περίπτωση που η μελέτη του Έργου εκπονείται από τον Ανάδοχο, αυτός εγγυάται 

επιπλέον για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου. 

 

3. Στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες υπεδάφους, υδρολογικά στοιχεία ή άλλες 

παρατηρήσεις, που ενδεχομένως έχει η Εταιρεία, θα βρίσκονται στη διάθεση του 

Αναδόχου για ενημέρωσή του και μόνο, πλην όμως δεν υπάρχει καμία ρητή ή 

υπονοουμένη εγγύηση της Εταιρείας για οποιαδήποτε ερμηνεία τους. Ο Ανάδοχος 

δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι σχημάτισε δική του γνώμη, με επιτόπια 

επιθεώρηση της περιοχής και με άλλες έρευνες που θεώρησε αναγκαίες και ότι 

έδωσε δική του ερμηνεία στα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του και αναλαμβάνει ρητά 

και ανεπιφύλακτα τη σχετική ευθύνη και τον κίνδυνο. 
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4. Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωσης ή πρόσθετης αμοιβής για 

λόγους, που αφορούν στις συνθήκες εκτέλεσης του Έργου, πλην των ρητά 

αναφερομένων στη Σύμβαση. 

Εφόσον κατά την εκτέλεση του Έργου αποδειχθεί ότι οι πραγματικές συνθήκες 

αποκλίνουν ουσιωδώς εκείνων που προκύπτουν από τα χορηγηθέντα από την Εταιρεία 

στοιχεία, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει αμελλητί προς την Εταιρεία τα αναγκαία 

αποδεικτικά στοιχεία. Οποιαδήποτε σχετική με το ζήτημα αυτό απαίτηση του Αναδόχου 

προϋποθέτει εν τούτοις την εκ του λόγου αυτού ύπαρξη σημαντικής διατάραξης της 

ισορροπίας μεταξύ παροχής και αντιπαροχής της Σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 14 

Εξασφάλιση χώρων 

 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, επιπλέον των χώρων και γηπέδων που τυχόν 

διέθεσε η Εταιρεία, να εξασφαλίσει με δαπάνες του τους χώρους και τα γήπεδα που 

θα χρειαστεί για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τη 

Σύμβαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 

 

2. Η Εταιρεία δε θα επιβαρυνθεί σε καμία περίπτωση με οποιαδήποτε δαπάνη, ούτε θα 

θεωρηθεί υπεύθυνη, σχετικά με τις ενέργειες του Ανάδοχου για την εξασφάλιση 

χώρων ή γηπέδων, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 

 

Άρθρο 15 

Αρχαιότητες και αντικείμενα αξίας 

 

1. Όλα τα απολιθώματα, λείψανα, νομίσματα, αντικείμενα αξίας ή αρχαιότητες, 

κτίσματα και λοιπά κάθε φύσεως πολύτιμα αντικείμενα, γεωλογικού ή αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, που τυχόν ανευρεθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών στο 

Εργοτάξιο, θεωρούνται ως ανήκοντα αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στο Ελληνικό 

Δημόσιο. 

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως τις αρμόδιες Αρχές και την Εταιρεία 

για την αποκάλυψη ή ανεύρεση τέτοιων αντικειμένων και, μέχρι τη λήψη σχετικών 

οδηγιών της Εταιρείας ή των αρμοδίων Αρχών, πρέπει να μεριμνά για τη διαφύλαξη 

των ανωτέρω αντικειμένων και να προβαίνει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, στην 

αναστολή των εργασιών για την πρόληψη ζημιών στα εν λόγω αντικείμενα. 

 

3. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμιάς άλλης αποζημίωσης ή αμοιβής για την αποκάλυψη 

και διατήρηση των εν λόγω αντικειμένων, πέραν αυτής που προβλέπεται από την 

Ελληνική Νομοθεσία. 

 

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών, λόγω αποκάλυψης τέτοιων 

αντικειμένων, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 52 του παρόντος, περί 

Ανωτέρας Βίας. 

Σε περίπτωση εύρεσης αρχαιοτήτων στις εγκαταστάσεις, η οποία θα επιφέρει μερική 

ή ολική διακοπή εργασιών, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν για τον εύλογο 

επιμερισμό των αποδεδειγμένων δαπανών, εξαιτίας της παραπάνω διακοπής 

εργασιών, για το διάστημα μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από το χρονικό σημείο 

που έλαβε χώρα η μερική ή η ολική διακοπή.  
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Άρθρο 16 

Βοηθητικά έργα - Προστασία δρόμων, γεφυρών 

 

1. Όλα τα βοηθητικά έργα (όπως δρόμοι προσπέλασης στο εργοτάξιο, βοηθητικές 

διευρύνσεις σηράγγων, βοηθητικές σήραγγες ή φρεάτια προσπέλασης, οδηγοί 

σήραγγες ή φρεάτια για τη διευκόλυνση του Αναδόχου, περιλαμβανομένων όλων 

των μέτρων υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς εργασίας, 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις, τάφροι αποστράγγισης, εγκαταστάσεις για την παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών κ.λπ.) θα 

γίνονται με δαπάνες του Αναδόχου, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι σχετικές 

μελέτες, τα σχέδια και οι μέθοδοι κατασκευής τους να εγκρίνονται από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η έγκριση αυτή δε μειώνει καθόλου την πλήρη ευθύνη του 

Αναδόχου για τις εν λόγω εργασίες. 

 

2. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη τους δρόμους 

προσπέλασης που ήδη υπάρχουν, ενώ οποιοιδήποτε πρόσθετοι δρόμοι που τυχόν θα 

απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, θα κατασκευαστούν με φροντίδα και με 

δαπάνες του Αναδόχου. 

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται 

οι υφιστάμενοι δρόμοι ή για τη συντήρησή τους ή ακόμη για τυχόν κατασκευές που 

υπάρχουν πάνω σ' αυτούς και που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την 

εκτέλεση του Έργου ή για τη μετακίνησή του προς και από το εργοτάξιο. 

 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμία πληρωμή για την κατασκευή των οποιωνδήποτε 

προσωρινών δρόμων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του Έργου, καθώς και για 

τη βελτίωση, επισκευή ή συντήρηση των δρόμων που ήδη υπάρχουν, καθώς και των 

κατασκευών που βρίσκονται πάνω σ' αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 

στους Ειδικούς Όρους, στους οποίους αναφέρονται οι όροι και ο τρόπος τυχόν 

αποζημίωσής του. 

Δρόμοι που επηρεάζονται από την εκτέλεση του Έργου θα διατηρούνται ανοικτοί 

στην κυκλοφορία με δαπάνη του Ανάδοχου, διαφορετικά ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει 

την προσπέλαση προς το εργοτάξιο με κατάλληλους παρακαμπτήριους δρόμους. 

Οποιεσδήποτε ζημίες, σε δρόμους προσπέλασης που υπάρχουν ή στις κατασκευές 

τους, θα επιδιορθώνονται κατά τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με 

φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. 

 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε συνεργασία πάντοτε με τις αρμόδιες Αρχές, 

Οργανισμούς ή τρίτους ή τους ιδιοκτήτες και σύμφωνα με τις οδηγίες τους, να 

παίρνει με δικές του δαπάνες όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορεί το κοινό να 

χρησιμοποιεί ελεύθερα και ανενόχλητα τους δρόμους, τις γέφυρες, τις 

σιδηροδρομικές γραμμές, τις γραμμές ηλεκτρισμού, τις τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές 

γραμμές κ.λπ. 

 

Ακόμη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προσλαμβάνει και 

διατηρεί όλους τους απαραίτητους φύλακες, να προμηθεύεται και να συντηρεί όλα 

τα απαιτούμενα σήματα, πινακίδες και προσωρινές κατασκευές και γενικά να 

προβαίνει σε κάθε απαραίτητη επισκευή, αντικατάσταση ή άλλη ενέργεια για να 

εξασφαλιστεί η παραπάνω ελεύθερη χρήση και προστασία, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών ή Οργανισμών. 
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4. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω εγκαταστάσεις πάθουν ζημία, λόγω της εκτέλεσης του 

Έργου, η ευθύνη για αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Η 

τυχόν συνυπαιτιότητα τρίτων στην πρόκληση ζημιάς στις εγκαταστάσεις και 

κατασκευές, που αναφέρονται παραπάνω, δεν έχει νομικό αποτέλεσμα ή επίπτωση 

για την Εταιρεία, δεδομένου ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτής. 

 

5. Σε Έργα που εκτελούνται μέσα ή έξω από πόλεις και ανεξάρτητα από το ύψος 

προϋπολογισμού, όταν αυτά προκαλούν σημαντική ενόχληση στην κυκλοφορία των 

πεζών και των οχημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί, με δαπάνες 

του, πινακίδες σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

6. Σε περίπτωση που η μελέτη του Έργου εκπονείται από τον Ανάδοχο, θα πρέπει, κατά 

τον σχεδιασμό του Εξοπλισμού, να έχει πάντοτε υπόψη του τις υπάρχουσες 

δυνατότητες για τη μεταφορά του. 

Οι συνέπειες και κάθε είδους δυσκολίες, που θα προκύψουν κατά τη μεταφορά, 

αναλαμβάνονται από τον Ανάδοχο. 

 

 

Άρθρο 17 

Προσωπικό του Αναδόχου 

 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο το 

προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οι οποίες 

προκύπτουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού 

Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, 

που σχετίζονται με το Έργο. 

 

2. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου, ασχέτως 

ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο και να έχει όλα 

τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία 

και τους σχετικούς Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια 

αποπεράτωση του Έργου. 

 

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία, με την εγκατάστασή του στο 

εργοτάξιο, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθμός, ειδικότητα) 

καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Εταιρεία για το προσωπικό 

αυτό. Οφείλει δε να πληροφορεί την Εταιρεία προκαταβολικά για οποιαδήποτε 

ουσιαστική αυξομείωση του αριθμού του προσωπικού του, καθ' όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή. 

 

4. O Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία, σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από 

την άφιξη αλλοδαπού προσωπικού του στη Ελλάδα, έγγραφα στοιχεία με τα οποία 

αποδεικνύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, προσόντα) του προσωπικού αυτού που 

αποστέλλεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της Σύμβασης, όπως και κάθε άλλο 

στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο για να υποστηριχθεί από την Εταιρεία η έκδοση 

από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές των αναγκαίων αδειών εργασίας, θεωρήσεων 

διαβατηρίων κ.λπ. 

Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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5. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, την 

απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του (Έλληνα ή αλλοδαπού), το 

οποίο κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό του προσωπικού 

του με δικές του δαπάνες και δεν μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει στο Έργο, χωρίς 

προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας.  

 

6. Στην περίπτωση που απομακρύνεται από το εργοτάξιο ένα μέλος του προσωπικού 

του Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, ο Ανάδοχος δε δύναται να 

επικαλεσθεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση του 

Έργου ή οποιουδήποτε τμήματός του. 

 

7. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προβλέψεις που καθορίζονται στο Άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό και για το 

προσωπικό των υπεργολάβων του. 

 

8. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που 

απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, στους 

Ειδικούς Όρους μπορεί να ορίζεται κατ' εκτίμηση ο αριθμός τεχνικού προσωπικού 

κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, το οποίο πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο 

Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση της Σύμβασής του.  

Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, με βάση το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του.  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την ενίσχυση των συνεργείων 

του Αναδόχου. 

9. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της 

Εταιρείας, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς 

το προσωπικό των Υπεργολάβων του, που θα απασχολείται στο πλαίσιο της 

Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων 

αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του 

νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών 

εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. 

 

10. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως  

 

(α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και 

να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την 

παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της Εταιρείας και 

 

(β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων 

της Σύμβασης όργανο της Εταιρείας, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που 

είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του 

ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της 

Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα 

Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, 
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κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών 

μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, 

αντίγραφα ΑΠΔ του ΕΦΚΑ κ.λπ. 

 

11. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της Εταιρείας υποχρεώσεις, τόσο για το 

προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το 

προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή 

τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 

 

12. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και 

τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του 

Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής 

Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στον ΕΦΚΑ, 

προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής 

νομοθεσίας. 

 

13. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι 

υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο της Σύμβασης και 

καθ’ όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Εταιρείας 

ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του 

Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με τη 

φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και 

η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή 

του αρμόδιου, για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης, 

οργάνου της Εταιρείας.  

 

Οι υπόψη ταυτότητες οι οποίες θεωρούνται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της 

Εταιρείας για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, επιστρέφονται σ’ αυτή με τη λήξη της 

σύμβασης καθώς και σε κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου. 

 

Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό 

του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο 

αρμόδιο, για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης, όργανο 

της Εταιρείας αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω 

προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 

του ΠΔ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου 

προσωπικού, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε 

αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το 

προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους 

απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα 

απασχολείται στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις 

εγκαταστάσεις και τα κτήρια της Εταιρείας, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την 

προαναφερόμενη κάρτα. 

 

14. Επίσης, με στόχο την εξασφάλιση της διαφάνειας, του διαχωρισμού της ταυτότητας 

της Εταιρείας από τις δραστηριότητες της Μητρικής Εταιρείας, την εξασφάλιση της 

ισότιμης αντιμετώπισης των χρηστών Δικτύου και τη διαφύλαξη της 

εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των χρηστών, ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίζει 

για την απαρέγκλιτη τήρηση, από το προσωπικό του, το οποίο έρχεται κατά την 

εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης σε επαφή με χρήστες του δικτύου, των 

παρακάτω: 
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 Κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης, να φέρει, εκτός από την 

προαναφερόμενη ομοιόμορφη χαρακτηριστική ενδυμασία (φόρμα εργασίας) και 

αναρτημένη, σε εμφανές σημείο, ταυτότητα με φωτογραφία, στην οποία θα 

αναγράφονται ευκρινώς τόσο η Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ και τα 

στοιχεία επικοινωνίας της, όσο και τα στοιχεία του εργαζόμενου, καθώς και η 

επωνυμία, η διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας της Αναδόχου εργοληπτικής 

επιχείρησης, που είναι ο Ανάδοχος του Έργου. Οι υπόψη ταυτότητες, οι οποίες 

θεωρούνται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της Εταιρείας για το απαραίτητο 

χρονικό διάστημα και επιστρέφονται σ’ αυτή με τη λήξη της Σύμβασης, καθώς και 

σε κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου. 

Η ανωτέρω υποχρέωση, όσον αφορά στα στοιχεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 

της Εταιρείας και της εργοληπτικής επιχείρησης, πρέπει να τηρείται και για τα 

οχήματα που χρησιμοποιούνται στις εργασίες.   

 

 Κατά την επίσκεψη σε ακίνητο χρήστη, το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει, να 

διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό της επίσκεψης, να 

επιδεικνύει την προαναφερόμενη ταυτότητα και να γνωστοποιεί στο χρήστη, τόσο 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, όσο και την επωνυμία και τα εταιρικά 

στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου εταιρείας.   

 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω επιβάλλονται από το άρθρο 124 του ν.4001/2011, 

σύμφωνα με το οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα εμπορικά του 

σήματα (λογότυπο) και οι επικοινωνιακές του πρακτικές δεν προκαλούν σύγχυση, 

όσον αφορά στη χωριστή ταυτότητα από την ΔΕΗ ΑΕ. 

 

 Να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντά του, με βάση το περιεχόμενο των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη και τα 

συναλλακτικά ήθη, ανεξαρτήτως χρήστη και των συμβατικών του σχέσεων με 

προμηθευτή.  

 

 Να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με 

αυτούς και να μην προβαίνει σε συστάσεις για προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

 Οφείλει επίσης, να αναφέρει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τα τυχόν ανακύπτοντα 

ζητήματα ή παράπονα των χρηστών δικτύου και σε περιπτώσεις προστριβών να 

την ειδοποιεί άμεσα. 

 

 Να διαφυλάττει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που έρχονται στην 

κατοχή του, κατά την εκτέλεση εργασιών στην παροχή των χρηστών του 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και ειδικότερα 

ονοματεπώνυμα, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.  
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Άρθρο 18 

Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία- Εργασία τις αργίες και εορτές 

 

1. Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Ανάδοχο νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και 

εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Νόμους 

του Κράτους, εκτός αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή της Εταιρείας . 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος δε δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, 

υποχρεούται όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς, που αφορούν σε 

τέτοιες εργασίες. 

 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

γραπτά, 24 τουλάχιστον ώρες πριν, την πρόθεσή του να εκτελέσει εργασία 

νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εορτές. 

 

3. Αν ο Ανάδοχος δε μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρμόδιες Αρχές για 

υπερωριακή εργασία, αυτό δε θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των 

προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου. 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Εταιρεία θα συνηγορεί, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο και δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης περισσότερου προσωπικού, 

αλλά δε μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες 

Αρχές. 

 

4. Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με 

δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού 

του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή 

τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη σωστή εκτέλεση 

των εργασιών. 

 

5. Εάν για την ασφάλεια του Έργου ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Εταιρείας 

ή την τεχνική αρτιότητα του Έργου ή την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου ή εξαιτίας άλλων περιορισμών στις ώρες εργασίας που 

επιβάλουν τρίτοι (Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμοι και Κοινότητες, σημαντικοί 

Καταναλωτές κ.λπ.) είναι αναγκαία, κατά την κρίση της Εταιρείας, η νυχτερινή ή 

υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος, μετά από σχετική εντολή, να την πραγματοποιεί χωρίς 

αντίρρηση και χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, εφόσον δεν προβλέπεται 

διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 

 

 

Άρθρο 19 

Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να κατασκευάζει, συντηρεί και 

διατηρεί σε λειτουργία Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την 

κατασκευή του Έργου και που θα χρησιμοποιούνται τόσο για γραφεία, συνεργεία, 

αποθήκες, κτήριο πρώτων βοηθειών κ.λπ., όσο και για διαμονή του προσωπικού του. 

Οι εγκαταστάσεις αυτές, έστω και αν είναι προσωρινές, πρέπει να πληρούν τους 

όρους υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό πόσιμο, 

πυροσβεστικές συσκευές και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
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2. Όλα τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις, που θα απαιτηθούν για τους προηγούμενους 

σκοπούς, θα κατασκευάζονται με βάση σχέδια, που θα εκπονεί ο Ανάδοχος και θα 

εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε κατάλληλες τοποθεσίες, τις οποίες εγκρίνει 

επίσης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Οι εγκρίσεις αυτές της Εταιρείας δε μειώνουν την αποκλειστική ευθύνη του 

Αναδόχου σχετικά με την κατασκευή όλων των κτισμάτων και τη χρησιμοποίηση των 

εγκαταστάσεων αυτών. 

 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το απαιτήσουν οι αρμόδιες Δημόσιες 

Υπηρεσίες, να μεριμνά, με δαπάνες του, για την έκδοση των αναγκαίων οικοδομικών 

και άλλων αδειών, για την κατασκευή των εργοταξιακών του εγκαταστάσεων και 

κτηρίων. 

 

4. Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των προαναφερομένων 

εγκαταστάσεων ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με 

τους Νόμους και Κανονισμούς ασφάλειας, υγιεινής και δημόσιας τάξης. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων αυτών και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή τους. 

 

5. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις 

υγιεινής για όλο το προσωπικό που απασχολείται στο Έργο. Για το σκοπό αυτό θα 

προβλεφθούν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις στα γραφεία του Αναδόχου, 

τους καταυλισμούς και σ' άλλες τέτοιες θέσεις μέσα στην περιοχή του Έργου ή κοντά 

σ' αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκρίσεις που θα δοθούν από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. 

 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή λειτουργία 

πυροσβεστικές συσκευές, μέσα ή κοντά σ' όλα τα κτήρια. Επίσης, θα εξασφαλίσει 

χημικούς πυροσβεστήρες, που θα τοποθετηθούν κατάλληλα στις εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις. 

Τα μέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή της, 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας και τις λοιπές 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς 

αυτό να μειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

 

7. Ο Ανάδοχος είναι ακόμη υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή 

κατάσταση λειτουργίας τηλεφωνικό σύστημα, που θα εξυπηρετεί τους κυριότερους 

χώρους του Έργου. 

Ειδικότερα, θα γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφώνου μέσα στα 

γραφεία του Αναδόχου, στο κέντρο Πρώτων Βοηθειών και σε οποιοδήποτε άλλο 

σημείο του Εργοταξίου θα απαιτηθεί. 

Το τηλεφωνικό σύστημα του Αναδόχου θα συνδέεται με το τηλεφωνικό σύστημα της 

Εταιρείας, είτε μέσω των υπηρεσιακών γραμμών που υπάρχουν, είτε μέσω 

ραδιοτηλεφωνικών εγκαταστάσεων. 

Η χρήση τηλεφώνων του Αναδόχου θα επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή και στους 

υπαλλήλους της Εταιρείας για τις ανάγκες του Έργου. 

 

8. Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα από 

την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του 

εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 

εξοπλισμού και μηχανημάτων, που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την 
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εκτέλεση του Έργου. 

9. Ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του Έργου είναι δυνατό με τους Ειδικούς Όρους 

να αυξηθούν ή μειωθούν οι απαιτήσεις της Εταιρείας για τις εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 20 

Καθαριότητα Εργοταξίου - Καθαρισμός της περιοχής του Έργου 

 

 

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και μετά την αποπεράτωσή τους 

και μέχρι τη διάλυση του Εργοταξίου, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη 

διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους εργασίας, καθώς και για την έγκαιρη και 

με κατάλληλο τρόπο απομάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων 

απορριμμάτων σε τοποθεσίες, όπου επιτρέπουν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι 

Δημόσιες Αρχές. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί μόνιμο και ιδιαίτερο προσωπικό, το οποίο θα 

φροντίζει για την καθαριότητα. 

 

2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος με δαπάνες του θα μεριμνά για 

την απαιτούμενη διακίνηση των μηχανημάτων, των ανταλλακτικών, χρησίμων 

υλικών ή υλικών περισυλλογής, εφοδίων κ.λπ., καθώς επίσης και για τη μεταφορά, 

ταξινόμηση και αποθήκευσή τους σε χώρους που θα καθορισθούν από την Εταιρεία. 

Επίσης θα προβαίνει στη διάθεσή τους, ακολουθώντας τις οδηγίες της Εταιρείας. 

 

3. Αμέσως μετά την αποπεράτωση του Έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα κτήρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά έργα, 

να απομακρύνει τα υλικά κατεδάφισης και να φροντίσει για τον καθαρισμό του 

Εργοταξίου. 

Είναι υποχρεωμένος επίσης, να αποκομίσει από το Εργοτάξιο τα μηχανήματα, τα 

υλικά και τα εφόδια ιδιοκτησίας του, καθώς και όλα τα κατάλοιπα ή απορρίμματα, 

που προέρχονται από την εκτέλεση του Έργου. 

 

4. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, αποκομιδή και εκκαθάριση με ευθύνη, 

φροντίδες και δαπάνες του, ύστερα από γραπτή οδηγία της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. 

Αν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, οι οποίες αναφέρονται στις 

προηγούμενες παραγράφους, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, αφού περάσει άπρακτη η 

λογική προθεσμία, που θα δοθεί στον Ανάδοχο για το σκοπό αυτό, να εκτελέσει για 

λογαριασμό του, με δαπάνες και ευθύνη του, τις εργασίες κατεδάφισης, αποκομιδής 

και εκκαθάρισης που προβλέπονται στο Άρθρο αυτό. 

 

5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γραπτά από τον Ανάδοχο να περιέλθουν, 

ολικά ή μερικά, στην κυριότητά της μετά την αποπεράτωση του Έργου τα βοηθητικά 

έργα και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 16 και 19 του 

παρόντος, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για 

κατεδάφιση και αποκομιδή δε θα ισχύουν. 
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Ο Ανάδοχος σε τέτοιες περιπτώσεις δε θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε 

άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, εκτός από την πληρωμή της αξίας εκποίησης των 

υλικών, του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων, αφαιρουμένων των δαπανών 

περισυλλογής, που έχουν ενσωματωθεί στα βοηθητικά αυτά έργα και στις 

εγκαταστάσεις και τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα αποκόμιζε ο Ανάδοχος. 

Το ύψος της αποζημίωσης θα καθοριστεί μεταξύ Εταιρείας και Αναδόχου. 
 

 
Άρθρο 21  

Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά 

 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην 

προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, 

υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση του Έργου. 

Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα, 

εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτήρια, που χρησιμοποιούνται προσωρινά ή οριστικά στο 

Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν 

πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει 

το δικαίωμα να κάνει οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατάξεις των Τεχνικών 

Προδιαγραφών ή τις απαιτήσεις των Κανονισμών που ισχύουν, δειγματοληψίες ή/και 

δοκιμές στα υλικά και στις εργασίες που εκτελούνται. Οι δαπάνες των δοκιμών 

αυτών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς 

Όρους. 

 

2. Η Εταιρεία δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/και την εγκατάσταση 

οποιουδήποτε μηχανήματος, εργαλείου, βοηθητικής εγκατάστασης κ.λπ., εφόσον 

θεωρεί τη χρήση ή την εγκατάστασή τους, μη ασφαλή. 

 

3. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να απομακρύνει από τον τόπο του Εργοταξίου 

οποιοδήποτε μηχάνημα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση, που 

έχει προσκομιστεί στο Εργοτάξιο ή που έχει κατασκευαστεί σ' αυτό, χωρίς 

προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

4. Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Ανάδοχος να συντηρεί διαρκώς τα 

μηχανήματά του και να τα διατηρεί σε κατάσταση που να παρέχουν πλήρη ασφάλεια 

για το Έργο και το προσωπικό, έχει επιπλέον την υποχρέωση να προσκομίζει για 

κάθε ανυψωτικό μηχάνημα (γερανό, αναβατόριο κ.λπ.), που θα χρησιμοποιηθεί για 

την κατασκευή του Έργου, πριν την άφιξη του στο Εργοτάξιο, πρόσφατο 

πιστοποιητικό που να έχει εκδοθεί από ειδικό επίσημο Οργανισμό Ασφάλειας και με 

το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το μηχάνημα έχει υποβληθεί σε δοκιμές ασφαλείας 

που προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς. Τα πιστοποιητικά αυτά θα 

ανανεώνει κάθε χρόνο. 

Η προσκόμιση αυτή δεν αναιρεί την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για την 

ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. 

 

5. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση στην οποία 

θα προσδιορίζονται τα οχήματα και ο μηχανικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 

στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή και Υπεργολάβο του, αντίγραφα 

από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από 

διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα 

ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα 
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ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη 

απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο, για την 

παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης, όργανο της Εταιρείας. 

Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Αναδόχου ή Υπεργολάβου του θα χρησιμοποιείται 

στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το 

προαναφερόμενο σήμα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. 

 

6. Μετά από γραπτή πρόσκλησή της προς τον Ανάδοχο, η Εταιρεία μπορεί να κάνει 

έλεγχο της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων εργαλείων. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να μεταφέρει τα προς εξέταση εργαλεία σε εργαστήριο ή άλλο τόπο που 

μπορεί να γίνει ο έλεγχος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εταιρείας. Σε περίπτωση 

διαπίστωσης, κατά την κρίση της Επιχείρησης είτε ανεπάρκειας της ποσότητας των 

εργαλείων είτε ότι είναι ακατάλληλα ή κακής ποιότητας, ο Ανάδοχος υποχρεούται, 

εντός 20 ημερών το αργότερο από την ημερομηνία γραπτής ανακοίνωσης της 

Εταιρείας, να συμπληρώσει τα εργαλεία του σύμφωνα με την ανακοίνωση και να 

αντικαταστήσει τα ακατάλληλα ή μη καλής ποιότητας με άλλα κατάλληλα. Μετά την 

παρέλευση του 20ημέρου η Εταιρεία ορίζει ημερομηνία επανελέγχου για να 

εξακριβώσει εάν ο Ανάδοχος συμμορφώθηκε πλήρως με την γραπτή ειδοποίησή της. 

 

Εννοείται ότι όλοι οι παραπάνω έλεγχοι από την Εταιρεία, είτε πραγματοποιηθούν 

είτε όχι, δεν μειώνουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου, ο 

οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο 

προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας της κατάστασης των εργαλείων που 

χρησιμοποιεί. 

 

7. Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών 

αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. Οι πηγές αυτές, πριν από τη 

χρησιμοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που 

μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. 

Αν διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα από τις πηγές αυτές 

του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος.  

8. Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από 

καθαίρεση παλιών έργων, ανήκουν στην Εταιρεία. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις 

δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η Σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και 

οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν 

μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών 

από τον Ανάδοχο γίνεται μετά από έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας και αφού 

συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του 

Αναδόχου. 

Άρθρο 22 

Χρήση εκρηκτικών υλών 

 

1. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί εκρηκτικές ύλες, υποχρεούται να τις 

χρησιμοποιεί κατά τρόπο που να μη βάζει σε κίνδυνο τη σταθερότητα, ασφάλεια ή 

ποιότητα του Έργου ή την ακεραιότητα του προσωπικού του και των τρίτων ή την 

περιουσία των τρίτων και της Εταιρείας. Κατά την προμήθεια, μεταφορά, 

αποθήκευση και χρήση των εκρηκτικών υλών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συμμορφώνεται επακριβώς με τις ισχύουσες διατάξεις, που προβλέπονται από τους 

Νόμους, υπέχοντας όλες τις ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας. 
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2. Στις περιπτώσεις που ενδέχεται η χρήση εκρηκτικών υλών να προκαλέσει ζημίες στο 

Έργο ή σ' οποιαδήποτε ιδιοκτησία της Εταιρείας ή και σε τρίτους, η Εταιρεία 

δικαιούται να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη χρήση εκρηκτικών υλών και ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την εργασία χωρίς εκρηκτικά. 

 

3. Η άσκηση ή όχι από την Εταιρεία του προηγούμενου δικαιώματος της, δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του, που προκύπτουν 

από το παρόν άρθρο ή και γενικότερα από τις ισχύουσες διατάξεις και Νόμους και 

ούτε δημιουργεί στον Ανάδοχο δικαιώματα αποζημίωσης ή τυχόν πρόσθετης 

πληρωμής του. 

 

Άρθρο 23 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που απαριθμούνται παρακάτω: 

 

 Σύμβαση 87 της ΔΟΕ, περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας 

συνδικαλιστικού δικαιώματος 

 Σύμβαση 98 της ΔΟΕ, περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών 

διαπραγματεύσεων 

 Σύμβαση 29 της ΔΟΕ, σχετικά με την αναγκαστική εργασία 

 Σύμβαση 105 της ΔΟΕ, σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας 

 Σύμβαση 138 της ΔΟΕ, για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης 

 Σύμβαση 111 της ΔΟΕ, για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και απασχόληση) 

 Σύμβαση 100 της ΔΟΕ, σχετικά με την ίση αμοιβή 

 Σύμβαση 182 της ΔΟΕ, σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας 

 Σύμβαση της Βιέννης, για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και πρωτόκολλο 

του Μόντρεαλ, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 

 Σύμβαση της Βασιλείας, για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων 

αποβλήτων και της διάθεσής τους (Σύμβαση της Βασιλείας) 

 Σύμβαση της Στοκχόλμης, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (σύμβαση της 

Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ) 

 Σύμβαση, σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά 

ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο 

(ΙΙΝΕΡ/ΡΑΟ) (σύμβαση ΣΜΕ), Ρότερνταμ, 10 Σεπτεμβρίου 1998 και τα τρία σχετικά 

περιφερειακά πρωτόκολλα. 

 

 

Άρθρο 24 

Ευθύνες του Αναδόχου – Περιορισμοί Ευθύνης Συμβαλλομένων 

 

1. O Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει οποιοδήποτε τμήμα καθώς 

και το σύνολο του Έργου άρτια, πλήρως, εμπρόθεσμα και σύμφωνα προς τους 

κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, τις προβλέψεις των τεχνικών προδιαγραφών 

καθώς και τους εμπορικούς όρους της Σύμβασης. 
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O Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του υποχρεούνται να συμμορφώνονται αυστηρά 

προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και 

Αστυνομικές διατάξεις (περιλαμβανομένων και των σχετικών με την Υγεία και 

Ασφάλεια στην Εργασία και με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων), 

έγγραφες διαταγές από Δημόσιες, Δημοτικές ή άλλες Αρχές, που θα αναφέρονται σε 

νόμιμες απαιτήσεις τους για την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο, καθώς και 

προς τους Κανονισμούς και τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Εταιρείας 

(συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ασφαλείας της Εταιρείας). 

 

Επίσης πρέπει να : 

α. εκτελούν το Έργο υπό ασφαλείς συνθήκες όσον αφορά τις εργασίες και όλο το 

απασχολούμενο σ' αυτές προσωπικό, καθώς επίσης και τους τρίτους. 

β. εκδίδουν με μέριμνά τους και δαπάνες τους κάθε άδεια που προβλέπεται από 

τους παραπάνω Νόμους και Διατάγματα, εκτός αν άλλως ορίζεται στους Ειδικούς 

Όρους. 

γ. ενημερώνουν αμέσως την Εταιρεία και τις Αρμόδιες Αρχές και να παίρνουν όλα 

τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομο ή ζημίας σε 

οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Εταιρείας). 

δ. αναφέρουν στην Εταιρεία οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια του Εξοπλισμού και του 

Έργου. 

ε. ανακοινώνουν στην Εταιρεία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε 

αυτούς, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα διάφορα έγγραφα των 

Αρχών, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λπ. 

 

2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 

προσωπικό του ή στο προσωπικό της Εταιρείας, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη 

λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Λήψη μέτρων ασφαλείας 

 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη, η οποία επισύρει νομικές κυρώσεις, για την εφαρμογή 

της Νομοθεσίας, σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Επίσης ο 

Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται να συμμορφώνεται 

με όλες τις κείμενες και σχετικές με την υγεία και την ασφάλεια διατάξεις της 

Νομοθεσίας, για τις οποίες δεν έχει γίνει ρητή αναφορά στους συμβατικούς όρους ή 

με διατάξεις οι οποίες ενδέχεται να νομοθετηθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης του 

Έργου. Συμφωνεί ρητά και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη μελέτη και 

την εφαρμογή των μέτρων ασφαλούς εργασίας, τόσο για τους απασχολούμενους 

στην κατασκευή του Έργου όσο και για τους Τρίτους. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις 

αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙ-

ΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 

27.11.2002 (Β' 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών, κατά τη φάση της 

μελέτης και της κατασκευής του Έργου. 
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Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων για την 

ασφάλεια και υγεία στην εργασία από τους Υπεργολάβους του. Ο Τεχνικός 

Ασφαλείας και ο Γιατρός Εργασίας (εάν προβλέπεται) του Αναδόχου θα παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους και στους Υπεργολάβους του για την απασχόλησή τους σε εργασίες 

της Σύμβασης. 

 

Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα 

τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων 

εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για Τεχνικό Ασφαλείας και 

Γιατρό Εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για 

προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 

 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί, με ευθύνη του, κάθε σχετική 

μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να 

λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική 

ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των 

παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων και για την καταβολή των 

σχετικών αποζημιώσεων.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία, αφορούν: 

 

 Την τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με την Υγεία και 

Ασφάλεια στην εργασία, την πυρασφάλεια κλπ., καθώς επίσης και των σχετικών 

διατάξεων, που ενδέχεται να νομοθετηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

Έργου.  

 Να ορίσει τον Τεχνικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας (εφόσον υποχρεούται), 

να τηρεί το Βιβλίο Ατυχημάτων, το Βιβλίο Υποδείξεων & Παρατηρήσεων του 

Τεχνικού Ασφαλείας, να ενημερώνει τις αρχές για τα ατυχήματα του προσωπικού 

του και να τα κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 Επιπλέον θα διαβιβάζει στα ΚΕΠΕΚ την «εκ των προτέρων Γνωστοποίηση», 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 305/96. 
 Την εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση, και αναπροσαρμογή - εφόσον 

απαιτηθεί - Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και 

Υγείας (ΦΑΥ) για το υπό εκτέλεση Έργο. 

 Την απαγόρευση χρήσης τοξικών και επικίνδυνων ουσιών. 

 Την υποχρέωση υποβολής, για όλες τις χημικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν 

στο Έργο, Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών (Materials Safety Data Sheets), 

και την τήρηση κατά την εργασία με αυτές όλων των μέτρων ασφαλείας που 

προβλέπει η νομοθεσία. 

 Την εκπόνηση, μέχρι την Οριστική Παραλαβή, Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού 

Κινδύνου (ΓΕΕΚ) για την λειτουργία – εκμετάλλευση του υπό εκτέλεση έργου, η 

οποία θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό των σχετικών κινδύνων, τα μέτρα 

προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται, τα προτεινόμενα προς χρήση Μέσα 

Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), και τυχόν άλλους προς εφαρμογή κανόνες για την 

Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων. 

 Τον ορισμό, σε περίπτωση εργασίας πολλών συνεργείων δικών του ή 

υπεργολάβων του, Συντονιστή σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας κατά την εκτέλεση 

του Έργου. 
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 Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία τυχόν 

εγκαταστάσεων της Εταιρείας, καθώς επίσης και για την ασφαλή εργασία τυχόν 

συνεργείων της Εταιρείας ή άλλων Αναδόχων της που βρίσκονται στην περιοχή 

του Έργου ή σε γειτονικούς με αυτό χώρους. 

 

Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος των καταγεγραμμένων ευθυνών του Αναδόχου δεν 

είναι περιοριστικός και ότι δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του 

ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του. 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εργασίας και συνεργείων άλλων Αναδόχων ή/και 

συνεργείων της Εταιρείας, την ευθύνη συντονισμού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας 

θα έχει η Εταιρεία, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, της οποίας θα ορίσει κατάλληλο 

Συντονιστή, τις οδηγίες και υποδείξεις του οποίου οφείλει το προσωπικό του 

Αναδόχου να τηρεί απαρέγκλιτα. 

Επίσης πριν την έναρξη των εργασιών, εκπρόσωπος του Αναδόχου θα ενημερώνεται 

από εκπρόσωπο της Εταιρείας για θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, και ότι 

αντίστοιχες συναντήσεις θα επαναλαμβάνονται περιοδικά κατά την κρίση της 

Εταιρείας. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των 

υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί 

το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 

υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή 

της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).  

 

4. Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις 

κείμενες και σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος Νομοθεσία, ιδίως 

αναφορικά με τα ακόλουθα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 
 

 Την τήρηση της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. 

 Την τήρηση, κατά τη φάση κατασκευής, των σε ισχύ περιβαλλοντικών όρων.  

 Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στην περιοχή του Έργου για την 

αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον περιορισμό του θορύβου, την 

προστασία του εδάφους, των υδάτινων πόρων και της χλωρίδας – πανίδας. 

 Την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος 

προβλεπόμενων μέτρων στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και στον Φάκελο 

Ασφάλειας και Υγείας του Έργου. 

 Την, εν γένει, υποχρέωση συμμόρφωσής του προς τις σχετικές με την προστασία 

του περιβάλλοντος εντολές και υποδείξεις της Εταιρείας, και ιδιαίτερα αναφορικά με 

τις σχετιζόμενες με τη διαχείριση των αποβλήτων. 

 

Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος των καταγεγραμμένων ευθυνών του Αναδόχου δεν 

είναι περιοριστικός και ότι δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του 

ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διενέργεια των εργασιών 

εκτέλεσης του Έργου. 
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Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών του Έργου εντοπιστούν υλικά ή 

εξοπλισμός που περιέχουν αμίαντο ή άλλα επικίνδυνα στοιχεία (όπως αυτά ορίζονται 

στην κείμενη Νομοθεσία), αυτά θα αποξηλώνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένο χώρο με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου και σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Στην 

περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν για τις χρονικές και 

οικονομικές επιπτώσεις στο Έργο από την αιτία αυτή.  

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του 

σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στον χώρο του Έργου, η Εταιρεία διατηρεί 

το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 

υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή 

της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κλπ.).  

 

5. Ευθύνες υλικών ζημιών σε ιδιοκτησίες 

 

5.1.Ο Ανάδοχος ευθύνεται, μέχρι την προσωρινή παραλαβή του Έργου, για 

οποιαδήποτε υλική ζημία σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, που θα προκληθεί από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που έχει σχέση με την εκτέλεση του Έργου, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των ζημιών που θα προκληθούν λόγω 

παραλήψεων του Αναδόχου κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 

5.2.Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του έργου, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε 

πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες (π.χ. 

κτίσματα, δρόμους, δέντρα, οποιεσδήποτε καλλιέργειες κ.λπ.), καθώς και σε 

εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή άλλων Οργανισμών, επιδεικνύοντας για το σκοπό 

αυτό ιδιαίτερη επιμέλεια. 

 

5.3.Σε περίπτωση ζημιάς σε τρίτους ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 48-ώρου να 

υποβάλλει δήλωση στην Εταιρεία και στη συνέχεια να προσκομίσει εντός τακτής 

προθεσμίας, απαλλακτική απόδειξη για αποκατάσταση ζημιάς ή αποζημίωση του 

ζημιωθέντος. 

 

5.4.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει κατά τις ορισμένες τακτές ημερομηνίες από 

την Εταιρεία έκθεση, που να περιέχει τις ζημιές που έγιναν κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου σε ιδιοκτησίες τρίτων ή της Εταιρείας, τη θέση, την αιτία και 

την έκταση της κάθε ζημιάς καθώς και τους αναφερόμενους σαν ζημιωθέντες 

ιδιοκτήτες. 

 

5.5.Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν καθόλου από τον Ανάδοχο, διαβιβάζονται 

σ' αυτόν από την Εταιρεία για διακανονισμό και αυτός υποχρεούται το συντομότερο 

δυνατό και το πολύ μέσα σ' ένα (1) μήνα, είτε να τις εξοφλήσει και να υποβάλλει 

στην Εταιρεία σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις, είτε, εφόσον δεν αποδέχεται την 

ευθύνη για τις ζημιές, να ανακοινώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως 

την άρνησή του προς τους ενδιαφερομένους, κοινοποιώντας τις σχετικές επιστολές 

του και στην Εταιρεία. 

 

Αν η παραπάνω ταχθείσα προς τον Ανάδοχο προθεσμία περάσει άπρακτη, η 

Εταιρεία καταβάλλει την, κατά τη δικαία κρίση της, αποζημίωση προς το ζημιωθέντα 

και χρεώνει τον Ανάδοχο με τη σχετική δαπάνη. 
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5.6.1. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός προκάλεσε τις ζημιές και 

επιπλέον ο ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά του Αναδόχου ή κατά της Εταιρείας, τότε 

η Εταιρεία θα παρακρατεί από το λαμβάνειν του Αναδόχου το ποσόν που ζητάει ο 

ζημιωθείς, προσαυξημένο με τους τόκους μιας τριετίας (με το εκάστοτε ισχύον 

επιτόκιο υπερημερίας) και με τα κατ' εκτίμηση δικαστικά έξοδα.  

Εναλλακτικά, ο Ανάδοχος μπορεί να καλύψει την παραπάνω απαίτηση 

προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή της έγκρισης της Εταιρείας για ποσόν όσο η 

ανωτέρω παρακράτηση. 

Εφόσον εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, γίνεται συμψηφισμός με βάση το ποσόν 

που επιδικάστηκε συν τα πραγματοποιηθέντα δικαστικά έξοδα. Διαφορετικά 

αποδίδεται το ποσόν που παρακρατήθηκε, ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή. 

 

5.6.2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ότι αυτός έχει οποιαδήποτε ευθύνη 

αποζημίωσης και ο ιδιώτης δεν έχει εγείρει αγωγή μέχρι το στάδιο εκκαθάρισης της 

Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, είτε απαλλακτικές αποδείξεις 

από τον ζημιωθέντα, στην περίπτωση που αποκατέστησε τη ζημιά ή τον 

αποζημίωσε, είτε εγγυητική επιστολή η οποία να καλύπτει την απαίτησή του 

ζημιωθέντος προσαυξημένη με τους τόκους χρονικού διαστήματος ίσου με αυτό 

που απομένει μέχρι να παραγραφεί η απαίτηση (με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο 

υπερημερίας), καθώς και με τα κατ' εκτίμηση δικαστικά έξοδα. Η εγγυητική αυτή 

επιστολή θα πρέπει να παραμείνει στην Εταιρεία μέχρι την έκδοση οριστικής 

απόφασης επί της αγωγής ή μέχρι την παραγραφή της απαίτησης αν δεν εγείρει 

αγωγή ο ιδιώτης. Όταν ο ζημιούμενος είναι Δημόσιος Οργανισμός ή Επιχείρηση 

Κοινής Ωφέλειας ή Δήμος ή Κοινότητα κ.λπ. ισχύουν τα ίδια όπως παραπάνω 

(παρακράτηση ή εγγυητική επιστολή) χωρίς να χρειάζεται να γίνει αγωγή κατά του 

Αναδόχου ή της Εταιρείας. 

5.7.Η μη συμμόρφωση προς τις παραπάνω υποχρεώσεις, καθιστά τον Ανάδοχο χωρίς 

άλλο, υπεύθυνο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που έγινε και δεν δηλώθηκε ή 

που δεν δηλώθηκε εμπρόθεσμα, ακόμη κι αν αυτή διαφορετικά θα βάρυνε την 

Εταιρεία, εφαρμοζομένων ανάλογα σ' αυτήν την περίπτωση των διατάξεων του 

παρόντος Άρθρου. 

 

5.8.Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος να προβάλει 

οποιαδήποτε ένσταση κατά πάσης αξιώσεως ανταγωγής της Εταιρείας, ιδίως δε να 

αμφισβητεί την έκταση ζημιών που έγιναν από αυτόν και τον βαρύνουν, καθώς και 

τα απαιτούμενα για την αποκατάσταση αυτών ποσά. 

 

5.9. Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή κατά του ΔΕΔΔΗΕ από οποιοδήποτε 

τρίτο που απαιτεί αποζημίωση και που έχει σχέση άμεση ή έμμεση με το αντικείμενο 

που εκτέλεσε ο Ανάδοχος, υποχρεούται να παρέμβει - εφόσον προσεπικληθεί σε 

δίκη - υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, με έξοδά του (του Αναδόχου), να υπεισέλθει στη θέση 

του ΔΕΔΔΗΕ ως κύριος διάδικος άλλως, αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο δεν 

καταστεί κύριος διάδικος, να καταβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ κάθε ποσό που τυχόν 

επιδικαστεί υπέρ τρίτων και κατά του ΔΕΔΔΗΕ για κεφάλαιο, τόκους και δικαστική 

δαπάνη και να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον 

ΔΕΔΔΗΕ. Η παρούσα υποχρέωση υφίσταται κατόπιν σχετικής έγγραφης 

ειδοποιήσεως του ΔΕΔΔΗΕ προς τον Ανάδοχο.  

 

5.10.Τέλος επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση συστηματικής μη τήρησης από τον Ανάδοχο 

των ανωτέρω υποχρεώσεών του, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη 

διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να καλύψει 
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με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή 

προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). 

 

6. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται : 

α. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και έναντι του δικού 

του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, για ζημίες γενικά, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε 

προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. 

β. έναντι της Εταιρείας, για κάθε είδους ζημίες ή άμεσες θετικές δαπάνες, που θα 

υποστεί, λόγω μη εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, ή που απορρέουν από ελαττώματα του Έργου, ή ακόμη και από 

την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση, καθώς και από περιστατικά 

που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση. 

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για τις έμμεσες δαπάνες, διαφυγόντα κέρδη και 

απώλειες ενέργειας. 

 

7. Από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του Έργου και μέχρι την Οριστική 

Παραλαβή του, ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων, αλλά μόνο για λόγους που οφείλονται σε αυτόν τον 

ίδιο ή στους εκπροσώπους του και Υπεργολάβους του ή/και σε ελαττώματα του 

Έργου. 

 

8. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εγείρει οποιαδήποτε αγωγή, σε 

καμία περίπτωση, κατά της Εταιρείας ή να μη θεωρήσει την Εταιρεία ή τους 

συμβούλους της ή τη Διοίκηση και το προσωπικό της υπεύθυνους για οποιαδήποτε 

ζημία ή/και απώλεια ή/και καταστροφή του Εξοπλισμού ή του Έργου, καθώς επίσης 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εγείρει αγωγή στην περίπτωση ζημιών ιδίου ή 

τρίτων, καθώς και για σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, που θα 

συμβούν σε οποιοδήποτε χρόνο. 

 

9. Τέλος για κάθε μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος και 

αναλαμβάνει κάθε σχετική ευθύνη που προκύπτει από τη Σύμβαση, είτε αστική είτε 

ποινική, έναντι της Εταιρείας και κάθε τρίτου. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την υπεράσπιση της 

Εταιρείας σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και μήνυση, που θα εγείρει οποιοσδήποτε 

κατά της Εταιρείας ή/και του προσωπικού της, για λόγους που ανάγονται σε 

ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου (ή των Υπεργολάβων του). Οι δαπάνες αυτές 

θα επιστρέφονται στον Ανάδοχο σε περίπτωση που ήθελε τελεσιδίκως κριθεί ότι οι 

ως άνω ενέργειες ή παραλείψεις δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του Αναδόχου 

(ή των Υπεργολάβων του). 

 

10. Οι ευθύνες του Αναδόχου για αποζημίωση της Εταιρείας, που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, δε θα υπερβαίνουν το 100% του Συμβατικού Τιμήματος, 

προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των 

Συμπληρωμάτων της Σύμβασης, καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους. 

Οι ευθύνες της Εταιρείας για αποζημίωση του Αναδόχου, που απορρέουν από τη 

Σύμβαση δε θα υπερβαίνουν το 50% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξανόμενου 

με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της 

Σύμβασης καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους.   
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Επιπλέον οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι δεν θα ευθύνονται έναντι αλλήλων για 

τυχόν έμμεσες δαπάνες ή/και αποθετικές ζημίες. 

 

Άρθρο 25  

Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 

 

1. Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώματά 

της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με τον έλεγχο του Έργου ή 

τμήματός του, ή στην περίπτωση που η Εταιρεία εγκρίνει οποιοδήποτε έγγραφο, 

σχέδιο ή ενέργεια του Αναδόχου, η παραίτηση αυτή από δικαίωμα ή η παροχή 

έγκρισης κατ' ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 

2. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα Άρθρα 325-329, 

695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων του με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στην παράγραφο 4 του Άρθρου 48 του παρόντος. 

 

Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του 

άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από 

οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διάταξη κλπ. που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον και 

αφορούν σε αναθεώρηση ή/και αναπροσαρμογή του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι 

του οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου και τούτο ανεξάρτητα 

οποιωνδήποτε τυχόν μεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη 

Σύμβαση, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών τον 

θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

Στην έννοια της ανωτέρω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών δεν 

περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 

 

 τροποποίηση Νομοθεσίας σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντος 

 τροποποίηση Κανονισμών σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου αντισεισμικού 

υπολογισμού και ελέγχου των κατασκευών του Έργου (ζώνη σεισμικότητας, 

εφαρμοζόμενοι συντελεστές κ.λπ.), 

στο βαθμό που με την τιμολόγηση που προβλέπεται στη Σύμβαση δεν καλύπτεται το 

κόστος των επιπλέον εργασιών, που θα προκύψουν εξαιτίας των περιπτώσεων 

αυτών. 

 

Άρθρο 26 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 

 

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τόσο αυτός, όσο και οι Υπεργολάβοι του, έχουν στην 

κατοχή τους όλα τα απαιτούμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την κυριότητα, που 

τους επιτρέπουν και τους παρέχουν το δικαίωμα χρησιμοποίησης του Εξοπλισμού ή 

μέρους αυτού, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους, οι 

οποίες απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δαπάνες του, να αναλαμβάνει την υπεράσπιση της 

Εταιρείας εναντίον κάθε αγωγής κατ' αυτής, που βασίζεται σε ισχυρισμό ότι ο 

Εξοπλισμός που πουλήθηκε στην Εταιρεία ή το Έργο που εκτελέσθηκε για 

λογαριασμό της, με βάση τη Σύμβαση, ή οποιοδήποτε τμήμα ή είδος ή χρήση αυτών, 
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συνιστούν προσβολή δικαιώματος, που πηγάζει από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή 

σχεδίου ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου. 

Η Εταιρεία οφείλει να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τον Ανάδοχο για κάθε τέτοια 

αγωγή και να παρέχει σ' αυτόν την απαιτούμενη εξουσιοδότηση και τις αναγκαίες 

πληροφορίες και συνδρομή για την, με δαπάνες του, υπεράσπιση της Εταιρείας. 

 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως την Εταιρεία για κάθε αποζημίωση 

ή δαπάνη, τις οποίες τυχόν θα υποχρεούται να καταβάλει η Εταιρεία ως συνέπεια 

των ανωτέρω αγωγών. 

 

4. Σε περίπτωση που, ως συνέπεια των αξιώσεων που προαναφέρθηκαν, θα κριθεί 

τελεσίδικα ότι ο πωληθείς Εξοπλισμός ή αυτός που πρόκειται να πωληθεί ή το Έργο 

που πρόκειται να εκτελεσθεί ή οποιοδήποτε τμήμα ή είδος τους ή οποιαδήποτε χρήση 

τους, συνιστούν προσβολή δικαιώματος που πηγάζει από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

τρίτου και απαγορευθεί η χρήση τους, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δαπάνες 

του : 

α. να εξασφαλίσει για την Εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τέτοιο Εξοπλισμό και 

Έργο, ή 

β. να αντικαταστήσει ή τροποποιήσει τα είδη που συνιστούν την προσβολή τέτοιου 

δικαιώματος, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Εταιρεία, είτε με άλλα είδη που δε 

συνιστούν προσβολή, είτε τροποποιώντας αυτά έτσι ώστε να μη συνιστούν τέτοια 

προσβολή. 

    Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα για 

αποζημίωση και για απαίτηση καταβολής ποινικών ρητρών, σύμφωνα με το σχετικό 

άρθρο του Συμφωνητικού, καθώς και για καταγγελία της Σύμβασης, με βάση το 

Άρθρο 55 του παρόντος. 

 

5. Απαιτήσεις εξ αιτίας προσβολής δικαιωμάτων που πηγάζουν από διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, οι οποίες επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου, θεωρούνται ως 

ελαττώματα με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το Άρθρο 34 του 

παρόντος. 

 

 

Άρθρο 27 

Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

 

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεων του, καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους 

όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, 

εκτέλεση και λειτουργία του Εξοπλισμού και όλου του Έργου, ώστε αυτό να είναι 

κατάλληλο για τον σκοπό, για τον οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται. Επίσης ο 

Ανάδοχος εγγυάται την εκτέλεση του Έργου, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις 

προθεσμίες που καθορίζονται στη Σύμβαση. 

Επίσης ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η 

εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε 

έλλειψη συντήρησης από την Εταιρεία ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και 

ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από την Εταιρεία, δε 

γνωστοποιήθηκαν στον Ανάδοχο. 

 

 



 

36 
 

2. Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των εγγυηθέντων από αυτόν, η Εταιρεία 

δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που της παρέχονται από τη 

Σύμβαση. Η μη άσκηση όμως από την Εταιρεία οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, 

δε θα ερμηνεύεται ως παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματα αυτά. 

 

3. Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους 

έναντι των οποίων η Εταιρεία τυχόν θα ευθύνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς 

Νόμους για καταβολή προστίμων και ποινικών ρητρών, λόγω της μη εκπλήρωσης 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, ο 

Ανάδοχος παρέχει εγγυήσεις που αποτελούνται : 

 

α. Από την εγγύηση με μορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον 

Ανάδοχο. 

β. Από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία κατατίθεται από τον 

Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

γ. Από την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, η οποία κατατίθεται για την ανάληψη 

από τον Ανάδοχο σχετικής προκαταβολής, αν προβλέπεται από τη Σύμβαση. 

 

4. Κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

 

Στον Ανάδοχο θα γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επί του συνολικού 

ποσού κάθε πληρωμής, η οποία ανέρχεται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην 

πιστοποιούμενη αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στο Συμφωνητικό.  

Οι κρατήσεις αυτές μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, 

μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. 

Οι κρατήσεις αυτές (υπό μορφή εγγυητικών Επιστολών ή ρευστού) θα επιστρέφονται 

άτοκα, μαζί με τις Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρακάτω παρ. 5 του παρόντος άρθρου.  

 

5. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

 

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία, Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης, σύμφωνα με υπόδειγμα της Εταιρείας, που εκδίδεται με δαπάνες του, το 

ποσό της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) του 

Συμβατικού Τιμήματος χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στο Συμφωνητικό. Σε ειδικές περιπτώσεις, το παραπάνω ποσοστό μπορεί 

να αυξάνεται μέχρι 10% κατ’ ανώτατο, όπως θα εξειδικεύεται το τεύχος 

«Συμφωνητικό». 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

Σύμβασης και θα αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό, που βρίσκεται στα χέρια της Εταιρείας. 

 

5.2 Για οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης που αφορά σε αύξηση του Συμβατικού 

Τιμήματος, στην οποία περιλαμβάνεται και η τυχόν αναθεώρηση τιμών, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ποσοστό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% 

επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
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5.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω συμπληρωματικές 

Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, τότε η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατεί 

τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, μέχρι την 

κατάθεση των Εγγυητικών Επιστολών. 

 

5.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Εταιρείας 

έναντι του Αναδόχου και η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει 

καταπεσούσα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, μερικά ή ολικά, λόγω 

οποιασδήποτε απαίτησής της, που απορρέει από τη Σύμβαση. 

 

5.5 Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στον φορέα που την εξέδωσε 

μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου και την 

τελική λογιστική εκκαθάριση της σύμβασης, εκτός εάν θα πρέπει να καλύψει 

αναλογικά τμήμα του Έργου, που πρόκειται να παραληφθεί οριστικά αργότερα, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 40 του παρόντος. Η Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης δε θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις της Εταιρείας 

κατά του Αναδόχου, οπότε μπορεί να αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο με άλλη που 

να καλύπτει τις εν λόγω απαιτήσεις.  

Στο Συμφωνητικό προβλέπονται οι τυχόν περιπτώσεις, στις οποίες μέρος της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 

 

5.6 Για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος πρέπει 

να υποβάλει σχετική αίτηση στην Εταιρεία. 

 

6. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής  

 

6.1 Η Προκαταβολή, που τυχόν χορηγείται στον Ανάδοχο, με βάση όσα ορίζονται στο 

Συμφωνητικό, θα καλύπτεται από Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, σύμφωνα με 

υπόδειγμα της Εταιρείας, που θα εκδίδεται με δαπάνες του και η οποία θα 

παραδοθεί στην Εταιρεία πριν από τη λήψη της Προκαταβολής. Το ποσό της 

Εγγύησης Προκαταβολής είναι ίσο με το ποσό της προκαταβολής, μείον το ποσό 

της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.  

Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για λόγους που δε σχετίζονται, 

άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της Σύμβασης. 

Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορεί να χορηγούνται τμηματικά, 

εφόσον τούτο ορίζεται στο Συμφωνητικό.  

 

6.2 Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο 

απόσβεσης της Προκαταβολής. 

 

6.3 Η Εταιρεία με έγγραφη πρόσκληση προς τον Ανάδοχο δικαιούται να αναλάβει από 

την παραπάνω Εγγυητική Επιστολή το αντίστοιχο ποσό προκαταβολής, σε όποια 

έκταση δεν έχει συμψηφισθεί το ποσό αυτό με ποσά που οφείλονται στον Ανάδοχο, 

σε περίπτωση έκπτωσης του ή καταγγελίας της Σύμβασης, όπως επίσης και σε 

περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύμβασης, συνεπεία της οποίας 

επιβραδύνεται η απόσβεση της προκαταβολής. 
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7. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

 

 Η εταιρεία μπορεί να ζητά από τον Ανάδοχο να παράσχει «Εγγύηση καλής 

λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των 

ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του έργου ή του εξοπλισμού, όπως 

εξειδικεύεται στο τεύχος «Συμφωνητικό».  

 

8. Οι εγγυήσεις θα εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - ΤΜΕΔΕ ή από αναγνωρισμένα 

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή 

σε κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2513/1997 

(ΦΕΚ Α 139/27.06.97) και δύνανται να εκδίδουν τέτοιες κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις. Μπορεί επίσης να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. 

 

9. Η Εταιρεία επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 

διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

 
 

Άρθρο 28 

Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 

1. Ο Ανάδοχος, με βάση τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες συντάσσει και 

υποβάλλει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός αν 

στο Συμφωνητικό προβλέπεται διαφορετικά, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του 

Έργου το οποίο θα περιλαμβάνει τη χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων 

υλοποίησης της Σύμβασης σε τέτοια μορφή και λεπτομέρεια, ιδίως σε μορφή 

τετραγωνικού πίνακα ή μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, όπως θα περιγράφεται στο 

Συμφωνητικό, και από το οποίο θα προκύπτει η ομαλή εκτέλεση του Έργου. 

Επίσης ο Ανάδοχος, αν του ζητηθεί από την Εταιρεία, υποχρεούται να υποβάλει 

γενική περιγραφή των ενεργειών και μεθόδων, τις οποίες προτείνει να υιοθετηθούν 

για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και αναλυτικά διαγράμματα χρηματικών 

ροών όλων των πληρωμών του Έργου. 

 

2. Η Εταιρεία, μετά την υποβολή του χρονοδιαγράμματος και εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στο Συμφωνητικό, είναι υποχρεωμένη να το εγκρίνει ή να το επιστρέψει 

για τροποποιήσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της, ιδίως αναφορικά 

με την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την 

επίτευξη των χρονικών οροσήμων της Σύμβασης και με τις δυνατότητες χρονικής 

κλιμάκωσης των πιστώσεων. 

 

Ο Ανάδοχος, μετά την επιστροφή του χρονοδιαγράμματος και εντός της προθεσμίας 

που προβλέπεται στο Συμφωνητικό, υποχρεούται να το επανυποβάλει 

τροποποιημένο, σύμφωνα με τις υποδείξεις και η Εταιρεία υποχρεούται να το 

εγκρίνει εντός της οριζόμενης στο Συμφωνητικό προθεσμίας, άλλως θεωρείται ότι 

έχει εγκριθεί. 
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3. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μαζί με τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα ζητηθούν 

(μέθοδοι εκτέλεσης, χρηματικές ροές κλπ.), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

παρόντος Άρθρου, αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. 

 

4. Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η έγκριση από την Εταιρεία του Προγράμματος 

Εκτέλεσης Έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε ευθύνες και 

υποχρεώσεις του, οι οποίες προκύπτουν από τις συμβατικές διατάξεις. 

 

5. Αναπροσαρμογές του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου μπορεί να εγκρίνονται, σε 

περιπτώσεις που κριθεί από την Εταιρεία, ότι η πρόοδος των εργασιών υστερεί και 

δεν ανταποκρίνεται στο Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, οπότε ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις για να είναι δυνατή η 

πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών, μέσα στις προθεσμίες που 

προβλέπονται στη Σύμβαση. 

 

Επίσης το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση παράτασης 

προθεσμίας ή σε περίπτωση μεταβολής του αντικειμένου του Έργου. 

 

 

Άρθρο 29 

Προθεσμίες 

 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τμήμα (τμηματική 

προθεσμία), καθώς και το σύνολο του Έργου (συνολική προθεσμία), μέσα στις 

προθεσμίες που καθορίζονται στο Συμφωνητικό και να συμμορφώνεται με το 

Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου. 

Σε περιπτώσεις έργου που από τη φύση του δεν επιδέχεται προσδιορισμό τμημάτων 

ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, μπορεί στο Συμφωνητικό να μην 

προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες. 
 

2. Όλες οι προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της 

Σύμβασης, εκτός αν στο Συμφωνητικό ορίζεται διαφορετικά. 

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους 

εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη Σύμβαση 

δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες. 

4.  Οι τμηματικές προθεσμίες που περιγράφονται στο Συμφωνητικό, ορίζονται ως: 
 

α. Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες για παράδοση τμημάτων του Έργου που η 

έγκαιρη αποπεράτωση τους έχει ιδιαίτερη σημασία για την Εταιρεία, όπως είναι η 

κατασκευή τμημάτων του Έργου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η 

συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις 

εργασίες άλλου έργου, εκτός της Εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η 

συγκεκριμένη Σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του Έργου από 

καιρικές συνθήκες. 
 

β. Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες, ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου 

του Έργου. 
 

5.  Όλες οι καθοριζόμενες τμηματικές προθεσμίες θεωρούνται ως ενδεικτικές, εκτός αν 

ρητώς ορίζονται στο Συμφωνητικό ως αποκλειστικές. 
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6. O Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε 

καθυστέρησης. 

Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριμένες προθεσμίες, 

τμηματικές ή συνολική, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 53 του 

παρόντος σε σχέση με τις Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις και θα επέρχονται οι 

συνέπειες που προβλέπονται από το ίδιο Άρθρο. 

 

7. Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας (τμηματικής ή συνολικής), 

κατά χρονικό διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των 

Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή 

των Ποινικών Ρητρών, η Εταιρεία δικαιούται να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις του Άρθρου 55 του παρόντος, περί καταγγελίας της Σύμβασης. Στην 

περίπτωση αυτή η καταγγελία θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου.  

 

8. Οι προθεσμίες θα παρατείνονται από την Εταιρεία για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, 

εφόσον οι καθυστερήσεις προέκυψαν, είτε από λόγους που δεν αφορούν στον 

Ανάδοχο είτε οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 52 του 

παρόντος.  

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης και μετά τη λήξη 

του αρχικού συμβατικού χρόνου για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. 

Ως οριακή προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) 

της συνολικής προθεσμίας, τουλάχιστον, και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) 

μηνών, υπολογιζόμενο ως εξής: στην αρχικώς συμβατική προθεσμία προστίθενται οι 

παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από αίτηση ή συναίνεση του Αναδόχου χωρίς να 

οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του και υπολογίζεται το 1/3 του συνολικού 

αυτού χρόνου. 

 

10.Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται, εφόσον 

προβλέπεται αναθεώρηση τιμών στο Συμφωνητικό, ως εξής: 

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του 

Έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 

Αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. 
 
β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, 

όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η 

καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης 

προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών 

του Έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές 

ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής. 
 

Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάμενος της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση με τον Ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα 

διαχωρισμού των εργασιών, σε εκείνες που μπορούσαν να εκτελεσθούν σε 

προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες 

διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, μέσα στην οποία μπορούσε και 

έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 

και ο Ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει Διαφωνία κατά του πίνακα διαχωρισμού, 

μόνο αν τον υπογράψει με επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να 

συμπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, αυτός του κοινοποιείται. 
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Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος υπέγραψε τα 

σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει Διαφωνία. 

 

11. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, 

εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου 

συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος του Έργου ή κατά κονδύλια 

εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των 

ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. 

 

12.Ρητά καθορίζεται ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καμία 

τροποποίηση των προθεσμιών, αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

 

α. Να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση 

προθεσμίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τότε 

που εμφανίστηκε κάποιο γεγονός, το οποίο δικαιολογεί την παράταση. 

 

β. Να αποστείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη του γεγονότος, 

έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότος, όπως επίσης και 

για τις επιπτώσεις του στην εκτέλεση των εργασιών. Στην έκθεση θα 

περιλαμβάνεται και λεπτομερής αιτιολόγηση της παράτασης την οποία ζητά, κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε η έκθεσή του να διερευνηθεί έγκαιρα. 

 

Άρθρο 30 

Έλεγχος του Έργου 

 

1. Η εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο και 

επιθεώρηση της Εταιρείας ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Εταιρεία 

για το σκοπό αυτό. Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού η Εταιρεία θα έχει 

ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη που εκτελούνται εργασίες σχετικές με το Έργο. 

 

2. Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το Άρθρο αυτό, θεωρήσει ότι 

η μέθοδος εργασίας ή τα υλικά, το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο 

Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα Σχέδια, Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές οδηγίες κ.λπ., 

ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, και απόλυτα σύμφωνη 

με τους όρους της Σύμβασης εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου, έχει το 

δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη 

πληρωμή ή αύξηση των τιμών ή παράταση προθεσμιών. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις παραπάνω εντολές μέσα 

στις καθοριζόμενες σ’ αυτές προθεσμίες, η Εταιρεία θα δικαιούται κατά την κρίση της 

και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της που απορρέει από τη 

Σύμβαση, να λάβει κάθε μέτρο και:  

 

α. Να εκτελέσει η ίδια με δικά της συνεργεία ή με άλλο εργολάβο οποιαδήποτε 

εργασία, προβαίνουσα, εκτός των άλλων, ακόμη και σε αγορές υλικών, πληρωμές 

ημερομισθίων ή άλλων δαπανών αναγκαίων για την εκτέλεση του Έργου με 

ευθύνη και σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου 

 

ή 
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β. Να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών. Οι εργασίες αυτές θα επαναρχίζουν 

μόνο μετά τη συμμόρφωση του Ανάδοχου με τα ανωτέρω δεδομένα και στοιχεία ή 

αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει επαρκείς εξηγήσεις που να ικανοποιούν την 

Εταιρεία. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις δυσμενείς συνέπειες 

(καθυστερήσεις, οικονομικές επιβαρύνσεις κ.λπ.) που τυχόν προκύπτουν από την 

αιτία αυτή. 

ή 

γ. Να προβεί σε έκπτωση του Ανάδοχου, σύμφωνα με το Άρθρο 55 του παρόντος. 

 

3. Οι παρατηρήσεις της Εταιρείας, σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα 

γίνονται πάντα στους αρμόδιους εκπροσώπους του Αναδόχου, δοθέντος ότι ο 

Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών και αυτός 

μόνο έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές ή οδηγίες στο προσωπικό του και στους 

Υπεργολάβους του. 

Σε περίπτωση όμως που, κατά την κρίση της Εταιρείας, η εκτέλεση των εργασιών 

γίνεται με τρόπο που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το Έργο ή την ιδιοκτησία της Εταιρείας 

ή τρίτων ή την ασφάλεια των υπαλλήλων της ή άλλου τρίτου προσώπου, έχει το 

δικαίωμα η Εταιρεία να δώσει εντολές απευθείας στο προσωπικό του Αναδόχου να 

αναστείλει τις εργασίες. 

4. Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη 

του Αναδόχου. 
 

 

Άρθρο 31 

Επιθεώρηση στα Εργοστάσια κατασκευής και δοκιμές 

 

1. Ο Εξοπλισμός και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μόνο καινούργια, σε 

άριστη κατάσταση και δε θα γίνονται δεκτά μεταποιημένα. 

Κανένα τμήμα του Εξοπλισμού, του οποίου η προμήθεια ή η χρησιμοποίηση θα γίνει 

σε σχέση με τη Σύμβαση, δεν θα στέλνεται στο Έργο πριν γίνει επιθεώρηση που να 

ικανοποιεί την Εταιρεία και πριν υπογραφεί και παραδοθεί, από τον εξουσιοδοτημένο 

ειδικό εκπρόσωπό της ή επιθεωρητή της Εταιρείας, η σχετική άδεια για την 

αποστολή. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 10 για τις οποίες όμως δίνεται από την 

Εταιρεία γραπτή απαλλαγή από την επιθεώρηση, καθώς και οι περιπτώσεις τις 

παραγράφου 11 του Άρθρου αυτού. 

 

2. Η επιθεώρηση του Εξοπλισμού στα εργοστάσια και η χορήγηση άδειας για την 

αποστολή του ή η παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματά της, σχετικά με την 

επιθεώρηση οποιουδήποτε τμήματος του Εξοπλισμού, δεν απαλλάσσουν τον 

Ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του σχετικά με την παράδοση του Εξοπλισμού έτσι 

ώστε αυτός να είναι σύμφωνος με τους όρους της Σύμβασης, ούτε επηρεάζουν 

οποιαδήποτε απαίτηση ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο της Εταιρείας στην 

περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποίησε ή προμήθευσε ελαττωματικό ή 

ακατάλληλο Εξοπλισμό, καθώς επίσης δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Εξοπλισμός αυτός 

έχει παραληφθεί από την Εταιρεία. 

 

3. Η Εταιρεία με δαπάνες της και με τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της (υπάλληλο 

ή τρίτο) έχει το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου, ανά πάσα στιγμή, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες αλλά και μετά από αυτές, σε όλα τα τμήματα ή εργαστήρια των 

εργοστασίων, όπου κατασκευάζονται τμήματα του Εξοπλισμού ή εκτελείται εργασία 



 

43 
 

σχετική με το Έργο, ώστε να επιθεωρεί τον Εξοπλισμό ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, 

καθώς και κάθε υλικό που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος. Επίσης μπορεί να 

παρακολουθεί κάθε μέθοδο παραγωγικής διαδικασίας και οποιαδήποτε άλλη εργασία 

ή δραστηριότητα του Αναδόχου σχετική με την προμήθεια του Εξοπλισμού ή 

τμημάτων αυτού, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

 

4. Η επιθεώρηση και οι δοκιμές γίνονται μέσα στο πλαίσιο ενός λεπτομερούς 

προγράμματος δοκιμών, που θα προετοιμαστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα και θα 

εγκριθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης. Το 

πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά τη θεώρηση της μελέτης και 

των σχεδίων. 

Ο Ανάδοχος, αφού γίνει η θεώρηση της μελέτης και των σχεδίων, έχει υποχρέωση 

να ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρεία και τον επιθεωρητή της, είκοσι (20) τουλάχιστον 

ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που ο Εξοπλισμός θα είναι έτοιμος, 

για επιθεώρηση και δοκιμές ή για οριστική συναρμολόγηση στα εργοστάσιά του ή 

των Υπεργολάβων του. 

 

5. Για τη διευκόλυνση του επιθεωρητή της Εταιρείας, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

του διαθέσει, χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη για την Εταιρεία, τους χώρους και 

εγκαταστάσεις γραφείων και επιθεωρήσεως που αυτός θα ζητήσει, καθώς και να του 

παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και 

των δοκιμών, σύμφωνα με την κρίση της Εταιρείας. 

 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον επιθεωρητή αντίγραφα όλης της 

αλληλογραφίας, σχετικά με θέματα επιθεώρησης ή δοκιμών, που ανταλλάσσεται με 

την Εταιρεία. 

 

6. Μετά την επιθεώρηση και τις δοκιμές, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο "Έκθεση 

Δοκιμών", σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Σύμβασης ή 

σύμφωνα με τους κανόνες της Τεχνικής και της Επιστήμης. 

Η "Έκθεση Δοκιμών" θα υπογράφεται από τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της 

Εταιρείας και από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του Αναδόχου και θα υποβάλλεται στην 

Εταιρεία σε τρία (3) αντίγραφα με όλα τα συνημμένα (φύλλα δοκιμών κ.λπ.). 

Οι "Εκθέσεις Δοκιμών" θα είναι λεπτομερείς και πλήρεις και θα δίνουν ακριβή 

στοιχεία για τη διαδικασία, τα αποτελέσματα των δοκιμών και τις παρατηρήσεις. 

Δηλώσεις γενικού περιεχομένου θα γίνονται δεκτές μόνο ως συμπέρασμα των 

"Εκθέσεων Δοκιμών". 

 

7. Η Εταιρεία μετά από επιθεώρηση μπορεί, κατά την κρίση της, να απορρίπτει 

οποιοδήποτε τμήμα του Εξοπλισμού είναι ελαττωματικό ή ακατάλληλο για τη χρήση 

που προορίζεται ή δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της Σύμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή, που τα αποτελέσματα των δοκιμών και της επιθεώρησης δεν 

είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση με δικές 

του δαπάνες να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τον Εξοπλισμό και να 

προσκαλέσει τον επιθεωρητή της Εταιρείας να παρευρεθεί στις νέες δοκιμές και 

επιθεώρηση, για τις οποίες και θα συνταχθεί νέα "Έκθεση Δοκιμών". 

 

8. Στην περίπτωση που θα επαναληφθούν οι δοκιμές ή αναβληθούν χωρίς 

προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ή επειδή αυτός δε 

συμμορφώθηκε με τους όρους της Σύμβασης, η μισθοδοσία, τα οδοιπορικά και λοιπά 

έξοδα του επιθεωρητή της Εταιρείας θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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9. Ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει τις δοκιμές με απουσία του επιθεωρητή, 

εφόσον ο επιθεωρητής αυτός δεν προσέλθει για την παρακολούθηση των δοκιμών 

μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, από την καθορισμένη ημερομηνία των 

δοκιμών, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 

αυτού. 

 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα συντάσσει τα σχετικά φύλλα δοκιμών με τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων και στη συνέχεια λεπτομερή "Έκθεση Δοκιμών" που 

θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και θα στέλνεται στην Εταιρεία και στον 

επιθεωρητή της. 

Η Εταιρεία μετά από έλεγχο των σχετικών φύλλων δοκιμών και εφόσον κατά τη 

γνώμη της αυτά είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα χορηγεί άδεια αποστολής για τον 

Εξοπλισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της πιο πάνω 

"Έκθεσης". 

Οι τυχόν αντιρρήσεις της Εταιρείας, πάνω στο περιεχόμενο της παραπάνω "Έκθεσης" 

του Αναδόχου, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο ή στον εκπρόσωπό 

του, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα 

παραληφθεί η παραπάνω "Έκθεση". 

 

Αν αποδειχθούν δικαιολογημένες οι αντιρρήσεις της Εταιρείας, οι δαπάνες για την 

επανάληψη των δοκιμών, για τη μεταφορά στο εργοστάσιο ή στον τόπο δοκιμής και 

για την επιστροφή, αν υπάρξει ανάγκη, στο εργοστάσιο του Εξοπλισμού, καθώς και 

οι δαπάνες του επιθεωρητή της Εταιρείας, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο που θα έχει 

ακόμη την υποχρέωση να αντικαταστήσει, να επισκευάσει ή να αποκαταστήσει όλα 

τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν κατά τις δοκιμές. 

Στις περιπτώσεις όμως που η Εταιρεία επιμένει να επαναληφθούν οι δοκιμές με την 

παρουσία εκπροσώπου της, τότε εφόσον οι νέες δοκιμές επιβεβαιώσουν την ακρίβεια 

εκείνων που έγιναν αρχικά από τον Ανάδοχο, οι δαπάνες των τελευταίων δοκιμών θα 

καταβληθούν από την Εταιρεία και οι προθεσμίες παράδοσης θα παραταθούν για όσο 

χρονικό διάστημα αυτές επηρεάστηκαν πραγματικά από την αιτία αυτή. 

 

10. Ο Ανάδοχος μπορεί επίσης να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα του χωρίς να 

προηγηθεί Επιθεώρηση, εφόσον η Εταιρεία εκδώσει γραπτή απαλλαγή από την 

υποχρέωση επιθεώρησης. 

 

11. Στην περίπτωση που, είτε στο Συμφωνητικό, είτε στις τεχνικές προδιαγραφές έχει 

συμφωνηθεί ρητά ότι η Εταιρεία παραιτείται από το δικαίωμά της να 

πραγματοποιήσει ορισμένες δοκιμές στον Εξοπλισμό ή να επιθεωρήσει ορισμένα 

τμήματα, ο Ανάδοχος μπορεί να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα του, χωρίς η 

Εταιρεία να το δοκιμάσει ή να το επιθεωρήσει. 

 

12. Εξοπλισμός για τον οποίο η Σύμβαση δεν καθορίζει ειδικές δοκιμές θα πρέπει να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων Οργανισμών. Ως τέτοιοι νοούνται 

τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι 

οργανισμοί πιστοποίησης, που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

Οι "Εκθέσεις δοκιμών τύπου" ή τα πιστοποιητικά δοκιμών, που αναφέρονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές ως απαίτηση, θα εκδίδονται από Εργαστήρια 

εξουσιοδοτημένα να εκτελούν δοκιμές τύπου και όχι από τον κατασκευαστή του 

υλικού ή του Εξοπλισμού. 
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Προκειμένου για τις "Εκθέσεις δοκιμών τύπου" θα αναφερθούν μία προς μία όλες οι 

δοκιμές που θα εκτελεσθούν με τα σχετικά αποτελέσματα, καθώς και οι 

προδιαγραφές ή τυποποιήσεις (standards), στις οποίες βασίσθηκε η εκτέλεση των 

δοκιμών. 

 

13. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τους Υπεργολάβους του 

Αναδόχου. 

 

14. Οι πιο πάνω διαδικασίες και προθεσμίες ισχύουν όπως αναφέρονται στο παρόν 

Άρθρο, εκτός εάν στους Ειδικούς Όρους προβλέπεται διαφορετικά. 
 

 

Άρθρο 32 

Συσκευασία και Διακριτικές ενδείξεις - Αποστολή και αποθήκευση του 

Εξοπλισμού 

 

1. Συσκευασία και διακριτικές ενδείξεις 

 

1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συσκευάζει τον Εξοπλισμό με προσοχή και ανάλογα 

προς τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς, ώστε να είναι 

προφυλαγμένος σε κάθε περίπτωση από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες καθώς 

και από οποιονδήποτε κίνδυνο μεταφοράς. 

Κατά τη συσκευασία του Εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τις τυχόν οδηγίες 

της Εταιρείας . 

 

1.2 Ο Εξοπλισμός, με ή χωρίς συσκευασία, θα περιγράφεται στον "Πίνακα Συσκευασίας" 

του Αναδόχου, με τρόπο που να διευκολύνει την αναγνώρισή του κατά την άφιξη 

στον τόπο προορισμού του και κατά την αποσυσκευασία του. 

Στον "Πίνακα Συσκευασίας" θα αναφέρονται ο αριθμός της Σύμβασης, το είδος της 

συσκευασίας, ο αύξων αριθμός του κιβωτίου, εμπορευματοκιβωτίου ή δέματος, το 

καθαρό και μικτό βάρος, όπως και οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευασίας ή του 

Εξοπλισμού. 

Η περιγραφή του Εξοπλισμού στον "Πίνακα Συσκευασίας" πρέπει να ανταποκρίνεται 

στην περιγραφή της Σύμβασης και απέναντι από την περιγραφή κάθε είδους θα 

αναφέρεται ο αντίστοιχος αριθμός (εάν υπάρχει) στον Πίνακα Υλικών και Τιμών της 

Σύμβασης. 

Μετά τη συσκευασία, θα αποστέλλονται αμέσως αεροπορικώς στην Εταιρεία, πέντε 

(5) αντίγραφα του "Πίνακα Συσκευασίας" του Αναδόχου ή άλλου εγγράφου που 

χρησιμοποιείται σαν "Πίνακας Συσκευασίας". 

 

1.3 Τα υλικά συσκευασίας θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Εταιρείας εκτός των 

εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS). 

 

1.4 Κάθε κιβώτιο, εμπορευματοκιβώτιο ή δέμα θα φέρει επ' αυτού ενδείξεις του 

περιεχομένου ή των περιεχομένων σ' αυτό τμήματος ή τμημάτων του Εξοπλισμού, 

του βάρους, καθώς και κατάλληλες οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού και ανάρτησης 

κατά τη φόρτωση - εκφόρτωση. 

Όλες οι διακριτικές ενδείξεις της συσκευασίας πρέπει να είναι ευανάγνωστα 

χαραγμένες ή γραμμένες με ανεξίτηλη γραφή και στις δύο πλευρές κάθε κιβωτίου, 

εμπορευματοκιβωτίου ή δέματος. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται αναγραφή 

των διακριτικών ενδείξεων με κιμωλία ή μαρκαδόρο. 
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1.5 Η χώρα προέλευσης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε κάθε αποστελλόμενο 

τεμάχιο, συσκευασμένο ή μη. Η μη συμμόρφωση προς τον όρο αυτό μπορεί να 

επιφέρει την επιβολή βαρύτατων προστίμων από το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

1.6 Όλα τα τεμάχια, συσκευασμένα ή μη, πρέπει επίσης να φέρουν αύξοντα αριθμό που 

θα είναι αντίστοιχος με τον αύξοντα αριθμό του σχετικού "Πίνακα Συσκευασίας". 

 

1.7 Στην εξωτερική επιφάνεια όλων γενικά των κιβωτίων, εμπορευματοκιβωτίων ή 

δεμάτων πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : 

 

α. .................................................................... Ανάδοχος του ΔΕΔΔΗΕ - 

ΕΛΛΑΣ  

(Όνομα του Αναδόχου) 

β. ............................................................................................................. 

(σύντομη περιγραφή του Έργου) 

γ. ............................................................................................................. 

(ενδεικτική περιγραφή περιεχομένου του δέματος) 

 

δ. ................................................…./ ....................................................... 

 

(αριθμός της Σύμβασης)                 (αύξων αριθμός τεμαχίου) 

 

ε. Μικτό βάρος, χλγρ. 

............................................................................................................. 

 

στ. Καθαρό βάρος, χλγρ. 

......................................................................................................... 

 

ζ. Εξωτερικές ολικές διαστάσεις, μέτρα 

.................................................................................. 

 

1.8 Σε όλα τα μη συσκευασμένα τεμάχια, έστω και εάν αυτά φορτώνονται σε δεσμίδες, 

πρέπει να είναι γραμμένες όλες οι διακριτικές ενδείξεις με βαφή ή σταμπαρισμένες. 

Σε περίπτωση που η αναγραφή των διακριτικών ενδείξεων στα μη συσκευασμένα 

τεμάχια δεν μπορεί να γίνει με βαφή ή σταμπάρισμα μπορούν να χρησιμοποιούνται 

μεταλλικά πλακίδια, ασφαλώς προσδεδεμένα στο προς αποστολή δέμα ή τεμάχιο, 

στα οποία θα αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες διακριτικές ενδείξεις. 

 

2. Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισμού 

 

2.1 Ο Ανάδοχος δύναται να προβαίνει στη φόρτωση του Εξοπλισμού μόνο μετά την 

έκδοση της άδειας, που προβλέπεται στο Άρθρο 31 του παρόντος. 

 

2.2 Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη και δαπάνη, προβαίνει στη μεταφορά 

(συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δαπανών της φορτώσεως, εκφορτώσεως, 

μεταφορτώσεως κ.λπ.) του Εξοπλισμού, από τα εργοστάσια ή αποθήκες όπου αυτός 

κατασκευάζεται ή ευρίσκεται αποθηκευμένος, στο Εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα δέοντα μέτρα για την άμεση εκφόρτωση, 

αποθήκευση και τοποθέτηση του Εξοπλισμού, όπως και κάθε άλλου υλικού 
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απαραίτητου για το Έργο, στο Εργοτάξιο και μάλιστα κατά τρόπο ώστε αυτά να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως. 

Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων 

αυτών από τον Ανάδοχο, να προβεί, με χρέωσή του, στην εκτέλεση των παραπάνω 

ενεργειών. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δε θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές, απώλειες ή 

ελλείμματα του Εξοπλισμού, των υλικών κλπ. 

 

2.3 Ο Ανάδοχος υπέχει τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις όσον αφορά στα 

μηχανήματα, στα εφόδια και σε κάθε είδους υλικό, τα οποία είναι αναγκαία για 

την εγκατάσταση του Εξοπλισμού ή για την κανονική λειτουργία των Εργοταξίων 

και γενικά την αποπεράτωση του Έργου, ανεξάρτητα του εάν μέρος του 

Εξοπλισμού ή του Έργου διατεθεί ή εκτελεσθεί απολογιστικά ή όχι. 
 
 

Άρθρο 33 

Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο 

 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν του 

ζητηθούν και κατά τα χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει αυτή, εκθέσεις προόδου 

εργασιών, δελτία αγορών υλικών, καταστάσεις δαπανών, εκθέσεις για αποστολές και 

αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις θα του ζητηθούν. 

 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, 

σύμφωνα με τους εκάστοτε Νόμους, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα 

που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί (σχετικά με τους μισθούς, τα 

ημερομίσθια και τα επιδόματά τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κ.λπ.), τα 

βιβλία και τα μητρώα για τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των 

εργαλείων και υλικών που προσκομίστηκαν στο Εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σ' 

αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των 

εργασιών. 

 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερολόγιο του Έργου. Το 

Ημερολόγιο τηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, εις 

διπλούν. Το Ημερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του 

Αναδόχου και της Εταιρείας και μετά την υπογραφή του το ένα αντίτυπο κρατείται 

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

4. Στο ημερολόγιο αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, ιδίως: 
 στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του 

εικοσιτετραώρου, 

 αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες,  

 τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα,  

 θέση και περιγραφή των εργασιών. Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν 

υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 

 ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, 

 αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,  

 συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή 

προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, 

 τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 

 οι εργαστηριακές δοκιμές, 
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 καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που 

προκαλούν καθυστερήσεις, επίσης περιλαμβάνεται ο χρόνος προσωρινής 

αναστολής ή επανάληψης εργασιών, 

 εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 

 έκτακτα περιστατικά και 

 σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους 

ιδιοκτήτες, 

 κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο, 

 υποβληθέντα αιτήματα του Αναδόχου, 

 σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με το Έργο, 

 τυχόν άλλες παρατηρήσεις. 

 

Στους Ειδικούς Όρους αναφέρεται η εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών 

πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο Έργο ή 

ζητείται από τον Ανάδοχο η τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων 

 

5. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενημερώνει τους Ορκωτούς 

Ελεγκτές της Εταιρείας, για την κίνηση και το υπόλοιπο του δοσοληπτικού 

λογαριασμού του με την Εταιρεία, την 30/06 και 31/12 εκάστου έτους, αντιστοίχως. 

 

 

Άρθρο 34 

Ελαττώματα του Έργου 

 

1. Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την 

Οριστική Παραλαβή του Έργου, οποιοδήποτε τμήμα του ή η ποιότητα της εργασίας ή 

τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των 

εργασιών είναι, κατά την κρίση της Εταιρείας, ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή 

δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δε συμφωνούν με εκείνα 

που ορίζονται στη Σύμβαση, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται, με έγγραφη εντολή 

της, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, 

αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.  

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την προσήκουσα επιμέλεια και 

ταχύτητα και με δικές του δαπάνες στις παραπάνω εντολές της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, εκτελώντας, σύμφωνα μ' αυτές, όλες τις συμπληρωματικές εργασίες οι 

οποίες απαιτούνται για την απομάκρυνση και αντικατάσταση των ελαττωματικών, 

ατελών, ελλιπών ή ακαταλλήλων υλικών, καθώς και για την κατεδάφιση και 

αποκατάσταση της ατελούς ή κακότεχνης εργασίας. 

 

3. Αν κατά την κατασκευή των έργων η Επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση 

υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, 

διατάσσεται από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών.  

Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η 

καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο σε αναγνωρισμένα εργαστήρια.  

Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες καταβάλλεται από τον Ανάδοχο και τον 

βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη 

περίπτωση η δαπάνη βαρύνει την Εταιρεία. 
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4. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή 

οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον 

Ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν Ειδική Διαταγή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι 

ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την 

αποκατάστασή τους.  

Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών 

εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται.  

 

Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες 

δαπάνες με την Ειδική Διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του 

Αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή 

μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό 

του ελαττώματος. 
Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη 

λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους 

αδειοδοτήσεων του έργου. 

 

5. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος διαφωνήσει, ολικά ή μερικά, στις εντολές της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών από της λήψεως της εντολής, να υποβάλει εγγράφως την Διαφωνία του, 

κατ’ άρθρον 54 του παρόντος, αναφέροντας και τους λόγους. 

 

Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται, με 

δαπάνες του, με τις εντολές της Εταιρείας. Ο Εντεταλμένος Μηχανικός ή άλλος 

εκπρόσωπος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές 

και καταχωρεί στο ημερολόγιο όλα τα μέτρα που παίρνει ο Ανάδοχος για την 

εκτέλεση της διαταγής.  
 
6. Αν ο Ανάδοχος με την ένσταση του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή 

άλλων δοκιμών για την εξακρίβωση του ελαττώματος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται 

πριν εκδοθεί απόφαση επί της διαφωνίας, ύστερα από εντολή της Προϊσταμένης 

Υπηρεσίας, που προσδιορίζει το είδος και την έκταση τους.  

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 για την επιβάρυνση της δαπάνης εφαρμόζονται και 

στην περίπτωση αυτή. 
 

7.1. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία αποφαίνεται οριστικά επί της διαφωνίας και για να εκδώσει 

την απόφασή της μπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης 

έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή.  

 

7.2. Αν τελικά ύστερα από αίτηση φιλικής διαπραγμάτευσης ή δικαστικά δικαιωθεί ο  

Ανάδοχος στις απόψεις του, έχει το δικαίωμα να πληρωθεί με τους συμβατικούς 

όρους και τιμές για τις, τυχόν, απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες.  

Αν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου συντάσσονται νέες τιμές που λαμβάνουν υπόψη τους και το γεγονός 

αυτό. 
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8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις εντολές της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία που του έχει ταχθεί, η Εταιρεία 

δικαιούται να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία, με δαπάνες και 

ευθύνη του Αναδόχου, για τη συνέχιση και αποπεράτωση του Έργου, καθώς και για 

την άρση των διαπιστωθέντων ελαττωμάτων για την αποκατάσταση της κανονικής 

λειτουργίας αυτού.  
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει, μέσα σε οριζόμενη από την Εταιρεία εύλογη 

προθεσμία, τα ελαττώματα του Έργου που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι την Οριστική Παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή 

περάσει άπρακτη, η Εταιρεία μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση με δαπάνες και 

ευθύνη του Αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του 

δικαιώματός της να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.  

 

9. Ο Ανάδοχος σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, επικαλούμενος την παρουσία ή την προηγούμενη επιθεώρηση της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου της Εταιρείας στον 

τόπο των εργασιών (εργοστάσιο, εργοτάξιο κλπ), εάν μεταγενέστερα διαπιστωθεί 

ελαττωματική εργασία, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε 

έγγραφες εντολές ή οδηγίες της Εταιρείας . 

 

10. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, που προέρχεται από 

την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου, στην πρόοδο και την αποπεράτωση του 

Έργου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η λύση της 

διαφωνίας ήθελε αποβεί υπέρ του Αναδόχου. 

 

11. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για την 

περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των 

έργων όσο διάστημα τον βαρύνει η συντήρηση αυτή. 
 
12. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην 

πιστοποίηση. 

Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί, αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπορεί η 

περικοπή να γίνει στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόμενες πιστοποιήσεις, 

σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

13. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να αποδεχθεί κάθε Έργο με ελαττώματα ως 

μειωμένης ποιότητας και να καθορίσει μια εύλογα μειωμένη τιμή για πληρωμή προς 

τον Ανάδοχο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη της και τις τυχόν ποινικές ρήτρες που 

πρέπει να καταβληθούν. 
 
 

Άρθρο 35 

Βλάβες στο Έργο – Αποζημιώσεις 

 

1.1.Μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος ευθύνεται και φέρει τον 

κίνδυνο οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας ή καταστροφής του Εξοπλισμού και του 

Έργου, καθώς και των κάθε είδους εγκαταστάσεών του στο Εργοτάξιο, από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαμβανομένων των περιστατικών Ανωτέρας Βίας, 

κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του παρόντος.  

    



 

51 
 

1.2. Μέχρι την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του 

να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε τμήμα του Έργου ή του Εξοπλισμού, που έχει 

υποστεί βλάβη, κλοπή ή βανδαλισμό, κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως την 

Εταιρεία, εξαιρουμένων των ζημιών που οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της 

Εταιρείας ή του προσωπικού της, για τις οποίες θα αποζημιώνεται.  

 

 

1.3. Όταν το έργο ή τμήμα του παραδοθεί για χρήση, πριν την παραλαβή, ο Ανάδοχος 

είναι, επίσης, υποχρεωμένος να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε τμήμα του Έργου 

ή του Εξοπλισμού, που έχει υποστεί βλάβη, κλοπή ή βανδαλισμό από την χρήση, 

κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως την Εταιρεία, και για τα οποία θα 

αποζημιώνεται, εκτός εάν άλλως ορίζεται στους ΕΟ. 

 

2.Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του Έργου, λόγω περιστατικού 

Ανωτέρας Βίας το οποίο καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια έναντι παντός κινδύνου, 

πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η Εταιρεία δύναται εντός έξι (6) μηνών από της 

ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον 

Ανάδοχο να προβεί στην εκ νέου κατασκευή του Έργου και ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να αποδεχθεί αυτό με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί αναφέρονται 

στη Σύμβαση, με εξαίρεση τις προθεσμίες παραδόσεων, το συνολικό Συμβατικό 

Τίμημα και τους όρους πληρωμής, για τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν 

σε νέα συμφωνία. 

Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά έναντι 

του Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφισθούν έναντι του νέου αυτού τιμήματος. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει 

άπρακτη, η Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη, 

εκτός του ότι η Εταιρεία δικαιούται επιστροφής από τον Ανάδοχο όλων των ποσών 

που του έχει καταβάλει, δεν υποχρεούται δε να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν 

ληξιπρόθεσμες οφειλές της. 

 

3. Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του Έργου, η οποία προήλθε λόγω 

περιστατικού Ανωτέρας Βίας, που σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο τεύχος των 

Ειδικών Όρων ανήκει στην κατηγορία κινδύνων που εξαιρούνται από τα συνήθη 

Ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου, και το οποίο συνέβη πριν από την Προσωρινή 

Παραλαβή, η Εταιρεία δύναται εντός έξι (6) μηνών από της ημερομηνίας, κατά την 

οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 

συμφωνήσουν για τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την 

εκ νέου αποπεράτωση από τον ίδιο τον Ανάδοχο του Έργου, που επλήγη από το ως 

άνω γεγονός Ανωτέρας Βίας. 

 

Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά έναντι 

του Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφιστούν στο πλαίσιο του νέου αυτού 

διακανονισμού. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει 

άπρακτη, χωρίς να ασκήσει η Εταιρεία το δικαίωμά της, η Σύμβαση λύεται 

αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει 

άπρακτη λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από τον 

Ανάδοχο την επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε αυτόν, μετά από τον εύλογο 

επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εις το μέλλον αποπεράτωση 

του Έργου από την Εταιρεία, και δεν υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν 

ληξιπρόθεσμες οφειλές της.  

 

4.1. Από την προσωρινή έως την οριστική ο Ανάδοχος ευθύνεται και φέρει τον κίνδυνο 

οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας ή καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, 

εξαιρουμένων των περιστατικών Ανωτέρας Βίας, εκτός αν άλλως ορίζεται στους 

Ειδικούς Όρους. 

 

4.2. Από την προσωρινή έως την οριστική παραλαβή, με την επιφύλαξη της ρύθμισης 

της παραγράφου 1.3 για την παράδοση με χρήση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε τμήμα του Έργου ή του Εξοπλισμού, που έχει 

υποστεί βλάβη, κλοπή ή βανδαλισμό, κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως την 

Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

 

4.3. Κατ' εξαίρεση, για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του Αναδόχου 

στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον 

Ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας 

καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών 

συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. 
 
5. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από την Εταιρεία για οποιαδήποτε 

βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 

οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή 

του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη 

αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ή ανωτέρας βίας, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις 

βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 
 
6. Για να αναγνωρισθεί, κατά τα ανωτέρω, η αποζημίωση των βλαβών που 

προξενήθηκαν από ανωτέρα βία, ο Ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το είδος και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη 

για την επανόρθωσή τους κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Η Δήλωση 

περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που 

χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους. 
 
7. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

επέλευση της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα 

παραληφθεί οριστικά, η προθεσμία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του 

περιεχομένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, 

του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την υποβολή της δήλωσης του Αναδόχου ζητά από την Προϊσταμένη Υπηρεσία 

να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση 

σε αντιπαράσταση με τον Ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης 

των βλαβών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο 

εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι 

βλάβες, με περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης 

εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του Αναδόχου, προσδιορίζεται με 
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λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η 

δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωση τους. Αν το έργο χρησιμοποιείται, η 

υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ειδοποιεί αμελλητί την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 

παρουσιαζόμενες βλάβες. Αντίγραφο του Πρωτοκόλλου διαβιβάζεται στην 

Επιβλέπουσα και την Προϊσταμένη Υπηρεσία. 
 
8. Αν ο Ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο 

προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Το πρωτόκολλο της 

προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση πράξης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και 

επιτρέπεται η έγγραφη έκφραση της Διαφωνίας του Αναδόχου, κατ’ άρθρον 54 του 

παρόντος. Η Διαφωνία είναι απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφηκε από 

τον Ανάδοχο χωρίς καμιά επιφύλαξη. Η Διαφωνία ειδικά στην περίπτωση αυτή 

υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή 

με επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού. 

 

9. Υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4.3. του παρόντος άρθρου, η 

αποζημίωση αναγνωρίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας που εγκρίνει 

με τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της διαφωνίας. Η 

αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές. 

Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν 

απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, κανονίζονται εύλογες 

τιμές μονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται 

απολογιστικά. 

 

10. Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση της βλάβης. Αν 

από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δημιουργείται κίνδυνος για την 

ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σημαντικών ζημιών σε τρίτους ή περαιτέρω 

σημαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας μπορεί 

να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο του 

δυνατού, έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που 

συνάφθηκε με τον Ανάδοχο. Η διαταγή γι' αυτά μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις 

της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόμενων εργασιών χωρίς 

χρονοτριβή, διαθέτοντας γι' αυτό όλο το δυναμικό της οργάνωσης του. Η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του 

Αναδόχου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την 

κατασκευή μέρους ή και του συνόλου των διατασσόμενων εργασιών με 

οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των 

ανωτέρω εργασιών καταλογίζονται συνολικά ή μερικά σε βάρος του Αναδόχου, ως 

υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4 σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 

11.Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία 

μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για 

εύλογο χρονικό διάστημα. 



 

54 
 

12.Η διαδικασία των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζεται ανάλογα και για τον 

καθορισμό της αποζημίωσης του Αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης 

κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από 

την ευθύνη του Αναδόχου. 

 
13.Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που 

παραδόθηκε σε χρήση πριν από την προσωρινή παραλαβή του κατά τις διατάξεις του 

παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στην Προϊσταμένη Υπηρεσία. Για 

διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο 

μεταξύ του προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Στις 

περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι 

προηγούμενες παράγραφοι. 

 

 

Άρθρο 36 

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του Έργου, ο 

Εντεταλμένος Μηχανικός ή το εντεταλμένο όργανο της Επίβλεψης αναφέρει στη 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήξη του 

εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί 

ικανοποιητικά τις δοκιμασίες, που προβλέπονται στη Σύμβαση ή αν τα έργα δεν 

έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για 

εκτέλεση.  

Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, μέσα 

σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση 

για την ημέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του Έργου (βεβαίωση περάτωσης των 

εργασιών), την οποία κοινοποιεί αμελλητί στον Ανάδοχο.  

Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει 

εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο 

σχετικής έγγραφης όχλησης. 
Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από τη λήξη των 

προθεσμιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 

ανάλογα οι διαδικασίες των πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου.  

Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η 

οποία διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης. 
 
2.  Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις 

που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του Έργου, ο προϊστάμενος της 

Επιβλέπουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον Ανάδοχο τις 

ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την 

αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά 

την εμπρόθεσμη αποκατάστασή των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που 

περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. 

3.  Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι 

επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον Ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες 

αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 

εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι προβλέψεις των άρθρων 30 και 51 του 

παρόντος. 
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Άρθρο 37 

Παραλαβή για χρήση 

 

Σε περίπτωση που η φύση του Έργου και οι ανάγκες της Εταιρείας το επιβάλουν, 

μετά την τμηματική ή συνολική ολοκλήρωση του Έργου, και πριν από την 

Προσωρινή Παραλαβή, είναι δυνατόν να διενεργείται «Παραλαβή για Χρήση» του 

συνόλου ή μέρους του Έργου με σύνταξη Πρωτοκόλλου – Συμφωνητικού μεταξύ 

των εκπροσώπων της Εταιρείας και του Αναδόχου, όπως πιο αναλυτικά καθορίζεται 

στους Ειδικούς Όρους. 
Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

του, συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής.  
Αν ο Ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, 

αυτό συντάσσεται και υπογράφεται από την Εταιρεία με σχετική μνεία κατά 

περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή 

των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της 

κατάστασης των εργασιών. Η Παραλαβή για Χρήση δεν αναπληρώνει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

Έργου. 

 

Άρθρο 38 

Προσωρινή Παραλαβή 

 

1. Μετά την περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στους Όρους της Σύμβασης, 

και αφού ληφθούν υπόψη τα προβλεπόμενα για την εκτέλεση δοκιμών, όπως αυτά 

καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους, και την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών που 

τυχόν προβλέπονται ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή 

του Έργου υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο 

Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η αίτηση του Αναδόχου για την 

Προσωρινή Παραλαβή πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, 

όπως αυτά αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους. 

 

2. Η Εταιρεία υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, 

και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στους 

Ειδικούς Όρους, να κάνει αποδεκτή την αίτηση και να προχωρήσει στη διαδικασία 

της Προσωρινής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον 

Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. Αν περάσει άπρακτη η 

προαναφερόμενη προθεσμία θεωρείται ότι η αίτηση έχει αυτοδικαίως εγκριθεί. 

 

3. Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής που 

αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί από την Προϊσταμένη 

Υπηρεσία. 

Η Επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικό έργο μπορεί να 

ορισθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ειδικούς Όρους, μέχρι και τέσσερα 

(4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, 

ανάλογα με τη φύση του έργου.  

Στην επιτροπή παραλαβής του έργου τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από 

υπαλλήλους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

Όταν η Υπηρεσία που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το Έργο είναι άλλη από την 

Υπηρεσία που το κατασκευάζει, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να περιλάβει στην 

Επιτροπή μέλη που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία που θα χρησιμοποιήσει το 

Έργο.  
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Τα μέλη της Επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία.  

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με 

πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της.  

 

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 

παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 

 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, η 

Εταιρεία δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντας εγγράφως τον 

Ανάδοχο για να παραστεί. 

 

4.Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει το Έργο από τεχνική άποψη 

ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον 

φάκελο του Έργου και διενεργώντας γενικές ή σποραδικές, κατά την κρίση της, 

καταμετρήσεις και ελέγχους. 

Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες 

που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να 

αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους, καθώς και τις 

προτάσεις της για τη διευθέτηση όλων των τεχνικών εκκρεμοτήτων που 

προκύπτουν.  

 

5.Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις 

της, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, αλλά στην περίπτωση 

αυτή όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη 

Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από 

την Επιτροπή Παραλαβής, αποκατασταθούν πλήρως. 

 

Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, η Επιτροπή Παραλαβής 

θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την Προσωρινή Παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση 

όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο και η διαδικασία 

της Προσωρινής Παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, 

μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Εταιρείας . 

 

6.Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από 

την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, δηλαδή την έγκριση της σχετικής αίτησης 

του Αναδόχου (παραπάνω παρ. 2). 

 

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής 

που θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. 

Το Πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα που υπογράφονται από όλα τα 

μέλη της Επιτροπής, από τον τελευταίο Εντεταλμένο Μηχανικό που παρίσταται κατά 

τη διενέργειά της και από τον Ανάδοχο που παραδίδει το έργο και από τα οποία ο 

Ανάδοχος παίρνει το ένα. 

Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της Επιτροπής ή τον 

Εντεταλμένο, το Πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία 

των λόγων της αδυναμίας υπογραφής. 
 

Το πρωτόκολλο συντάσσεται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση. 
 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν και έχει 

προσκληθεί, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του 

Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο τού κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. 
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Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του 

γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός 

ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του 

Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής καθορίζεται η ημερομηνία που 

προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς 

Όρους. 

 

7. Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή 

ελαττωματικών ουσιωδών εργασιών συντάσσει το Πρωτόκολλο Προσωρινής 

Παραλαβής, σύμφωνα με τα παραπάνω και προτείνει την αναβολή της παραλαβής 

μέχρι την αποκατάσταση των αναφερομένων εργασιών. 
 

Εάν ο Ανάδοχος υποβάλει Διαφωνία επί του Πρωτοκόλλου αυτό διαβιβάζεται με τις 

απόψεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας επί της Διαφωνίας του Αναδόχου στην 

Προϊσταμένη Υπηρεσία, η οποία εξετάζει το πρωτόκολλο και την Διαφωνία και εκδίδει 

τη σχετική απόφαση.  

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αμελλητί στον Ανάδοχο, μαζί με ειδική διαταγή της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για την αποκατάσταση και είναι υποχρεωμένος να 

αποκαταστήσει τις απορριπτέες ή ελαττωματικές εργασίες εντός συγκεκριμένου 

χρονικού διαστήματος.  

 

Από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής διαταγής στον Ανάδοχο αναστέλλεται 

η προθεσμία αυτοδίκαιης έγκρισης της προσωρινής παραλαβής. Μετά την παρέλευση 

του χρόνου αυτού ή αν ο Ανάδοχος ειδοποιήσει ότι αποκατέστησε αυτές τις εργασίες, 

η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ενημερώνει αμελλητί τον πρόεδρο της Επιτροπής 

Προσωρινής Παραλαβής, ο οποίος συγκαλεί άμεσα την Επιτροπή, η οποία συντάσσει 

εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι περισσότερο των δεκαπέντε 

ημερών (15) και υπογράφει από κοινού με τον Ανάδοχο συμπληρωματικό 

Πρωτόκολλο.  

 

Το συμπληρωματικό Πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αρχικού 

Πρωτοκόλλου και διαβιβάζεται μαζί με την, τυχόν, Διαφωνία του Αναδόχου για 

έγκριση από την Προϊσταμένη Υπηρεσία η οποία το εγκρίνει εντός (1) μηνός από την 

υποβολή του. 

 

Στην περίπτωση που Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή 

ελαττωματικών επουσιωδών εργασιών συντάσσει το Πρωτόκολλο Προσωρινής 

Παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και παραλαμβάνει το Έργο με 

παραδεκτές τις ελαττωματικές εργασίες αλλά με μείωση της τιμής τους. 

 

8.Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας που γίνεται 

μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή του από τον Ανάδοχο 

χωρίς επιφύλαξη ή από την ημερομηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εάν 

το υπογράψει με επιφύλαξη, εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των τριάντα (30) 

ημερών. 

 

Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναβάλει την έγκριση του Πρωτοκόλλου μέχρι 

να αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. 
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Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το Πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω 

προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) 

ημέρες μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη 

διενέργειά της.  

Αν ο Ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει «με επιφύλαξη» το 

σχετικό Πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα 

(60) ημέρες μετά την υποβολή ειδικής όχλησης. 

 

9. Η ως άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε 

ευθύνες και υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τη Σύμβαση, ούτε αποστερεί την 

Εταιρεία από κανένα από τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις της και ιδίως από το 

δικαίωμά της να αξιώσει την αποκατάσταση χωρίς πρόσθετη πληρωμή, κατά τα 

οριζόμενα στο Άρθρο 34 του παρόντος, οποιασδήποτε ελαττωματικής, ατελούς, ή 

ελλιπούς εργασίας, που θα διαπιστωθεί ή θα προκύψει μετά την Προσωρινή 

Παραλαβή. 

 

10.Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις 

τμημάτων Έργων που έχουν αυτοτελή χρήση και που η παραλαβή τους προβλέπεται 

από τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής της Σύμβασης, 

όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κ.λπ. 

 

 

Άρθρο 39 

Περίοδος Εγγύησης 

 

1.Η περίοδος εγγύησης είναι η περίοδος κατά την οποία ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή 

λειτουργία του Έργου, τη μη ύπαρξη ελαττωμάτων και την ύπαρξη των ιδιοτήτων 

που συμφωνήθηκαν. 

Κατά την περίοδο εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά το 

Έργο και να αποκαθιστά, χωρίς καθυστέρηση με έξοδα του και ευθύνη του, κάθε 

ελάττωμα ή βλάβη ή ζημία, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση. 

 

Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, 

εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της 

Εταιρείας και η δαπάνη αποδίδεται στον Ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται 

από την Εταιρεία. 

2. Αν ο Ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά 

το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την 

Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου 

Αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους.  

Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο 

μορφότυπος, του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα συμβατικά 

τεύχη ή συμφωνούνται με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

3.Η ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται από το εγκεκριμένο από την 

Εταιρεία Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της Περιόδου Εγγύησης 

για το Έργο. 

Η περίοδος εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

στους Ειδικούς Όρους. 
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Άρθρο 40 

Οριστική Παραλαβή 

 

1. Η Οριστική Παραλαβή του Έργου θα διενεργείται μετά το πέρας της περιόδου 

εγγύησης και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει προβεί, κατά τρόπο που θα 

ικανοποιεί πλήρως την Εταιρεία, στην αποκατάσταση οποιασδήποτε ελαττωματικής, 

ατελούς ή ανεπαρκούς εργασίας, που είτε έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή 

Προσωρινής Παραλαβής, είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την περίοδο 

εγγύησης. 

 

2. Με τη λήξη της Περιόδου εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει 

εγγράφως στην Εταιρεία ότι το Έργο είναι έτοιμο για την Οριστική Παραλαβή, 

υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 

Η Εταιρεία, εφόσον συμφωνεί, υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

υποβολή της αίτησης να την κάνει αποδεκτή και να προχωρήσει στη διαδικασία της 

Οριστικής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο 

Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. Αν περάσει άπρακτη η 

προαναφερόμενη προθεσμία θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί. 

 

Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής που 

αποτελείται από όργανα της Εταιρείας και έχει συσταθεί από την Προϊσταμένη 

Υπηρεσία. 
Για την σύσταση της Επιτροπής ισχύουν τα ίδια με την σύσταση της Επιτροπής 

Προσωρινής παραλαβής. 

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 

παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 

 

3. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα 

θέματα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, με όλα τα 

θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα του Έργου και με τα θέματα που έχουν 

προκύψει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, καθώς και με κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με την καλή εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

4. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, θα συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής 

Παραλαβής το αργότερο, μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία 

έναρξης της διαδικασίας, δηλαδή την έγκριση της σχετικής αίτησης του Αναδόχου 

(παραπάνω παρ. 2). 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, όπως και στην 

περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το 

Πρωτόκολλο του κοινοποιείται επί αποδείξει. 

Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του 

κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός 

ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του 

Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται 

ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή από τον 

Ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της 
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5. Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Υπηρεσία που γίνεται μέσα σε προθεσμία εξήντα 

(60) ημερών από την υπογραφή του από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη ή από την 

ημερομηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εάν το υπογράψει με επιφύλαξη, 

εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.  

 

6. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των 

απαιτήσεων του Αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση. 

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα. Σε εξαιρετική περίπτωση στους Ειδικούς Όρους μπορεί να ορίζονται 

πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του Αναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή. 

 

7. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές 

στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές. 

 

8.Επιπλέον, πριν από την οριστική παραλαβή, ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην Εταιρεία 

ανέκκλητη δήλωση που την απαλλάσσει από οποιαδήποτε απαίτησή του, των 

Υπεργολάβων του ή τρίτου που έχει σχέση με το Έργο και που εξασφαλίζει την 

Εταιρεία απ' οποιαδήποτε μελλοντική απαίτηση ή δικαστική ενέργεια του 

οποιουδήποτε εναντίον της, σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Η 

δήλωση αυτή θα είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του Τεύχους 

«Υποδείγματα» της Σύμβασης. 

 

9.Συγχώνευση διαδικασιών – Αυτοδίκαιη παραλαβή 
 

Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, 

διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

Εάν η φύση του Έργου το επιβάλλει, οι διαδικασίες Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής μπορούν, κατά την κρίση της Εταιρείας, να συγχωνεύονται, σύμφωνα με 

σχετικές προβλέψεις των Ειδικών Όρων.  

 
Άρθρο 41 

Κυριότητα του Έργου 

 

1. Για τους σκοπούς και μόνο της Σύμβασης θεωρείται ότι η κυριότητα του Εξοπλισμού 

και του Έργου περιέρχεται στην Εταιρεία από την ημερομηνία Προσωρινής 

Παραλαβής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 38 

του παρόντος. Μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, ο Ανάδοχος θα φέρει τον κίνδυνο της 

απώλειας, ζημιάς ή/και καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, που θα 

οφείλονται σε οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των 

περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας. 

 

Εν τούτοις, από της αποστολής στο εργοτάξιο του Εξοπλισμού που προορίζεται για 

το Έργο και μέχρι τη μεταβίβαση της κυριότητας στην Εταιρεία, η Εταιρεία διατηρεί 

το δικαίωμα κατασχέσεως του Εξοπλισμού και ο Ανάδοχος το αποδέχεται και 

συμφωνεί να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την άσκηση του εν λόγω 

δικαιώματος από την Εταιρεία. 

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού από την Εταιρεία σε καμιά περίπτωση δε θα 

παρακωλύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από 

τη Σύμβαση. 
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2. Η μεταβίβαση κυριότητας, σε καμία περίπτωση και για οποιαδήποτε αιτία, δε μειώνει 

τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και ειδικότερα αυτές που 

απορρέουν από τα Άρθρα 24, 27,38,39 και 40 των Γενικών Όρων, καθώς επίσης και 

τις ευθύνες του σχετικά με οποιαδήποτε ελαττώματα του Έργου ή/και τις 

υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι τρίτων, μετά την ημερομηνία της Προσωρινής 

Παραλαβής. 
 

Άρθρο 42 

Συμβατικό Τίμημα - Αναθεώρηση 

 

1. Το Συμβατικό Τίμημα αναφέρεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού και υπόκειται σε 

αναθεώρηση, σύμφωνα και σε όποια έκταση προβλέπεται στο Άρθρο 9 του 

Συμφωνητικού. 

 

2. Η Εταιρεία θα καταβάλει και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το Συμβατικό Τίμημα, 

αποδεχόμενος ότι έλαβε υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες και όλες τις 

συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ' οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν 

την εκτέλεση της Σύμβασης, την αξία του Εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, τις 

εργασίες που θα εκτελέσει και τις υπηρεσίες που θα παράσχει. 

 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των τιμών του (κατά την 

έννοια του Άρθρου 696 ΑΚ) και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίμημα θα αποτελεί 

πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, εκτός αν άλλως ορίζεται στο 

Συμφωνητικό, όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου και στις 

οποίες περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των 

μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες για μετακινήσεις του 

προσωπικού του, η αξία του Εξοπλισμού και όλων των υλικών και εφοδίων τα οποία 

θα ενσωματωθούν στο Έργο, καθώς και της διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., 

οι δαπάνες χρησιμοποίησης μηχανημάτων, οι δαπάνες μεταφοράς, ασφάλισης, 

εναποθήκευσης, δοκιμών, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, 

μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων και 

εντολών, προσπέλασης στο Έργο και στις θέσεις λήψεως των υλικών, οι δαπάνες 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, τα γενικά έξοδα 

(συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, δασμών κλπ.), οι κάθε είδους 

επιβαρύνσεις σε σχέση με το κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες 

περιλαμβάνονται ιδίως οι εισφορές του εργοδότη σε όλους του ασφαλιστικούς 

οργανισμούς, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στην Εταιρεία ή 

σε οποιοδήποτε τρίτο, οι δασμοί που επιβάλλονται σε όλα τα εισαγόμενα από το 

εξωτερικό υλικά, εφόδια και Εξοπλισμούς, το κέρδος του Αναδόχου, οι δαπάνες 

συντήρησης σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που καθορίζεται στη Σύμβαση, καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωσή του στις προβλέψεις της 

Σύμβασης για την αποπεράτωση και την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

 

4. Το Συμβατικό Τίμημα δεν υπόκειται σε καμία άλλη αναθεώρηση εκτός απ' αυτή που 

προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. 

Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα του για αναπροσαρμογή του 

τιμήματος ή λύση της Σύμβασης, που απορρέει από το άρθρο 388 του Αστικού 

Κώδικα, καθώς και για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 

Άρθρου 20 του παρόντος. 
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Άρθρο 43 

Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου –  

Συμπληρωματικές Εργασίες Δικαιώματα προαίρεσης   

 

1. Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου 

 

1.1 Κονδύλι Απροβλέπτων. Η Εταιρεία, εκτός από τα δικαιώματά της που 

απορρέουν από τα Άρθρα 3, 4 και 30 του παρόντος, έχει επίσης το δικαίωμα, 

εντός των ορίων του τυχόν προβλεπόμενου κονδυλίου απροβλέπτων 

δαπανών, να επιφέρει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου οποιεσδήποτε 

μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα 

οποιουδήποτε τμήματος του Έργου, και να δίνει αντίστοιχες εντολές προς τον 

Ανάδοχο, προκειμένου να καλύπτονται ιδίως ανάγκες του Έργου που 

προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν 

ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του Έργου, καθώς και από προφανείς 

παραλείψεις ή σφάλματα της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι 

οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 

Έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 

κατάρτιση των μελετών του Έργου και υπό την προϋπόθεση να μην 

τροποποιείται ο «βασικός σχεδιασμός» του Έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή 

καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από τη 

σύμβαση.  

Το κονδύλι των απροβλέπτων καθορίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 

της προϋπολογιζόμενης αξίας της συμβάσεως, χωρίς την αναθεώρηση 

και τον φόρο προστιθέμενης αξίας, όπως προβλέπεται στο σχετικό σημείο 

της Διακήρυξης και των τευχών. Κατά την υπογραφή της σύμβασης γίνεται 

επανυπολογισμός του κονδυλίου των απροβλέπτων, ανάλογα με την 

προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η ίδια ποσοστιαία αναλογία.  

 

 

1.2 Επί έλασσον εργασίες. Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να μειώνει τις συμβατικές 

ποσότητες των εργασιών του Έργου και τη δαπάνη που εξοικονομείται («επί 

έλασσον δαπάνη») να την χρησιμοποιεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας 

εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές 

του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα 

εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του Έργου. 

 Η εν λόγω δαπάνη δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν 

υπάρχουν στη σύμβαση. 

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή ποσοστό 10% του Συμβατικού Τιμήματος, χωρίς 

ΦΠΑ, αναθεωρήσεις και απρόβλεπτα. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις ως άνω εργασίες χωρίς να δικαιούται να 

ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 
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2. Συμπληρωματικές εργασίες  

 

Η Εταιρεία δικαιούται να αναθέτει στον Ανάδοχο συμπληρωματικές εργασίες, σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ελληνικού νόμου και της 

ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις απρόβλεπτες συμπληρωματικές συμβάσεις, ιδίως όσον 

αφορά στο ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος του 50%, όπως ισχύει.  

 

Οι συμπληρωματικές εργασίες (συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης τυχόν 

απαιτούμενων μελετών), είναι εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη συναφθείσα 

σύμβαση, αλλά έχουν καταστεί αναγκαίες για την εκτέλεση της συναφθείσας 

σύμβασης, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες 

αυτές δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από τη συναφθείσα σύμβαση 

χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για την Εταιρεία ή μολονότι μπορούν να 

διαχωριστούν από τη συναφθείσα σύμβαση, είναι απολύτως απαραίτητες για την 

ολοκλήρωσή της. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα συνάπτει συμπληρωματικές 

συμβάσεις με τον Ανάδοχο.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες που του ανατίθεται κατά τα 

ανωτέρω με τις συμβατικές τιμές της αρχικής σύμβασης, για όσες εργασίες υφίστανται 

τέτοιες, ή με τιμές μονάδος νέων εργασιών, όπως αυτές θα καθορίζονται στις 

αντίστοιχες συμπληρωματικές συμβάσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 45. 

 

3. Δικαιώματα Προαίρεσης 

 

Η Εταιρεία, δικαιούται, εφόσον προβλέπεται στη Διακήρυξη, με μονομερή απόφασή 

της, να ασκήσει ποικίλα δικαιώματα προαίρεσης, όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη και 

το Συμφωνητικό.  

Σε περίπτωση πρόβλεψής τους, γίνεται αναλυτική περιγραφή των, τυχόν, 

προβλεπόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης και καθορίζονται οι λεπτομέρειες, τα κριτήρια 

και τα χρονικά όρια για την άσκησή τους, καθώς και τα ακριβή ποσοστά των 

σχετιζόμενων με τα εν λόγω δικαιώματα αυξομειώσεων στο Συμβατικό Τίμημα. 

 

Δικαίωμα Προαίρεσης κατά χρόνον: Προβλέπεται, ιδίως επί έργων ή εργασιών 

επαναληπτικού χαρακτήρα, μονομερές δικαίωμα της Εταιρείας για παράταση της 

διάρκειας ισχύος της Σύμβασης έως 50% . 

 

Δικαίωμα προαίρεσης καθ’ ύλην: Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα της Εταιρείας 

για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, αλλά πάντως 

προκαθορισμένες εργασίες, της σύμβασης, έως 50% της προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 

του κυρίως αντικειμένου της σύμβασης. Το όριο αυτό δεν αφορά ιδιαίτερες περιπτώσεις 

έργων, ιδίως ειδικών έργων.  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των δικαιωμάτων προαίρεσης λαμβάνεται υπόψη για την 

εκτίμηση της αξίας της Συμβάσεως. 

 

4. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμία μεταβολή, συμπληρωματική εργασία 

και εν γένει τροποποίηση, χωρίς έγγραφη εντολή της Εταιρείας. Ο Ανάδοχος, εφόσον 

λάβει σχετική εντολή, υποχρεούται να προβεί στις τροποποιήσεις χωρίς καθυστέρηση 

και δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υποχρέωση αυτή. 
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Οι τροποποιήσεις που γίνονται με σχετική εντολή της Εταιρείας δεν εξασθενούν ούτε 

ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύμβαση. Οι συνέπειες, εάν υπάρχουν, θα 

αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται κατωτέρω. 

 

5. Όλες οι μεταβολές, που γίνονται με Εντολή Τροποποίησης, θα αποτιμώνται με 

βάση τις τιμές που αναφέρονται στη Σύμβαση, εφόσον οι τιμές αυτές, κατά τη κρίση 

της Εταιρείας, είναι εφαρμόσιμες. 

Εάν στη Σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τιμές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, 

καθορίζονται νέες τιμές, με βάση τιμές της Σύμβασης για παρεμφερείς εργασίες. 

Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές μπορεί 

να καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. 

Για την εξακρίβωση του κόστους μπορεί να διενεργούνται δοκιμαστικές εργασίες, 

σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Εταιρείας . 

  

6. Κατ’ εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ένας από τους παραπάνω 

τρόπους καθορισμού νέας τιμής, η Εταιρεία μπορεί να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να 

εκτελεσθεί μια εργασία απολογιστικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του 

παρόντος και τους Ειδικούς Όρους.  

 

7. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των δύο μερών η Εταιρεία θα καθορίσει τις τιμές που 

κατά τη γνώμη της θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες και θα εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στο Άρθρο 54 του παρόντος. 

 

8. Όταν οι σχετικές μεταβολές έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης 

ολικά ή μερικά, του Έργου, τότε συμφωνείται παράταση των σχετικών προθεσμιών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 29 του παρόντος. 

 

9. Η Εταιρεία δια της Προϊσταμένης Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του Έργου, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσεις του Αναδόχου για 

ήσσονος σημασίας μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα 

οποιουδήποτε τμήματός του. 

 

Άρθρο 44 

Απολογιστικές εργασίες 

 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες 

απολογιστικές εργασίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 43 παρ. 6 του 

παρόντος, καθώς και αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και 

απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες  
 

2. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην 

πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει, σύμφωνα με τα νόμιμα 

αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν 

υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον Ανάδοχο το 

εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους 

Ειδικούς όρους. Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση της 

δημοπρασίας. 

 

3. Για την έγκριση, στην περίπτωση εκτέλεσης μιας εργασίας απολογιστικά, η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση 
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του επείγοντος ή της ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών με τον τρόπο αυτό και η νέα 

τιμή (για το σύνολο της εργασίας) καθορίζεται με βάση στοιχεία που προκύπτουν 

από επιτόπια καθημερινή παρακολούθηση και σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου.  

 

 

4. Πριν από την έναρξη εκτέλεσης εργασιών "απολογιστικά", ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να συντάξει αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αυτών, αναλύοντας τις 

απαιτήσεις σε ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού ανά ειδικότητα, τις 

εργοδοτικές επιβαρύνσεις, τις συναφείς κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

τα μισθώματα και τις λοιπές δαπάνες μηχανικών μέσων, την αξία των υλικών που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς επίσης καθορίζει τον αριθμό του 

απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθμό και το είδος των 

μηχανημάτων και των άλλων μέσων και ορίζει το είδος και την ποσότητα των 

απαιτουμένων υλικών και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση των 

εργασιών σύμφωνα με τη σχετική εντολή της Εταιρείας. 

5. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγκρίνει τον προϋπολογισμό αυτό ως προς τα ανώτατα 

όρια των τιμών μονάδας, ημερομισθίων κ.λπ. και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με βάση 

τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει, τα οποία δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό. Πριν από την 

παραπάνω έγκριση δεν επιτρέπεται η έναρξη εκτέλεσης εργασιών "με 

παρακολούθηση". 

 

6. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά, ο Ανάδοχος θα παρέχει 

κάθε ημέρα μια πλήρη κατάσταση σε δύο αντίγραφα, με τα ονόματα, την ασχολία και 

το χρόνο απασχόλησης όλων των εργαζομένων στην εν λόγω εργασία, την 

περιγραφή και την ποσότητα όλων των υλικών που ενσωματώθηκαν και την 

περιγραφή και το χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Η κατάσταση θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 

ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο, ο οποίος στο τέλος της εργασίας θα 

παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μια κατάσταση με πλήρη στοιχεία κόστους για 

όλα τα υλικά, μηχανήματα και προσωπικό που χρησιμοποιήθηκαν. Με τα στοιχεία της 

εν λόγω κατάστασης θα καθορίζεται το ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ως 

"τιμή μονάδας νέας εργασίας". 

 

7. Εάν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος δεν παραδίδει τις καταστάσεις αυτές, η 

Εταιρεία δύναται να καθορίσει την τιμή, είτε με βάση στοιχεία παρακολούθησης που 

τηρεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είτε σε τέτοιο ύψος, ώστε κατά την άποψή της η τιμή 

να κρίνεται εύλογη και δίκαιη. 

 

8. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πληρωμής για τις παραπάνω αναφερόμενες δαπάνες, 

εφόσον η δαπάνη για ημερομίσθια έγινε με υπέρβαση των ανωτάτων ορίων 

ημερομισθίων, όπως αυτά περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό της προηγούμενης 

παραγράφου (4) ή αν η πληρωμή των ημερομισθίων δεν βεβαιώνεται από έγγραφες 

καταστάσεις, υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους και θεωρημένες από τον επί 

τόπου των έργων "Εντεταλμένο Μηχανικό" της Εταιρείας ή αν δεν συνοδεύεται 

λογαριασμός από τιμολόγια και αποδεικτικά καταβολής κάθε επί μέρους δαπάνης ή 

τέλος αν η εργασία έγινε κατά παρέκκλιση των όρων που είχαν συμφωνηθεί με την 

Εταιρεία. 
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Άρθρο 45 

Αυξομειώσεις Συμβατικού τιμήματος   

 

 

1. Στην περίπτωση που η Εταιρεία ζητήσει, στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων του 

Άρθρου 43 παρ. 2 του παρόντος, αύξηση στις ποσότητες των εργασιών, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες με τις συμβατικές 

τιμές μέχρι δαπάνης 50% πλέον του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, όπως αυτό 

καθορίζεται στο Συμφωνητικό, μέσω Συμπληρωματικών Συμβάσεων ή 

Ανακεφαλαιωτικών (συγκριτικών) Πινάκων που υπέχουν θέση Συμπληρωματικής 

Σύμβασης, που συνυπογράφονται από τον Ανάδοχο. 

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων προαίρεσης του άρθρου 43 παρ. 3, αύξηση του 

Συμβατικού Τιμήματος του Έργου πάνω από 50% δεν επιτρέπεται, πλην όλως 

εξαιρετικών περιστάσεων. 

 

2. Αν η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων 

του Άρθρου 43 παρ. 2 του παρόντος, συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του 100% 

της συμβατικής δαπάνης κάθε είδους ή ομάδας ομοειδών εργασιών, όπως τα είδη ή 

οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη Σύμβαση και με την προϋπόθεση ότι η 

αύξηση στο συνολικό Συμβατικό Τίμημα δε θα υπερβαίνει το 50% που καθορίζεται 

στην προηγούμενη παράγραφο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον 

ποσότητες, μπορεί όμως να ζητήσει νέες τιμές μόνο γι’ αυτές που οδηγούν σε 

υπέρβαση του 100% της αντίστοιχης συμβατικής δαπάνης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Άρθρο 43 παρ 5 του παρόντος. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία για τις τιμές και σε περίπτωση 

διαφωνίας εφαρμόζεται η διαδικασία του Άρθρου 54 του παρόντος. 

 

Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αναδόχου ή η εκκρεμότητα των διαφορών που 

έχουν ανακύψει δε δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί ή να καθυστερήσει 

την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 

 

3. Η Εταιρεία, δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης μέχρι και κατά 30% 

του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε 

αποζημίωση. 

 

4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος Άρθρου αναφέρονται στις αρχικές ποσότητες 

και τιμές μονάδας της Σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνεται σ’ 

αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους, ή οποιαδήποτε 

αποζημίωση. 

 

 



 

67 
 

 

 

 

 

Άρθρο 46 

Επιμετρήσεις  

 

 

1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θα καταγράφονται όλα τα αναγκαία 

στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. 

 

2. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από εξουσιοδοτημένους  

εκπροσώπους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της Εταιρεία και του Αναδόχου και 

καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα, σε δύο (2) τουλάχιστον αντίγραφα, που 

υπογράφονται από τα δύο μέρη και που καθένα τους παίρνει από ένα (1) αντίγραφο. 

 Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή 

ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή σχέδια ή 

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. 

3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώριση στα 

επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. 

 Σε καμία περίπτωση η καταχώριση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη 

ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε 

ελαττώματα, σφάλματα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του 

Άρθρου 34 του παρόντος. 

 

4. Με βάση τις καταχωρίσεις στα επιμετρητικά φύλλα ο Ανάδοχος συντάσσει σε τέσσερα 

(4) αντίγραφα επιμετρήσεις που θα καλύπτουν διαχωρίσιμα και αυτοτελώς 

επιμετρήσιμα, κατά την άποψη της Εταιρείας, μέρη του Έργου. 

 Η επιμέτρηση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της κάθε εργασίας, με ένδειξη του 

αντίστοιχου άρθρου του Τιμολογίου ή των «τιμών μονάδας νέων εργασιών», τους 

αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που 

εκτελέστηκαν και τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα που 

συντάχθηκαν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια του Άρθρου 3 του παρόντος. 

 

5. Στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων οι πραγματικές 

διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων 

σχεδίων, οι επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με βάση τις διαστάσεις ή/και 

ποσότητες που φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια, εκτός εάν οι μεγαλύτερες 

διαστάσεις ή/και ποσότητες προέκυψαν από γραπτή εντολή της Εταιρείας. 

 Εάν οι πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες 

των εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται με βάση τις 

πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες, εφόσον η Εταιρεία κάνει δεκτό ότι οι 

μικρότερες διαστάσεις ή/και ποσότητες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 

Έργου και δεν δημιουργούν κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του 

Άρθρου 34 του παρόντος. 

 

6. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα επιμετρητικά φύλλα και τα αναγκαία 

επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

για έλεγχο, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά το τέλος του επομένου της 

εκτελέσεώς τους μηνός, αφού υπογραφούν απ’ αυτόν με την ένδειξη «όπως 

συντάχθηκε από τον Ανάδοχο». Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε σαράντα πέντε 
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(45) ημέρες από την υποβολή των επιμετρήσεων από τον Ανάδοχο, έχει την 

υποχρέωση να προβεί στο σχετικό έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των υπολογισμών 

να εγκρίνει τις επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τις επιμετρήσεις που 

έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί, ο οποίος αν δεν τις αποδέχεται μπορεί να ακολουθήσει 

τη διαδικασία του Άρθρου 54 του παρόντος περί διαφωνιών.   
 
Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο 

τον έλεγχο ή τη διόρθωση τους, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις 

επιμετρήσεις στον Ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) 

ημερών και τον καλεί για την συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. Τα 

στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριμένα και αριθμημένα.  
 
Ο Ανάδοχος μέσα σε ένα (1) μήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιμετρήσεις 

συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά την 

πιο πάνω επανυποβολή των επιμετρήσεων, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν μπορεί να 

τις επιστρέψει εκ νέου στον Ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά υποχρεούται μέσα σε 

ένα (1) μήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει 

στον Ανάδοχο. 
 

Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για 

συμπλήρωση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών ή εάν, 

μετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και 

κοινοποιηθούν στον Ανάδοχο, μέσα στην πιο πάνω μηνιαία προθεσμία, θεωρούνται 

αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν από 

τον Ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. 

 

Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια 

εγκεκριμένες, μπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την Επιτροπή Προσωρινής 

Παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού 

ανταλλάγματος, αυτό είναι επιστρεπτέο, ύστερα από σύνταξη αρνητικού 

λογαριασμού.  

Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό. 

 

7. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δε θα είναι δυνατή, 

όπως είναι εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να μην είναι 

τελικά εμφανείς ή όταν πρόκειται για χαρακτηρισμό της σκληρότητας των εδαφών ή 

όταν οι ποσότητες που παραλαμβάνονται επιβάλλεται να ζυγιστούν, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καλέσει της Επιβλέπουσα Υπηρεσία και από κοινού να προβούν στην 

καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν Πρωτόκολλο παραλαβής 

αφανών εργασιών, Πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή Πρωτόκολλο ζύγισης 

αντίστοιχα. 

  

Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των σχετικών 

επιμετρήσεων, για τις οποίες ισχύουν οι όροι των προηγούμενων παραγράφων. 
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8. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του Έργου, πριν 

ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων. 

  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέχρι και την Οριστική Παραλαβή, εφόσον το 

ζητήσει η Εταιρεία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για 

έλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. Σε περίπτωση 

διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων κ.λπ., οι δαπάνες για την αποκάλυψη, τις 

επισκευές και την αποκατάσταση στην αρχική τους κατάσταση βαρύνουν τον 

Ανάδοχο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν την 

Εταιρεία. 

 

9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το 

αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση του Έργου ή όπως άλλως 

ορίζεται στους Ειδικούς Όρους, τις τυχόν επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμα 

υποβληθεί. 

  

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο όλες οι 

επιμετρήσεις, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα 

καθυστέρησης, ειδική Ποινική Ρήτρα που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών (2‰) 

επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί μέχρι τότε στον Ανάδοχο για την όλη 

Σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. 

 

Ανεξάρτητα από την επιβολή της Ποινικής Ρήτρας, και μετά την πάροδο του χρόνου 

επιβολής της, οι επιμετρήσεις είναι δυνατό να συντάσσονται από την Εταιρεία, που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία, καταλογίζοντας 

τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου. Οι επιμετρήσεις που συντάσσονται μ’ 

αυτόν τον τρόπο κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 

 

10. Μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επιστροφή προς τον Ανάδοχο 

της τελευταίας επιμέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλλει 

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία την Τελική Επιμέτρηση, δηλαδή τελικό συνοπτικό 

πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των επιμέρους επιμετρήσεων και 

των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι ποσότητες που εμφανίζονται στον εν λόγω 

πίνακα τίθενται όπως ελέγχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή όπως 

διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία περί επιλύσεως διαφωνιών του Άρθρου 54 του 

παρόντος. 

 Η καταχώριση αυτή στην Τελική Επιμέτρηση δε θα ερμηνεύεται ως παραίτηση του 

Αναδόχου από διαφωνίες που έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα και εκκρεμούν ούτε 

παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής 

επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον 

Ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση. Η εν λόγω Τελική Επιμέτρηση 

τελεί υπό την έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

 

11.Στους Ειδικούς Όρους μπορεί να τροποποιείται η προαναφερόμενη διαδικασία 

ανάλογα με την φύση του Έργου και τις ανάγκες της Εταιρείας. 
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Άρθρο 47 

Λογαριασμοί –Πιστοποιήσεις 

1. Η πληρωμή στον Ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με 

βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του 

χρονοδιαγράμματος εργασιών. Αν από τον Ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα 

από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να 

αναβάλει την πληρωμή των επιπλέον εργασιών, ώστε να συμπέσει με τα 

προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα.  

Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής 

πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των 

αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους 

λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις. 
 
2. Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζεται στους Ειδικούς 

Όρους για τις τμηματικές πληρωμές, ο Ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών 

από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ' αυτόν.  

Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα 

πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο 

λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί.  

Κατ' εξαίρεση και εφόσον προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους, για τμήματα του 

έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του Εντεταλμένου Μηχανικού, δεν ήταν δυνατή 

η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του 

έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών 

επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η αξία των 

εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιμετρήσεων απαγορεύεται να 

υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των πιστοποιούμενων εργασιών του 

τρέχοντος λογαριασμού. 

3.  Αν προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν 

στο λογαριασμό με έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι 

τέτοια που, ενδεχόμενη διακοπή του έργου, δεν θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. 

Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό μέρος του λογαριασμού και 

περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη, ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής 

αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής. 

4. Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν με 

έγκριση της Υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και 

εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου 

προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους.  

Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών 

που συνοδεύει το λογαριασμό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις 

αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά ο 

Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη, μέχρι την ενσωμάτωση τους και την παραλαβή 

του έργου. Τα υλικά περιλαμβάνονται σε χωριστό τμήμα των λογαριασμών, με τιμές 

που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη συμβατική τιμή, ώστε το 

υπόλοιπο μέρος της τιμής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας, στην οποία θα 

ενσωματωθούν τα υλικά. 
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5. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις 

κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που 

εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που 

καταβάλλεται στον Ανάδοχο. Στο λογαριασμό περιλαμβάνεται ακόμη και το ποσοστό 

γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου όπως προβλέπεται στο Συμφωνητικό, 

αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές, και το σύνολο μειώνεται κατά το 

ποσοστό έκπτωσης του Διαγωνισμού αν συντρέχει περίπτωση.  

Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της 

Εταιρείας και ιδίως ποινικές ρήτρες, απαιτούμενες περικοπές τιμών σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Σύμβασης, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι' αυτή 

δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση 

προκαταβολών, παρακράτηση αξίας χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε 

βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση της Εταιρείας που 

δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. 

6. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται ιδίως από 

ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εγκεκριμένων επιμετρήσεων εργασιών που 

εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, πίνακα και αναλυτική επιμέτρηση των 

εργασιών οι οποίες πιστοποιούνται τμηματικά και προσωρινά, τα παραστατικά 

στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, τον πίνακα του υπολογισμού της 

αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν 

ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις της Εταιρείας.  

Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους 

προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε 

εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών. Για την 

υποβολή τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασμού δεν απαιτείται η προσκόμιση 

δικαιολογητικών πληρωμής. 

7. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους 

διορθώνει και τους εγκρίνει μέσα σε ένα (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει 

υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωση 

του, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με εντολή της προς τον Ανάδοχο, επισημαίνει τις 

ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την 

ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία 

προθεσμία για τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασμού αρχίζει από την 

επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον Ανάδοχο.  

Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο 

οποίο συμμετέχει ο Εντεταλμένος Μηχανικός του έργου. Ο Εντεταλμένος Μηχανικός 

υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις 

επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις 

σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι 

περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της 

σύμβασης.  

Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του 

Αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Προϋπόθεση πληρωμής της 

πιστοποίησης είναι η προσκόμιση από τον Ανάδοχο όλων των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών πληρωμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 48 του 

παρόντος και τους Ειδικούς Όρους.  
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8. Λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω 

μηνιαίας προθεσμίας (πλασματική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται 

μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι 

προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό. Η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τον λογαριασμό και χωρίς την υπογραφή 

του Εντεταλμένου Μηχανικού. 

 

Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού είτε ενδιάμεσα κατά 

την εξέλιξη του έργου είτε και κατά τον τελικό λογαριασμό αυτός μπορεί να 

συνταχθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από 

τον Ανάδοχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, 

άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν 

κατατεθεί στην Εταιρεία εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

Αν αναφανεί Διαφωνία κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής. 
 

 

 

Άρθρο 48 

Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασμών 

 

1. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 

την 24η ημέρα του τρίτου μήνα μετά από τον μήνα έκδοσης του Τιμολογίου και 

εφόσον έχουν τηρηθεί, από τον Ανάδοχο, τα προβλεπόμενα στις παρακάτω 

παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος Άρθρου (π.χ. εάν το Τιμολόγιο είναι έκδοσης 

Ιανουαρίου η εξόφλησή του θα γίνει στις 24η του Απριλίου). 

Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η 

αμέσως επομένη εργάσιμη ημέρα. 

Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Εταιρεία και οι 
πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. 

 

2. Πληρωμή των προκαταβολών 

 

Απαιτείται σχετική Εγγυητική Επιστολή, που θα έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Άρθρο 27 των Γενικών Όρων και απλή απόδειξη. 

 

3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται από την Εταιρεία, μετά την υποβολή στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία του συνόλου των παρακάτω δικαιολογητικών τα οποία θα 

πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη:  

 Συγκεντρωτικό λογαριασμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 47 του 

παρόντος και στους Ειδικούς Όρους. 

 Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ.  

 Ασφαλιστική Ενημερότητα έργου.  

Η ασφαλιστική ενημερότητα θα αφορά το συγκεκριμένο έργο (εργολαβία) και τον 

λογαριασμό για τον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και 
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Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον 

Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

 Κατάσταση με το προσωπικό του Αναδόχου, για το χρονικό διάστημα που αφορά η 

πιστοποίηση-λογαριασμός και η οποία θα ελέγχεται ως προς την πληρότητα και 

ακρίβεια των στοιχείων της και θα υπογράφεται τόσο από τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό του Αναδόχου, όσο και από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Εταιρείας. 

 Αντίγραφα ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) του 

προσωπικού του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου η οποία θα αφορά αποκλειστικά 

και μόνο τους εργαζόμενους στην συγκεκριμένη εργολαβία για το χρονικό 

διάστημα για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

 Αντίγραφα παραστατικών πληρωμής ή αντίγραφο internet banking, από τα οποία 

αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον 

Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 

 Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο 

αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του Αναδόχου είναι να υφίσταται σε ισχύ 

βεβαίωση-πιστοποίηση της ΔΟΛ ότι έχουν προσκομισθεί από αυτόν στην Εταιρεία, οι 

από την Σύμβαση, απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις και είναι σύμφωνες με τα 

οριζόμενα στο Τεύχος Ασφαλίσεις.  

Στους Ειδικούς Όρους είναι δυνατόν να αναφέρονται και πρόσθετα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ανάλογα με την φύση του Έργου. 

 

4. Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών 

 

Τα απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, 

με έναν από τους τρόπους αλληλογραφίας (περιπτώσεις α, β, και γ της παραγράφου 

6 του Άρθρου 2 του παρόντος) απαραιτήτως συνημμένα σε διαβιβαστική επιστολή 

(όπου και θα αναφέρονται αναλυτικά τα συνημμένα έγγραφα), η οποία θα 

πρωτοκολλείται, προκειμένου να είναι εμφανής η ημερομηνία υποβολής.  

 

5. Προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών 

 

5.1.Ο συγκεντρωτικός λογαριασμός υπογεγραμμένος από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 

τον Ανάδοχο, μαζί με το Τιμολόγιο, πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός των 

πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών του επόμενου μήνα από την έκδοση του 

Τιμολογίου. Σε διαφορετική περίπτωση η υποβολή του Τιμολογίου θεωρείται 

εκπρόθεσμη. 

 

5.2.Η υποβολή, από τον Ανάδοχο, των λοιπών δικαιολογητικών θα θεωρείται 

εμπρόθεσμη αν υποβληθούν το αργότερο εντός του πρώτου 20ημέρου του 

μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου. 

 

5.3.Σε περίπτωση μη υποβολής όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εντός της 

προαναφερόμενης προθεσμίας, ως μήνας βάσης για τον υπολογισμό της 

ημερομηνίας εξόφλησης του Τιμολογίου (παράγραφος 1 του παρόντος), θα 

λαμβάνεται ο μήνας στον οποίο θα συμπληρώνεται η προσκόμιση όλων των 

δικαιολογητικών από τον Ανάδοχο.  
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6. Δικαιολογητικά εξόφλησης τιμολογίου 

Πριν την εξόφληση του τιμολογίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησής του.  

 

7. Ειδικές ρυθμίσεις 

7.1.Αν η προθεσμία έκδοσης των πιστοποιήσεων και του συγκεντρωτικού μηνιαίου 

λογαριασμού δεν τηρηθεί με υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, η ημερομηνία πληρωμής του 

Αναδόχου που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος δεν μετατίθεται. Στην 

περίπτωση αυτή, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται να συμπεριλάβει στα 

δικαιολογητικά πληρωμής του μηνιαίου λογαριασμού, έγγραφη αιτιολόγηση της 

υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας. 

 

7.2.Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (αλλά μόνο για τις συμβάσεις που 

πληρώνονται μέσω ΔΟΛ και οι οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον Ανάδοχο 

ο ΦΠΑ στις 24 του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής του συνόλου των 

δικαιολογητικών, εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει στην πληρωμή του τιμήματος της 

τιμολογούμενης αξίας την 24η ημέρα του τέταρτου μήνα από τον ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών, εφόσον βέβαια αυτά είναι πλήρη. 

 

8. Πληρωμή των υλικών  

Διευκρινίζεται ότι για την πληρωμή των υλικών απαιτούνται Τιμολόγια και Δελτία 

Αποστολής, θεωρημένα αρμοδίως από το ΔΕΔΔΗΕ, συνοδευόμενα από 

Συγκεντρωτικό Λογαριασμό ελεγμένο και υπογεγραμμένο από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία μαζί με Πιστοποίηση.  

 

9. Πληρωμή των αναθεωρήσεων 

Απαιτείται Πιστοποίηση, η οποία θα ονομάζεται «Πιστοποίηση Αναθεώρησης Τιμών», 

με πλήρη στοιχεία, βάσει των οποίων έχουν γίνει οι υπολογισμοί των 

αναθεωρήσεων, ελεγμένη και υπογεγραμμένη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η 

διαδικασία κατά τα λοιπά ισχύει, όπως με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις.  

 

10.Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, όλες οι πληρωμές, οι 

σχετικές με το Έργο, θα γίνονται από την Εταιρεία προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος 

θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς 

αυτούς. 

 

11.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση του 

Έργου, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισμό ή / και καθυστέρηση πληρωμής 

των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από 

υπαιτιότητα της Εταιρείας , μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 

1 του παρόντος Άρθρου. Σε περίπτωση καθυστερήσεως πληρωμών των συμβατικών 

ποσών που υπερβαίνουν ποσοστό 6% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, 

προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών που έχουν εγκριθεί 

και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις, πέραν των 

ενενήντα (90) ημερών μετά την προθεσμία που προβλέπεται από την ως άνω 

παράγραφο 1, και εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα 

της Εταιρείας, ο Ανάδοχος δικαιούται να διακόπτει την εκτέλεση των εργασιών 

κατόπιν υποβολής προς την Εταιρεία Ειδικής Εγγράφου Δηλώσεως και μέχρι την 

καταβολή προς αυτόν των σχετικών συμβατικώς οφειλομένων ποσών.  
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12.Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας οποιασδήποτε 

Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα, στο νόμισμα που 

προβλέπεται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης. 

 

13.Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους 

κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο 

της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κλπ.).  

 

14.Σε κάθε πληρωμή, όπως προαναφέρθηκε, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

Σύμβασης, όπως επίσης και πριν από την οριστική εκκαθάριση των πληρωμών, ο 

Ανάδοχος θα αποδεικνύει με αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί 

όλες οι υποχρεώσεις του προς τον ΕΦΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς 

Οργανισμούς, σε σχέση με το προσωπικό του. 

Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον Ανάδοχο, 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας να δεχθεί στη θέση των 

πιστοποιητικών αυτών, άλλα ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ή/και εγγυήσεις που 

θα καλύπτουν την Εταιρεία σχετικά με τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα 

απαιτήσουν το ΕΦΚΑ ή οι άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.  

 

15.Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών 

τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως 

επίσης θα είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί η 

Εταιρεία, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 

 

16.Η Εταιρεία δύναται να παρακρατεί και να αποδίδει σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Αναδόχου, 

οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή 

οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών 

Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.  

 

17.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών της, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το 

δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει 

επιδικασθεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. 

Η παρακράτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε 

τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Εταιρεία. Για το σκοπό 

αυτό η Εταιρεία πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα 

εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να 

ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς 

τον Ανάδοχο. 

Επιτρέπεται επίσης ο συμψηφισμός εκκαθαρισμένων απαιτήσεων της Εταιρείας του 

Έργου κατά του Αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων έργων της 

Εταιρείας και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση του 

εκτελούμενου έργου.  

 

18. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών, 

κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση, θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης 

συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. 
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Άρθρο 49 

Φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 

 

1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, 

κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το 

χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

 

2. Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις νόμιμες 

διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από την 

Ελληνική Νομοθεσία και να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης πρόσθετοι φόροι, δασμοί ή/και πρόστιμα για τη μη 

πιστή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που από τις 

αρμόδιες Αρχές οι επιβαρύνσεις αυτές, εκ λάθους ή παραδρομής, χρεωθούν στην 

Εταιρεία, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη 

πληρωμή του Αναδόχου. 

 

3. Δασμοί, φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν τυχόν από την 

Εταιρεία λόγω παράλειψης του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του να 

συμμορφωθούν προς τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής Νομοθεσίας θα 

απαιτηθούν από την Εταιρεία και θα εισπραχθούν έντοκα από τον Ανάδοχο 

οποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και με παρακράτηση πληρωμών 

κλπ. 

 

4. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Ανάδοχος υποχρεούται για τα 

παρακάτω. 

 

4.1 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός Ελλάδας 

Όλοι οι φόροι, δασμοί και λοιπές σχετικές επιβαρύνσεις που αναφέρονται ή που θα 

επιβληθούν εκτός Ελλάδας στον Ανάδοχο, στους Υπεργολάβους του και στο 

προσωπικό τους, καθώς επίσης και στα υλικά, στον Εξοπλισμό και στις εργασίες που 

απαιτούνται να γίνουν εκτός Ελλάδας για την εκτέλεση του Έργου, όπως 

προβλέπεται από τη Σύμβαση, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

4.2 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα 

Δασμοί εισαγωγής, όλοι οι τελωνειακοί δασμοί και οι σχετικοί φόροι κάθε είδους, 

καθώς και όλες οι κάθε είδους λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται ή που θα 

επιβληθούν επί του Εξοπλισμού, πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και έτοιμων 

προϊόντων, ανταλλακτικών κάθε είδους μηχανήματος, υλικών και προϊόντων που θα 

ενσωματωθούν στο Έργο, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

4.3 Φόρος εισοδήματος και σχετικές δαπάνες του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του, 

κ.λπ. 

Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι και το Προσωπικό, (Έλληνες ή ξένοι), που απασχολείται 

απ' αυτούς, θα πληρώσουν το φόρο εισοδήματος και τις σχετικές επιβαρύνσεις που 

θα επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά με το Έργο και σύμφωνα με την Ελληνική 

Νομοθεσία και τις Διμερείς Κυβερνητικές Συμφωνίες, εάν υπάρχουν τέτοιες. 

Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα εφαρμόζει τις παρακρατήσεις οι οποίες 

προβλέπονται από τη φορολογική Νομοθεσία. 
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Ο Ανάδοχος θα φέρει το βάρος και θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή στην 

Ελλάδα των λοιπών φόρων, των Δημοτικών φόρων και τελών, των εισφορών, των 

εργατοτεχνικών εισφορών, των συνεισφορών και οποιωνδήποτε άλλων 

επιβαρύνσεων, οι οποίες επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν στην Ελλάδα, 

αναφορικά με το Έργο, υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων 

τοπικών Αρχών, Ιδρυμάτων και Ταμείων Δημοσίου ενδιαφέροντος (ΕΦΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ 

κ.λπ.) και οι οποίες δαπάνες αφορούν στον ίδιο και στο Προσωπικό Ελληνικής ή 

ξένης υπηκοότητας πάσης φύσεως και κατηγορίας που απασχολείται απ' τον 

Ανάδοχο, και τους Υπεργολάβους του.  

Η Εταιρεία δε φέρει καμιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας εξοφλήσεως χρέους εκ 

μέρους του Αναδόχου, του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του. Ο 

Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του υποχρεούνται να συμμορφώνονται απόλυτα και με 

δικά τους έξοδα προς τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, η οποία αφορά στη 

φορολογία, ασφάλιση κ.λπ.. 

 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξαιτίας μείωσης ή αύξησης των συντελεστών του 

φόρου εισοδήματος, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία του 

Διαγωνισμού και έχει άμεση επίδραση επί του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του, 

θα είναι υπέρ ή σε βάρος του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του. 

 

4.4 Εισαγωγή μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων κλπ. με υποχρέωση 

επανεξαγωγής. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα είδη τα οποία εισάγονται για τις 

ανάγκες του Έργου με υποχρέωση επανεξαγωγής τους, συμμορφούμενος προς τις 

σχετικές διατάξεις των Νόμων. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Ελληνικών Νόμων περί λαθρεμπορίου. 

Τα εισαχθέντα είδη με υποχρέωση επανεξαγωγής, μπορεί να μεταβιβαστούν σε τρίτα 

πρόσωπα μόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας. 

Σε περίπτωση που θα απωλεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, η Εταιρεία και 

οι σχετικές Τελωνειακές Αρχές θα ειδοποιηθούν δεόντως και πάραυτα. 

 

4.5 Λογιστικά βιβλία και έγγραφα 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά, φορολογικά και λοιπά βιβλία τα 

οποία απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία, θα συμμορφώνεται αυστηρά προς 

όλες τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις και θα δίνει όλα 

τα στοιχεία, τα έγγραφα και τις πληροφορίες τις οποίες η Εταιρεία, κατά την άποψή 

της, δύναται να ζητήσει σχετικά με οποιαδήποτε απαίτηση έναντι των Ελληνικών 

Αρχών. 

 

4. Την Εταιρεία βαρύνει και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, ο ΦΠΑ ή 

ισοδύναμος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιμολογίων του 

Εξοπλισμού και των άλλων τιμολογίων υπηρεσιών, που θα εκδώσει ο Ανάδοχος προς 

την Εταιρεία, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. 
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Άρθρο 50 

Ασφαλίσεις 

 

1. Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από 

τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους 

Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτούς, να 

συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες) και να διατηρεί και να 

παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις : 

α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 

β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία  

(περατωμένων εργασιών). 

γ. Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης και εργοδοτικής ευθύνης του Αναδόχου 

έναντι τρίτων 

δ. Ασφάλιση μεταφοράς 

ε. Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου κ.λπ. του Αναδόχου 

στ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου 

ζ. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου των υλικών  που χορηγούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ 

στον Ανάδοχο 

2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις παραπάνω ασφαλίσεις θα πρέπει να 

είναι στην Ελληνική γλώσσα, και να περιέχουν και να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τα 

καθοριζόμενα στο Τεύχος "Ασφαλίσεις". Στις περιπτώσεις που τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια εκδίδονται σε γλώσσα της Αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη Ελληνική μετάφραση νομίμως επικυρωμένη. Επιπλέον, τα πρωτότυπα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια, νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Ανάδοχο και την 

ασφαλιστική εταιρία, θα πρέπει να κατατίθενται στην αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

της Εταιρείας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών, 

και σε κάθε περίπτωση πριν από την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου. 

 

 
Άρθρο 51 

Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 

 

1. O Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή της Εταιρείας, να αναστέλλει 

την εκτέλεση των εργασιών στο Εργοτάξιο σε οποιοδήποτε τμήμα του Έργου ή στο 

σύνολό του, για όσο χρονικό διάστημα και με όποιο τρόπο η Εταιρεία κρίνει 

αναγκαίο. 

 

2. Για να θεωρηθεί μια διακοπή εργασιών, ότι συνιστά αναστολή εκτέλεσης των 

εργασιών, κατά τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, θα πρέπει να έχει γίνει μετά από 

έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση τέτοιας έγγραφης εντολής διακοπής, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να 

ζητήσει και η Εταιρεία υποχρεούται να καθορίσει, την απαιτούμενη παράταση 

προθεσμίας και τα πλήρως δικαιολογημένα και αποδεδειγμένα έξοδα του Αναδόχου 

που πραγματοποίησε, εξαιτίας της διακοπής αυτής, μέσα στο Εργοτάξιο ή για την 

κινητοποίηση του προσωπικού του και του εξοπλισμού για το Εργοτάξιο ή που 

συνδέονται άμεσα και αιτιωδώς με τις εργοταξιακές εργασίες, εκτός των 

περιπτώσεων κατά τις οποίες η εν λόγω διακοπή : 

 

α. προκύπτει από εφαρμογή άλλων διατάξεων της Σύμβασης, ή  

β. προέρχεται από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Ανάδοχος ή  

γ. οφείλεται σε λόγους ασφαλείας του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματος του.  



 

79 
 

 

3. Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπής αφορά το σύνολο των εργασιών στο 

Εργοτάξιο και διαρκέσει περισσότερο από εκατόν πενήντα (150) συνεχείς 

ημερολογιακές ημέρες ή αν οι τμηματικές διακοπές οι οποίες αφορούν σε τμήματα 

του Έργου ή αφορούν σε χρονικές περιόδους διακοπών είτε όλου του Έργου είτε σε 

τμήματα αυτού, διαρκέσουν αθροιστικά περισσότερο από διακόσιες (200) 

ημερολογιακές ημέρες, τότε ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή 

ανακοίνωση προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να ζητήσει την άδεια να επαναρχίσει 

τις εργασίες. 

Εάν η σχετική άδεια δεν του δοθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών 

ημερών από την αποστολή της ανακοίνωσης ή εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία 

μεταξύ Εταιρείας και Αναδόχου για περαιτέρω παράταση της διακοπής των εργασιών, 

τότε ο Ανάδοχος δύναται να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης. Η καταγγελία 

αυτή θα έχει τις ίδιες συνέπειες που προβλέπονται για την περίπτωση ανυπαίτιας 

καταγγελίας της Σύμβασης του Άρθρου 55 του παρόντος. 

 

4. Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει εντολή διακοπής και 

εφόσον ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί εξαιτίας της Εταιρείας , 

οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, μέσα σε μια 

προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημέρα που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι έχουν 

διακοπεί οι εργασίες, με πλήρη στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψή του. 

 

5. Τυχόν διακοπή εκτέλεσης του Έργου, από πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, για 

τριάντα (30) συνεχείς ημερολογιακές ημέρες ή σε σύνολο σαράντα (40) 

διακοπτόμενων ημερολογιακών ημερών για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός των 

περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 52 του παρόντος, 

παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα, κατά την κρίση της και υπό τη ρητή επιφύλαξη 

κάθε άλλου δικαιώματός της που απορρέει από τη Σύμβαση, να προχωρήσει στη 

διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης και ακολούθως να συνεχίσει η ίδια το Έργο ή 

να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο.  

 

Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον υφίστανται απαιτήσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ., η 

Εταιρεία ή ο νέος Ανάδοχος θα δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις βοηθητικές 

εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, τα σχέδια, τα εργαλεία, τις 

αποθήκες, τα υλικά και εφόδια του Αναδόχου που βρίσκονται στο Εργοτάξιο, καθώς 

και γενικά τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου, χωρίς να αναλάβει ο 

ΔΕΔΔΗΕ οποιαδήποτε υποχρέωση για ζημίες που θα προκληθούν σ' αυτά ή για τη 

φθορά αυτών από τη συνήθη χρήση.  

 

6. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, κατά την κρίση της Εταιρείας, 

μέτρα για τη συντήρηση και προστασία του Έργου, καθώς και για τα υλικά και τον 

Εξοπλισμό που βρίσκονται στο Εργοτάξιο. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της 

Εταιρείας για όλες τις άμεσες δαπάνες στις οποίες ενδεχομένως θα υποβληθεί η 

Εταιρεία και για όλες τις πραγματικές ζημιές τις οποίες αυτή ενδεχομένως θα υποστεί 

λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η Εταιρεία μπορεί να 

συμψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές με οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ' αυτόν για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
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Άρθρο 52 

Ανωτέρα Βία 

 

1. Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου και ξεφεύγουν, 

κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο του Αναδόχου, και τα οποία ήταν αδύνατο να 

προβλεφθούν ή προληφθούν, παρ' όλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε 

επιμελής και σωστά σκεπτόμενος Ανάδοχος, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας 

Βίας. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι Απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, 

ανταπεργίες (Lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών, 

κωλυσιπλοϊα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, 

θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας.  

Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν το Έργο, είναι αποδεκτά μόνο ως 

λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε 

δικαιούται να εγείρει κατά της Εταιρείας απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε 

τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού 

Ανωτέρας Βίας. 

 

2. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από την Εταιρεία ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και 

λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει 

κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών 

και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση 

προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό. 

 

3. Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο των 

υποχρεώσεών του προς τον Ανάδοχο, καθώς επίσης και η τυχόν αποτυχία στην 

κατασκευή τμημάτων του Έργου ή πρώτης ύλης, (όπως αποτυχία κατά τη χύτευση, 

κ.λπ..), δε θα θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας.  

 

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, 

λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό 

εγγράφως στην Εταιρεία, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. 

Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός 

από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να 

ειδοποιηθεί αμέσως η Εταιρεία. 

 

5. Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο με την 

υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από το πέρας του περιστατικού 

αυτού. 

Η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το 

περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου. 

 

6. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον 

προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός των 

πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη 

οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας. 
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7. Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα 

καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο. 

 

8. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό των εκ του περιστατικού αυτού 

απορρεουσών ζημιών. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε 

δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς χρονοτριβή των συνεπειών 

οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζημιές στον Εξοπλισμό, τυχόν 

καθυστερήσεις κ.λπ.). 
 

Άρθρο 53 

Ποινικές Ρήτρες 

 

1. Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Εταιρείας που προκύπτουν από τα 

Άρθρα 24 και 55 του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να 

καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικές Ρήτρες, είτε για υπέρβαση συμβατικής προθεσμίας 

λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους λόγους, που τυχόν προβλέπονται στο 

Συμφωνητικό. 

 

2. Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως από τον 

Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί 

απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) στην Εταιρεία. 

3. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του Έργου ή 

από οποιεσδήποτε οφειλόμενες πληρωμές προς τον Ανάδοχο ή, αν δεν υπάρχουν 

τέτοιες, γίνεται ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η οριστική 

εκκαθάριση των Ποινικών Ρητρών διενεργείται το αργότερο μέχρι την προσωρινή 

παραλαβή του Έργου. 

Στην επιστολή γνωστοποίησης στον Ανάδοχο της επιβολής ποινικής ρήτρας η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζει προθεσμία δέκα (10) ημερών για την διατύπωση τυχόν 

τεκμηριωμένης Διαφωνίας του. 

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας ή σε περίπτωση 

υποβολής, μετά την οριστική απόφαση της Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 54 του 

παρόντος, γίνεται η έκδοση Τιμολογίου από την Εταιρεία και ο καταλογισμός της 

δαπάνης στον Ανάδοχο. 

 

4. Εφόσον στη Σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το 

ποσό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο τυχόν συνολικός 

χρόνος για την επιβολή τους. 

 

5. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής 

προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται.  

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών 

ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική 

προθεσμία δηλαδή εγκεκριμένη προθεσμία και χορηγηθείσα οριακή προθεσμία 

εφόσον συντρέχει περίπτωση. 
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6. Ρητά συμφωνείται ότι οι διάφορες Ποινικές Ρήτρες της Σύμβασης οφείλονται και 

πληρώνονται στην Εταιρεία κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία 

έχει υποστεί ζημιές, και ότι είναι εύλογες και δίκαιες.  

Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά και 

επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας, 

που έχει υποστεί η Εταιρεία, ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του 

Αναδόχου. 

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την καταγγελία ή όχι της 

παρούσας και τη συνομολόγηση ή κατάπτωση κάθε αναφερόμενης ποινικής ρήτρας, 

η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, 

την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημιάς του, που έχει υποστεί από την 

εκπρόθεσμη ή την μη προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης με τον 

Ανάδοχο. 

 

7. Το σύνολο των Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% 

του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων 

εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις, χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

8. Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με 

βάση τις διατάξεις της Σύμβασης, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την 

παρακράτηση, έναντι της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας για παραβίαση τμηματικής 

προθεσμίας, μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της 

Εταιρείας. 

 

9. Όλες οι, σε βάρος του Αναδόχου, ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις, αθροιζόμενες 

με τις επίσης σε βάρος του ποινικές ρήτρες που του επιβάλλονται για άλλους λόγους 

κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβούν το 

δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με το 

τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης και 

με τις αναθεωρήσεις. 

 

10. Οι όροι, με βάση τους οποίους θα καταπίπτουν οι Ποινικές Ρήτρες, το ύψος των 

καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, 

καθορίζονται στο Συμφωνητικό. 

 

Άρθρο 54 

Απαιτήσεις - Διαφωνίες 

 

1. Απαιτήσεις 

 

1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε 

σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το 

γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε μια ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός, για το οποίο 

προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 

 

Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη του 

αιτήματος που προτίθεται να θέσει. 
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1.2 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αμέσως με τη λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης και 

χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή της ευθύνης της Εταιρείας, 

δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούμενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες στον Ανάδοχο να 

τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αντίγραφα 

όλων των στοιχείων, μόλις του ζητηθούν. 

 

1.3 Μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική 

ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η απαίτηση 

συνεχίζεται, η οικονομική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή και ο Ανάδοχος, κατά 

εύλογα διαστήματα ή όταν το ζητά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα δίδει νεώτερα 

συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να δώσει την 

τελική οικονομική ανάλυση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη 

του γεγονότος. 

 

1.4 Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το 

δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την Εταιρεία, 

περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να επαληθευτεί από 

τα τηρηθέντα στοιχεία. 

 

2. Διαφωνίες 

 

2.1 Κάθε διαφωνία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με μη ικανοποιητική 

για τον Ανάδοχο ρύθμιση απαίτησής του, σύμφωνα με τα παραπάνω, ή 

οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Σύμβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, από τον 

Ανάδοχο με "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", όπου θα υπάρχει ρητή υπενθύμιση ότι η 

διαφωνία αυτή γίνεται με βάση το παρόν άρθρο. 

 

2.2 Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που 

αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : 

 

α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας 

 

β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία 

 

γ. η αιτουμένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό 

 

δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε 

στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο 

 

2.3 Η Προϊστάμενη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες από 

την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο 

την απόφαση της Εταιρείας. 

 

2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της Εταιρείας 

ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω 

προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα αναφερόμενα στο Άρθρο 56 του παρόντος 

όργανα.  
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Πριν από την άσκηση της πιο πάνω προσφυγής, ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την 

επίλυση της διαφωνίας του με φιλικές διαπραγματεύσεις. Η τήρηση της κάτωθι 

διαδικασίας δεν συνιστά προϋπόθεση άσκησης ενδίκων μέσων. 

 

Το αίτημα του Αναδόχου γίνεται με την υποβολή του εγγράφως στην Προϊσταμένη 

Υπηρεσία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση σε 

αυτόν της απόφασης της Προϊσταμένης Υπηρεσίας (παραπάνω παρ. 2.3.) ή την 

παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας της παρ. 2.3. για υποχρέωση έκδοσης 

απόφασης από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. 

Η αίτηση πρέπει να αναφέρει το πλήρες ιστορικό της διαφωνίας, τα αιτήματα του 

Αναδόχου τα οποία πρέπει να είναι ταυτόσημα με τα αιτήματα της "Αίτησης Επίλυσης 

Διαφωνίας", που προηγήθηκε και να συνοδεύεται από τα σχετικά στοιχεία που 

θεμελιώνουν την άποψη του Αναδόχου. 

 

Η Προϊσταμένη Υπηρεσία υποχρεούται το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες από 

την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή να τη διαβιβάσει με τις απόψεις της 

στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία, 

συγκροτείται, από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, Επιτροπή Φιλικού 

Διακανονισμού η οποία διαπραγματεύεται με τον Ανάδοχο την επίλυση της 

διαφωνίας. 

 

2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του 

Έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Ανάδοχου να ακολουθεί τις εντολές της 

Εταιρείας σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση των Έργου. 
 

Άρθρο 55 

Καταγγελία της Σύμβασης 

 

1. Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου 

 

1.1 Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τις 

υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερήσει 

χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή, εάν παρά τις προηγούμενες 

έγγραφες επισημάνσεις, δεν υποβάλει το χρονοδιάγραμμα του Έργου, όπως 

προβλέπεται στο Άρθρο 28 του παρόντος ή εάν δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις 

της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών, ώστε να είναι προφανώς 

αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου, ή εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι 

κατά σύστημα κακότεχνες, ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές, ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα 

εγκεκριμένα σχέδια και δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και 

εντολές της Εταιρείας, ή εάν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων 

ασφαλείας των εργαζομένων ή της διασφάλισης των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων εργαζομένων ή της προστασίας του περιβάλλοντος, ή διαπιστωθεί ότι 

προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή η Εταιρεία δικαιούται, για οποιαδήποτε από 

τα παραπάνω, να απευθύνει "Ειδική Πρόσκληση" προς τον Ανάδοχο στην οποία 

απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία 

περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να 

εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την "Ειδική 

Πρόσκληση". 



 

85 
 

Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από 

τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε 

καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. 

 

Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη "Ειδική Πρόσκληση" 

μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται με εξώδικη δήλωση 

προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην 

καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά. 

 

1.2 Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, σύμφωνα και με τα 

αναφερόμενα στην παρ 1 του άρθρου 10 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή 

ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παραγρ. 2.4 του παρόντος Άρθρου. 

 

Η Σύμβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύμπραξης όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε 

αναγκαστική διαχείριση όλα τα συμπράττοντα μέρη σύμφωνα και με τα αναφερόμενα 

στην παρ 2 του άρθρου 10 του παρόντος, όπως επίσης στην περίπτωση που, κατά 

παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 9 του παρόντος, ο Ανάδοχος υποκατέστησε 

τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε 

τρίτο. 

 

2. Οριστικοποίηση Καταγγελίας - Έκπτωση Αναδόχου 

2.1 Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης (Επικύρωση 

της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 

ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται 

εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις 

εργασίες της Εργολαβίας. 

Για την ένσταση αποφασίζει η Εταιρεία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) 

μηνών από την κατάθεση της ένστασης. 

 

2.2 Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 

Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο και γίνεται εκκαθάριση της 

Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. 

 

2.3 Η Εταιρεία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, είτε να το 

αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Εάν υφίστανται απαιτήσεις από την Εταιρεία., η 

Εταιρεία και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν 

απαραίτητο, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και 

λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκομισθεί ή ανεγερθεί από 

αυτόν στον τόπο του Έργου.  

 

2.4 Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων 

της Εταιρείας για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες : 

α. γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής 

β. καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου 

γ. γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την 

ημερομηνία της καταγγελίας. 
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2.5 Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Εταιρεία θα διενεργήσει παρουσία του 

Αναδόχου, το δυνατό συντομότερα, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και 

θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες 

που έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία 

των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, 

καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. 

Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η 

Εταιρεία μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον 

Ανάδοχο. 

 

 

3. Ανυπαίτιος Καταγγελία 

 

3.1 Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Σύμβασης, να την καταγγείλει ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα 

ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την 

ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία καταγγελίας της. 

3.2.Η Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό 

τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης.  

 

β) εάν ο Aνάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 των Γενικών Όρων για τους λόγους 
αποκλεισμού και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 

 
γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Aνάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων, που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, και η οποία 

έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

 

3.3 Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας της Σύμβασης, η Εταιρεία υποχρεούται να 

επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης και να 

καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους 

όρους της Σύμβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν. 

Επίσης η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο την αξία των υλικών που 

έχουν προσκομισθεί και αποζημίωση για τις δαπάνες του Αναδόχου για υλικά που 

βρίσκονται στο στάδιο της παραγωγής ή της προμήθειας. 

Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν δαπανών παραγωγής ή προμήθειας υλικών, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, που θα 

αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή ανάθεσης προμήθειας με 

βάση το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου καθώς και παραστατικά που να αιτιολογούν 

τα σχετικά έξοδα. 
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3.4 Σε περίπτωση που η Σύμβαση λυθεί με υπαιτιότητα της Εταιρείας και έχουν 

εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 

Συμβατικού Τιμήματος, η Εταιρεία καταβάλει επιπλέον στον Ανάδοχο α) το 

αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεών του, καθώς και β) αποζημίωση για 

τεκμαιρόμενο όφελος, που δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 5% του ποσού που 

απομένει από το Συμβατικό Τίμημα,  αφού αυτό μειωθεί κατά τριάντα τοις εκατό 

(30%) και μετά αφαιρεθούν το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεών του, η αξία 

των εργασιών και των υλικών που έχουν τιμολογηθεί και τα υπόλοιπα ποσά που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3.3 του παρόντος Άρθρου, για τα οποία 

αποζημιώνεται ο Ανάδοχος. 

Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης αυτής, λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές 

συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του Έργου και ο χρόνος αποδέσμευσης του 

Αναδόχου. 

 

 

 

Άρθρο 56 

Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης 

 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά την 

υλοποίηση της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί με τις προβλεπόμενες 

σε αυτή διαδικασίες, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με 

το Ελληνικό Δίκαιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό. 
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υποχρεώσεις αυτού 
Άρθρο 13 : Βοηθητικά έργα -Οδοί προσπέλασης 
Άρθρο 14 : Προσωπικό του Αναδόχου 

Άρθρο 15 : Εκπαίδευση Προσωπικού της Εταιρείας 
Άρθρο 16 : Νυχτερινή, Υπερωριακή  Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές 

Άρθρο 17 : Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 
Άρθρο 18 : Μηχανήματα, Εργαλεία-Υλικά Αναδόχου 
Άρθρο 19 : Χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ 

Άρθρο 20 : Έκδοση απαιτουμένων Αδειών 
Άρθρο 21 : Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

Άρθρο 22 : Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 
Άρθρο 23 : Λοιπές Ευθύνες – υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Άρθρο 24 : Ενότητες προγραμματισμένων εργασιών 

Άρθρο 25 : Έλεγχος του Έργου 
Άρθρο 26 : Επιθεωρήσεις-Δοκιμές υλικών και εξοπλισμού 

Άρθρο 27 : Εξοπλισμός και υλικά που χορηγεί η Εταιρεία 
Άρθρο 28 : Ανταλλακτικά 
Άρθρο 29 : Τεχνογνωσία 

Άρθρο 30 : Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο 
Άρθρο 31 : Ελαττώματα του Έργου 

Άρθρο 32 : Βλάβες στο Έργο- Αποζημιώσεις 
Άρθρο 33 : Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

Άρθρο 34 : Παραλαβή για χρήση 
Άρθρο 35 : Προσωρινή Παραλαβή 
Άρθρο 36 : Περίοδος Εγγύησης 

Άρθρο 37 : Οριστική Παραλαβή 
Άρθρο 38 : Αυξομειώσεις Συμβατικού τιμήματος 

Άρθρο 39 : Απολογιστικές εργασίες 
Άρθρο 40 : Επιμετρήσεις 
Άρθρο 41 : Λογαριασμοί –Πιστοποιήσεις 

Άρθρο 42 : Πρόγραμμα Τιμολογήσεων του Έργου 
Άρθρο 43 : Τρόπος πληρωμής-Δικαιολογητικά 

Άρθρο 44 : Ασφαλιστικές καλύψεις 
Άρθρο 45 : Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 
Άρθρο 46 : Αξιολόγηση Αναδόχου 
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ΑΡΘΡΟ 1 

          Ορολογία – Ορισμοί 
 

 

Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς 
την Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια : 

Εταιρεία : ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.). 
Ανάδοχος : είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε με Σύμβαση η 

εκτέλεση του Έργου. 
Σύμβαση : είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου για την 

εκτέλεση του Έργου.  Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν συμπληρώματα 
της Σύμβασης. 
Συμβαλλόμενοι : είναι η Εταιρεία και ο Ανάδοχος. 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία : είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ που είναι η αρμόδια 
για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του Έργου. 

Προϊσταμένη Υπηρεσία : είναι η Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ που προΐσταται της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Έργο : είναι το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο 

Συμφωνητικό. 
Εξοπλισμός : είναι όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, κλπ, 

που θα ενσωματωθούν στο Έργο ή θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Εταιρεία για 
τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου. 
Μηχάνημα Έργου : είναι μηχάνημα σταθερό ή μετακινούμενο (π.χ. αναμικτήρες 

σκυροδέματος, γερανοί, ελκυστήρες, προωθητήρες γαιών, κλπ), που χρησιμοποιείται 
από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου. 

Ελαττώματα : είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του Αναδόχου από τα 
οριζόμενα στη Σύμβαση ή η έλλειψη προβλεπομένων από τη Σύμβαση ιδιοτήτων του 

Έργου ή μέρους αυτού από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη Σύμβαση, τα σφάλματα ή και 
οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, οποιοδήποτε σφάλμα ή οποιαδήποτε ατέλεια του Έργου 
όπως αυτά νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, καθώς και 

οποιαδήποτε παράλειψη του Αναδόχου ως προς το Έργο και οποιαδήποτε νομικά 
ελαττώματα. 

Η συνήθης φθορά δε θεωρείται Ελάττωμα.   
 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Σχέδια και Οδηγίες 
 

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 3 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες της παρούσας 
Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη και 
ειδικότερα σύμφωνα με τα σχέδια τις Προδιαγραφές Υλικών, τις Τεχνικές Οδηγίες, τις 

Οδηγίες Διανομής κλπ. 
 

2. Στην περίπτωση που στην κατασκευαστική Μελέτη ορίζεται ρητά ότι 
εφαρμόζονται διαφορετικές τυποποιήσεις από αυτές που αναφέρονται στη 
προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν οι τυποποιήσεις που ορίζονται στη Μελέτη. 

 



 

 
 
                                                                              
  4/28 

 

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξετάζει με κάθε προσοχή και επιμέλεια, τα σχέδια που του 

χορηγεί ο "Εντεταλμένος Μηχανικός" της Εταιρείας και θεωρείται ότι τα αποδέχεται 
πλήρως αν δεν διατυπώσει γραπτά τις τυχόν παρατηρήσεις, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους ή αν η προθεσμία 
έναρξης εργασιών είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες, αμέσως μετά την παραλαβή 
των σχεδίων και οπωσδήποτε πριν την οποιαδήποτε έναρξη εργασιών. 

 
4. Τα σχέδια και οι μελέτες που αναφέρονται στην εκτέλεση εργασιών της 

Σύμβασης ανήκουν και είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας και φυλάσσονται από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες της. Η Εταιρεία φροντίζει να εφοδιάζεται ο Ανάδοχος με δύο (2) αντίγραφα 
των σχεδίων αυτών. Με αίτηση του Αναδόχου μπορεί να του χορηγηθούν περισσότερα 

αντίγραφα, εφόσον καταβάλλει τη σχετική δαπάνη. Ο Ανάδοχος μπορεί με έγγραφη 
αίτησή του, να ζητά από την Εταιρεία τυχόν σχέδια ή οδηγίες, που είναι απαραίτητες 

για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
5. Από ένα (1) αντίγραφο των παραπάνω σχεδιαγραμμάτων που χορηγούνται στον 

Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να υπάρχει με φροντίδα του στον τόπο 
εκτέλεσης των εργασιών και να είναι κατά το δυνατόν, σε κάθε στιγμή, διαθέσιμο για 

χρησιμοποίηση από τον "Εντεταλμένο Μηχανικό" της Εταιρείας ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Εταιρείας. 

 
6. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η σύνταξη σχεδίων για κάθε 
ανεξάρτητο τμήμα έργου όπως τελικά κατασκευάστηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
 

7.       Σύμφωνα με το Έργο της Διακήρυξης και ειδικότερα: 
Για εργασίες σε χώρους Υ/Σ, εκτός από τα συγκεκριμένα σχέδια του κάθε έργου, 
χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα που 

είναι γενικά, τυπικά κατασκευαστικά και λεπτομερειακά σχέδια που θα χορηγούνται από 
την Εταιρεία : 

 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
1 Όρια Δ.Π.Α. 3-40223 

2 Ενδεικτικές κατόψεις  3-46107 

3 Ενδεικτικές τομές Υ/Σ σε θέσεις καταπακτών  3-46037 

4 Σκαριφήματα ενδεικτικών καταπακτών 57825/1&2 

5 Ενδεικτικό στεγανολεκάνης 3-47542 

6 Πλάκα και οπές για πίνακες  MAGRINI 3-36780 

7 Βάση και κανάλι για πίνακες  STALCO 3-49774 

8 Βάση και κανάλι για πίνακες SIEMENS 3-48381 

9 Βάση και κανάλι για πίνακες VERCORS  3-56916 

10 Βάση Μ/Σ και κανάλι πίλλαρ 3-48896 

11 Βάση και κανάλι για πίλλαρ  STALCO & ΚΗΜ  3-57782 

12 Εγκιβωτισμός καλωδίων χώρου Μ/Σ  3-53767 

13 Κρίκος έλξης Μ/Σ  3-55629 

14 Κανάλι καλωδίων και λαμαρίνες επικάλυψης 3-46019 

15 Προστατευτική περσίδα Μ/Σ  3-49143 

16 Περσίδες αερισμού  3-33476 

17 Πλατύσκαλα σε εσοχές καταπακτών  3-55446 

18 Πόρτες σε εσοχές καταπακτών 3-57808 & 3-57809 

19 Πόρτες μονόφυλλες  33422 
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20 Πόρτες δίφυλλες  3-36676 

21 Πλέγματα διαχωριστικά, καλωδίων και αεραγωγών 3-36154 & 3-57884 

22 Σκάλες υπογείων Υ/Σ  3-43490 & 3-57783 

23 Σκάλες ημιυπόγειων Υ/Σ και μπάρες ασφαλείας 3-31158 

24 Σχάρα αερισμού  20705/1 

25 Σχάρα αερισμού  20704/1 

26 Σχάρα αερισμού  20794 

27 Σχάρα αερισμού 20750 

28 Σχάρα αερισμού  20744 

29 Σχάρα αερισμού  33372 

30 Σχάρα αερισμού και επίσκεψης 29817 

31 Σχάρα αερισμού και επίσκεψης 3-48948 

32 Κάλυμμα θυρίδας επίσκεψης σε καταπακτές  3-55446 

33 Μηχανισμός αντίβαρου σε θυρίδες επίσκεψης  3-62146 

34 Διάταξη Υ/Σ Μ.Τ./Χ.Τ. 3-79870 

35 Διάταξη χώρων πινάκων 20KV  3-79192 

36 
Μελέτη παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας 

χώρων Υ/Σ ΔΕΔΔΗΕ (τύπου Α) κατόψεις 
3-83901 

37 
Μελέτη παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας 

χώρων Υ/Σ ΔΕΔΔΗΕ (τύπου Α) 
3-83902 

38 
Μελέτη παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας 

χώρων Υ/Σ ΔΕΔΔΗΕ (τύπου Β) κατόψεις 
3-83903 

39 
Μελέτη παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας 

χώρων Υ/Σ ΔΕΔΔΗΕ (τύπου Β) 
3-83904 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

Μελέτες  
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 4 των Γενικών Όρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 
 

Σε συμπλήρωση των αναφερομένων στο Άρθρο 5 των Γενικών Όρων, τα πρότυπα και 

οι κανονισμοί, με βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι : 
 

1. Οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί και Πρότυπες τεχνικές Προδιαγραφές, 
Διατάξεις και Εγκύκλιοι, καθώς και οι Γερμανικές Προδιαγραφές DIN σε όσες 

περιπτώσεις δεν υπάρχουν αντίστοιχες Ελληνικές. 
 
2. Οι προδιαγραφές και οδηγίες εφαρμογής ορισμένων βιομηχανικών υλικών που 

εκδίδονται από τους κατασκευαστές των υλικών αυτών, όπως π.χ. χρωμάτων, 
οξύμαχων και αλκαλίμαχων υλικών προστασίας, οξυπυρίμαχων πλίνθων, μονωτικών 

υλικών, πλαστικών και άλλων. 
 
3. Οι κάθε είδους εργασίες και κατασκευές πρέπει να είναι καλότεχνες. Στις 

περιπτώσεις που τα όργανα της Εταιρείας διαπιστώσουν κακοτεχνίες,  τότε οι εργασίες 
ή κατασκευές θεωρούνται απαράδεκτες και ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να 

ανακατασκευάσει αυτές. 
Όλες οι δαπάνες αποκατάστασης των κακοτεχνιών και η καθυστέρηση παράδοσης των 
σχετικών εργασιών, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 5 
Εκπροσώπηση της Εταιρείας  

 
Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 6 των Γενικών Όρων, ισχύουν τα εξής: 
 

1.  Προϊσταμένη Υπηρεσία είναι ο Τομέας Τεχνικών Εργασιών Δικτύου της ΔΠΑ 
2.  Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι ο Υποτομέας Δομικών Έργων της ΔΠΑ 

3.  Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται τις αρμοδιότητες και 
τις δικαιοδοσίες των οργάνων της Εταιρείας όπως αυτές ορίζονται από τις οργανωτικές 
της διατάξεις, από τη Νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας της, όπως αυτοί 

κάθε φορά ισχύουν.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Εκπροσώπηση του Αναδόχου  

 
 

Σε συμπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 7 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
 

1. Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύμβαση 
αποκαλείται και «Επιβλέπων Μηχανικός» πρέπει να συνδέεται με την Εργοληπτική 
Επιχείρηση του Αναδόχου με μόνιμη σχέση εργασίας (υπαλληλική – εταιρική κλπ) να 

διαθέτει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ή 
αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας. Σε περίπτωση εκτέλεσης Η/Μ 

εργασιών πρέπει να ορισθεί και Επιβλέπων Μηχανικός που να διαθέτει άδεια εξάσκησης 
επαγγελματικού διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή 
αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας. 

 
2. Ο «Επιβλέπων Μηχανικός» είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια 

από τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την καταλληλότητα των 
χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών πάσης φύσης εξοπλισμού, εφοδίων, 
καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και 

όσων αναφέρονται στο Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α 84/2.6.2010) Κύρωση του Κώδικα 
νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και στο άρθρο 25 παρ. 9 του 

Ν. 3996.2011 (ΦΕΚ Α 170/5.8.2011), για την αποφυγή ατυχήματος θανατηφόρου ή 
όχι το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της 
Επιχείρησης ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση των έργων, της παρούσας 

Σύμβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο «Επιβλέπων Μηχανικός» του. 
 

3.   Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει ο ορισμός του «Επιβλέποντα Μηχανικού» 
του Αναδόχου με κατάθεση στην Διεύθυνση Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ κοινής 
υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας) με την οποία θα 

δηλώνεται, ότι ο μεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε «Επιβλέπων Μηχανικός» αναλαμβάνει τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το 

άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης αυτής.  
Συγχρόνως θα υποβάλλεται και πρόσφατο (που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του «Επιβλέποντα 

Μηχανικού». 
 



 

 
 
                                                                              
  7/28 

 

4. Ο  «Επιβλέπων Μηχανικός» είναι με βάση την παρούσα Σύμβαση 

εξουσιοδοτημένος, να ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του Αναδόχου στην τοποθεσία των 
έργων σε σχέση με όλα τα θέματα που αναφέρονται στην εκτέλεση τους 

περιλαμβανομένης και της εκπροσώπησης του Αναδόχου κατά την προσωρινή και 
οριστική παραλαβή των Έργων. 
 

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του «Επιβλέποντα Μηχανικού» τις 
αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαμβάνει «Αναπληρωτής Επιβλέπων 

Μηχανικός» ο οποίος ορίζεται κατά την υπογραφή της Σύμβασης με κοινή δήλωση του 
Αναδόχου και του «Επιβλέποντα Μηχανικού» και ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του 
ιδίου. 

 
6. Αν ο Ανάδοχος του Έργου είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί «Επιβλέπων Μηχανικός» 

ή «Αναπληρωτής» του να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν 
παραπάνω. 
      

 

  ΑΡΘΡΟ 7 
          Σχέσεις με άλλους Αναδόχους 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 8 των Γενικών Όρων. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

          Υπεργολαβίες 
 

Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 11 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οπωσδήποτε πριν την 
έναρξη των εργασιών, να υποβάλει έγγραφο αίτημα στην Εταιρεία για έγκριση των 

τυχόν υπεργολάβων που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του Έργου. 
Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος έγκρισης υπεργολαβίας που αφορά στα κύρια 
τμήματα του έργου, στα πλαίσια μιας ή και περισσοτέρων Διοικητικών περιοχών του 

ΔΕΔΔΗΕ, αναγκαία προϋπόθεση αποδοχής του σχετικού αιτήματος είναι,  ο Ανάδοχος 
του έργου να κατασκευάσει με ίδια μέσα τα κύρια τμήματα του έργου που 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 70% του Συμβατικού τιμήματος του έργου. Ο 
προτεινόμενος υπεργολάβος (και μέχρι του ποσοστού έως 30%) θα εγκρίνεται μόνον 
εφόσον αυτός ο ίδιος διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται κατά το μέρος των 

εργασιών που θα αναλάβει.    
 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

          Εκχώρηση 

 
Σε συμπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 12 των Γενικών Όρων θα ισχύουν τα εξής: 

Με την έγκρισή της, η Εταιρεία, μέσω της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, θα μπορεί να 
καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

          Τοπογραφικές εργασίες -  στοιχεία 
 

Σε κάθε σχέδιο μελέτης Υ/Σ θα περιλαμβάνεται τοπογραφικό σκαρίφημα όπου θα 
ορίζεται η θέση του.  
Ειδικότερα, σε περίπτωση κατασκευής υπόγειου χώρου Υ/Σ, εντός κοινόχρηστων 

χώρων (πλατείες κλπ), θα παραδίδεται από την Εταιρεία στον Ανάδοχο, τοπογραφικό 
με γεωγραφικές συντεταγμένες. 

 
                                                  ΑΡΘΡΟ 11 

          Γεωλογία, έρευνες υπεδάφους και λοιπά στοιχεία 

 
Στην περίπτωση διαμόρφωσης νέων υπόγειων χώρων Υ/Σ ή τροποποίησης παλαιών, θα 

λαμβάνονται υπόψη τυχόν υπόγεια νερά, ώστε κατόπιν μελέτης να εξασφαλίζεται η 
απαραίτητη στεγανότητα του χώρου, εντός του οποίου θα τοποθετούνται μηχανήματα 
από τον ΔΕΔΔΗΕ όπως πίλαρ, Μ/Σ, πίνακες Μ/Τ, και καλώδια. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
          Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Ανάδοχο – 

 συναφείς υποχρεώσεις αυτού 
 
Σε συμπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 14 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

1. Η Εταιρεία εφόσον ειδοποιηθεί έγκαιρα από τον Ανάδοχο, θα του δώσει δωρεάν 
σε όλη την διάρκεια των εργασιών της Σύμβασης ηλεκτρική ενέργεια σε τάση 

220/380V σε σημεία της εκλογής στους χώρους των Έργων.  
Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τους  κανονισμούς 
που ισχύουν σχετικά την τυχόν ηλεκτρική εγκατάσταση που θα απαιτηθεί για την 

σύνδεση των οποιωνδήποτε σημείων λειτουργίας μηχανήματος ή φωτισμού με το 
σημείο παροχής. Η σύνδεση θα γίνει μόνο αφού εγκριθούν από την Εταιρεία τα 

απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλει ο Ανάδοχος. 
 
2. Ειδικά για τους Υ/Σ πόλεως ΜΤ/ΧΤ οι προς εκτέλεση εργασίες είναι μικρής 

χρονικής διάρκειας και απαιτείται χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για λίγες ημέρες ή ακόμη 
και ώρες γι’ αυτό εάν και εφόσον είναι δυνατόν η χορήγηση θα γίνεται με απλή ή 

προσωρινή παροχή. 
 
3. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, 

ούτε για τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτής. 
 

4. Κάθε παράλογη άσκοπη ή ξένη προς τις ανάγκες του Έργου, χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας, θα ελέγχεται από την Εταιρεία, η οποία έχει το δικαίωμα να διακόψει, σε μια 
τέτοια περίπτωση την παροχή. 

 
5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει με δική του ευθύνη το νερό 

που χρειάζεται για τις εργασίες του κάθε έργου και η προμήθεια του τον επιβαρύνει 
οικονομικά. Επειδή τα έργα βρίσκονται κυρίως μέσα στα κτίρια συνήθως το νερό 
εξασφαλίζεται από την κοινόχρηστη παροχή εφόσον όμως προηγουμένως το επιτρέψει 

ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου, μετά των οποίων θα έρχεται σε συνεννόηση 
και συμφωνία ο ίδιος. 
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6. Κατά τις εργασίες διανοίξεως καταπακτών ο γερανός της Εταιρείας όπου 

απαιτείται θα βοηθάει στην άρση εσχαρών και σιδηροδοκών. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
          Βοηθητικά έργα -Οδοί προσπέλασης 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 16 των Γενικών Όρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
          Προσωπικό του Αναδόχου 

 

Σε συμπλήρωση των αναφερομένων στο Άρθρο 17 των Γενικών Όρων ισχύουν τα 
εξής: 

 
Ο Ανάδοχος από κοινού με τον «Επιβλέποντα Μηχανικό» του έχει την υποχρέωση, να 
ανακοινώσει στην Εταιρεία (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) με έγγραφη γνωστοποίηση του 

εντός επτά (7) ημερών, τα ονόματα και τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του 
προσωπικού του, τα οποία εξουσιοδοτεί να διεκπεραιώνουν εργασίες ειδικής φύσης που 

έχουν σχέση με την εκτέλεση των έργων. Το προσωπικό του Αναδόχου που θα 
εκτελέσει ειδικής φύσεως εργασίες εντός του χώρου του Υ/Σ, θα πρέπει να διαθέτει τις 

απαραίτητες άδειες.  
Συγκεκριμένα όταν εκτελούν ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να είναι κάτοχοι 
αδειών άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων ή Βοηθού Εγκαταστάτη, 

όπως ορίζεται από τον υφιστάμενο Νόμο και να προσκομίζουν την σχετική βεβαίωση 
της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  

[Όταν εκτελούν εργασίες ηλεκτροσυγκολητή θα πρέπει να διαθέτουν άδεια 
ηλεκτροσυγκολητή Β’ τάξεως, σύμφωνα με το Π.Δ. 115/2012 (άρθρο 18 παραγρ. 2Β)]. 
 

Επιπλέον, οι «Υπεύθυνοι Εργασίας»  θα πρέπει να χειρίζονται ικανοποιητικά την 
ελληνική γλώσσα γραπτά και προφορικά. Η επάρκεια και η καταλληλότητα του 

προσωπικού θα εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα που εκπροσωπούν τον ΔΕΔΔΗΕ. 
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν 
έχουν τα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, κατά την κρίση της ή 

αν δεν εκτελούν με την απαραίτητη επιμέλεια τα καθήκοντά τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
Εκπαίδευση Προσωπικού της Εταιρείας 

 

Σύμφωνα με το Έργο της Διακήρυξης, δεν περιλαμβάνεται, η πρόβλεψη και οι 
προϋποθέσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

Νυχτερινή, Υπερωριακή  Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές 

 
Σε συμπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 18 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 
1. Προκειμένου να εκτελεσθεί εργασία υπερωριακή, νυχτερινή, εργασία σε Αργίες, 
Εορτές, Κυριακές κλπ, από τον Ανάδοχο με παρακολούθηση κατά την παράγραφο 5 

του Άρθρου 18 των Γενικών Όρων, απαιτείται οπωσδήποτε έγγραφη άδεια του 
Εντεταλμένου Μηχανικού της Εταιρείας. 
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2. Όταν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κρίνει, για λόγους που δεν αφορούν τον 

Ανάδοχο, ότι πρέπει να εκτελεστεί εργασία ημέρα Κυριακή ή άλλη εξαιρετέα ημέρα ή 
νύκτα ή νύκτα Κυριακής ή άλλης εξαιρετέας ημέρας, επιδίδεται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία στον Ανάδοχο ειδική έγγραφή εντολή, στην οποία αναφέρεται ρητά και με 
λεπτομέρεια ο χρόνος που πρέπει η εντολή αυτή να εκτελεστεί. Στην περίπτωση αυτή 
τα πρόσθετα οφειλόμενα στον Ανάδοχο ποσά, που του καταβάλλονται βάσει των τιμών 

μονάδας του Τιμολογίου για τις εργασίες που εκτέλεσε σε τέτοιες ημέρες ή νύκτες, 
δίδονται από τον τύπο: 

Π’ = Π [(0,35 + 0,65 Κ’/Κ) Χ1,10-1] 
Όπου: 
Π’ είναι το πρόσθετο ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον Ανάδοχο για τις εργασίες 

που εξετέλεσε στις ημέρες ή νύκτες που αναφέρονται παραπάνω 
Π το ποσό που προκύπτει από τις βασικές τιμές μονάδος του Τιμολογίου 

Κ’ είναι το ισχύον ημερομίσθιο προσαυξημένο με τις ισχύουσες  νόμιμες ρυθμίσεις 
ανάλογα με την περίπτωση εκτέλεσης εργασίας κατά Κυριακή ή άλλη, σύμφωνα με τον 
Νόμο, εξαιρετέα ημέρα ή κατά νύκτα ή κατά νύκτα Κυριακής. Νυκτερινή εργασία 

υπολογίζεται εκείνη που εκτελείται από την ώρα 22:00 έως την ώρα 6:00 της 
επομένης. Εργασία κατά Κυριακή υπολογίζεται εκείνη που εκτελείται από την ώρα 

24:00 του Σαββάτου έως την ώρα 24:00 της Κυριακής. 
Κ είναι το ημερομίσθιο που ισχύει κανονικά 

 
Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει τέτοιες εργασίες χωρίς την παραπάνω ειδική έγγραφη εντολή 
τότε επιβαρύνεται ο ίδιος επί την επιπλέον δαπάνη που προκύπτει. 

 
 

                                                ΑΡΘΡΟ 17 
Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

 

Σε συμπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει ή ενοικιάσει με δικά του έξοδα, εντός 
20 ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης του στο Έργο, ένα εργοταξιακό γραφείο 
περίπου 30τμ (με εξασφάλιση υγρό-θερμομόνωσης) και το οποίο θα είναι στην 

αποκλειστική διάθεση της Εταιρείας. Το γραφείο αυτό θα βρίσκεται εντός του 
λεκανοπεδίου Αττικής, θα παραμείνει έως το πέρας των εργασιών και θα αποξηλωθεί 

και θα απομακρυνθεί από το Έργο, με δαπάνες του Αναδόχου, πριν από την Προσωρινή 
Παραλαβή. Η θέση του γραφείου θα καθορισθεί επιτόπου από κοινού. 
  

ΑΡΘΡΟ 18 
Μηχανήματα, Εργαλεία-Υλικά Αναδόχου 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 21 των Γενικών Όρων . 
 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

Χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ 
 

Για το Έργο της διακήρυξης, δεν προβλέπεται χρήση μηχανημάτων και εργαλείων 

ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 



 

 
 
                                                                              
  11/28 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

        Έκδοση απαιτούμενων αδειών 

Σε συμπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 24 (παραγ. 1.β) των Γενικών Όρων ισχύουν 

τα εξής: 
Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες και 
φροντίδα, να  προβεί  στην έκδοση της  σχετικής  άδειας  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  

Δόμησης (Νόμος 4067/12).   Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός δέκα 
(10) ημερών από την παράδοση σε αυτόν από την Επιχείρηση των δικαιολογητικών, 

δηλώσεων κλπ του ιδιοκτήτη του έργου, να υποβάλλει στο αρμόδιο Γραφείο 
Πολεοδομίας τον πλήρη φάκελο για την έκδοση της ανωτέρω οικοδομικής άδειας. 
Η κατά την ισχύουσα Νομοθεσία περί Αμοιβών Μηχανικών αμοιβή επίβλεψης του 

ορισθέντα από τον Ανάδοχο, Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 21 

Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

 
Σε συμπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση 

των εργασιών στους Υ/Σ και στις λοιπές εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία και 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για την δραστηριότητα του ΔΕΔΔΗΕ. 
Τόσο ο Ανάδοχος όσο και οι εγκεκριμένοι Υπεργολάβοι πρέπει να κατέχουν 

Πιστοποιητικό  Ποιότητος κατά ISO, 9001 ή 9002 ή άλλο ισοδύναμο. 
  

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη, η οποία επισύρει νομικές κυρώσεις, για την εφαρμογή 
της Νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Συμφωνεί 
ρητά και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την μελέτη και την εφαρμογή των 

μέτρων ασφαλούς εργασίας τόσο για του απασχολούμενους στην κατασκευή του 
Έργου όσο και για τους Τρίτους. 

Ειδικότερα: 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό 
Εργασίας (εφόσον υποχρεούται), να τηρεί το Βιβλίο Ατυχημάτων, το Βιβλίο Υποδείξεων 

και Παρατηρήσεων του Τεχνικού Ασφαλείας, να ενημερώνει τις αρχές για τα 
ατυχήματα του προσωπικού του και να τα κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία .  

Επιπλέον θα διαβιβάζει στα ΚΕΠΕΚ την «εκ των προτέρων Γνωστοποίηση» εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 305/96. 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποπέσουν στην αντίληψη του 

Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας παραλείψεις οι οποίες αφορούν 
στην μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει 

ανέκκλητη ποινική ρήτρα.  

Πιο συγκεκριμένα για: 

 απασχόληση προσωπικού μη εγκεκριμένου από τον ΔΕΔΔΗΕ για την 

συγκεκριμένη εργασία, ποινική ρήτρα ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά 
περίπτωση. 

 Μη τήρηση των κανόνων της επιστήμης  και της τέχνης (ΣΑΥ – ΦΑΥ) και μη 
χρήση των ενδεδειγμένων μέσων εργασίας και εξοπλισμού, ποινική ρήτρα 
ύψους πεντακοσίων ευρώ  (500€) ανά περίπτωση. 
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Σε περίπτωση που οι ποινικές ρήτρες οι οποίες επιβλήθηκαν υπερβαίνουν το 1% του 

συμβατικού τιμήματος του Έργου, μπορεί ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την απόλυτη κρίση του και 
ως επιπρόσθετη βάση καταγγελίας, να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 55 των 

Γ.Ο. περί καταγγελίας της σύμβασης και επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει 
τον Ανάδοχο από μελλοντικούς Διαγωνισμούς κατασκευής έργων δικτύων Διανομής. 

3. Το προσωπικό του Αναδόχου το οποίο θα απασχολείται στο έργο θα διαθέτει 

κάρτα με τα στοιχεία, την ειδικότητά του και την φωτογραφία την οποία θα 
επιδεικνύει όταν του ζητηθεί. Σε περίπτωση που δεν τηρείται το προηγούμενο, 

το προσωπικό θα αποβάλλεται από το Έργο και στον Ανάδοχο θα επιβάλλεται 
ανέκκλητη ποινική ρήτρα, ύψους διακοσίων Ευρώ (200€) ανά περίπτωση. 

4. Κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ το προσωπικό του Αναδόχου εκπαιδεύεται στο 

πιστοποιημένο ΚΕΚ του ΔΕΔΔΗΕ για εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες. Το κόστος 
της εκπαίδευσης βαρύνει τον Ανάδοχο. 

5. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει κατάσταση με τα οχήματα και τον μηχανικό 
εξοπλισμό, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και 
επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα 

οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου. Εξοπλισμός που καλύπτει 
πλήρως τα παραπάνω θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από τον 

ΔΕΔΔΗΕ. Ο εξοπλισμός που δεν θα πληροί τα προηγούμενα θα αποβάλλεται από 
το Έργο. 

6. Ο Ανάδοχος  κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με όλες τις κείμενες και σχετικές με την Υγεία και την Ασφάλεια 
διατάξεις της Νομοθεσίας στις οποίες δεν έχει γίνει ρητή αναφορά στους 

συμβατικούς όρους ή με διατάξεις οι οποίες ενδέχεται να νομοθετηθούν κατά το 
χρόνο εκτέλεσης του Έργου. 

7. Τα παραπάνω δε, μειώνουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη 
του Αναδόχου ως εργοδότη στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας για το προσωπικό 
του και ισχύουν εις το ακέραιο και για τους Υπεργολάβους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 
Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 24 (παραγ. 4) των Γενικών Όρων. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 23 

        Λοιπές Ευθύνες – υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 
Σε συμπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 
1.     Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του 
ΔΕΔΔΗΕ για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας, εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το 
προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της 

σύμβασης. 
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2.   Ανάδοχος και Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις 

της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα 
απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο 

προσωπικό τους των νόμιμων αποδοχών από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, 
της τήρηση του νόμιμου ωραρίου της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων 
ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους της αυστηρής τήρηση των όρων υγείας 

και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 
 

Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται ιδίως: 
 Να καταβάλλει  τον μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών 

και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την 

παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ και  
 Να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων 

της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που 
είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού 

του ή και του προσωπικού του Υπεργολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της 
Σύμβασης και καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το ΙΚΑ 

αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή και του 
προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής 

Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ) πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το 
νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης αντίγραφα των εκκαθαριστικών 
μισθοδοσίας του προσωπικού του Υπεργολάβου αντίγραφα ΑΠΔ, του ΙΚΑ, κλπ. 

 
3.    Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, 

καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του 
Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο  Τμήμα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ) καθώς και στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προκειμένου να ελεγχθεί απαρέγκλιτη 

τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας.  
 

4.    Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι 
υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’ 
όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης ενιαία 

και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του 
Εργολάβου/Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με 

φωτογραφία και τα στοιχεία του , από τα οποία θα προκύπτει το 
ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του. 
 

Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμοδίου για την 
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου του ΔΕΔΔΗΕ. 

Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του 
Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο 
για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του ΔΕΔΔΗΕ 

αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή 
το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, 

καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, 
από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο 
Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το 

προσωπικό του ή και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες 
εργαζομένους.  
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Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα απασχολείται στα 

πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα 
κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την 

προαναφερόμενη κάρτα. 
 
5.  Ο Ανάδοχος ή και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του 

όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας  (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων 
εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας 

των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό 
εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από 
βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 

 
 

6.      Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με 
τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης 
της Σύμβασης από αυτόν ή και τον Υπεργολάβο, αντίγραφο από τις νόμιμες άδειες και 

τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα 
και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή και του 

Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει 
πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το 

αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο του 
ΔΕΔΔΗΕ. 
Ουδέν όχημα και εξοπλισμός  του Αναδόχου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται 

στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το 
προαναφερόμενο σήμα. 

 
 
7.     Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου, 
που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το 

δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, 
διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την 
καταγγελία της Σύμβασης.  

Επιπροσθέτως, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 13 παρ. 1 του Κανονισμού Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

206/30-09-2008 Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, 
πέραν των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο εν λόγω Άρθρο του ΚΕΠΥ, να 
αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της , από τις μελλοντικές διαδικασίες 

επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Ανάδοχο, εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε από 
τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού. 
Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση ή με συστημένη επιστολή 
στον Ανάδοχο από την αρμόδια Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει 

σχετική ένσταση, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 
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ΑΡΘΡΟ 24 

Ενότητες προγραμματισμένων εργασιών  
 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ.  
 
1. Την 25η ημέρα κάθε μήνα, η Εταιρεία, θα παραδώσει δια των εντεταλμένων 

Οργάνων της στον Ανάδοχο το πρόγραμμα εργασιών του επόμενου μήνα ή 
τουλάχιστον τον κύριο όγκο του, ώστε να δίνεται στον Ανάδοχο ο απαιτούμενος 

χρόνος για τον καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών που θα εκτελέσει. 
Η Εταιρεία, διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωμα να συμπληρώνει το παραπάνω πρόγραμμα 
ανάλογα με τις έκτακτες εμφανιζόμενες ανάγκες της και να επιδίδει εγκαταστάσεις στον 

Ανάδοχο για εμβόλιμα έργα : καταπακτές, τροποποιήσεις, μονώσεις, απολυμάνσεις, 
αντιπλημμυρικά και αποκαταστάσεις φωτισμού τα οποία θα έχουν συγκεκριμένη 

ημερομηνία έναρξης και πέρατος εργασιών. 
 
2. Η εγκατάσταση του αναδόχου στους χώρους των Υ/Σ για τις εργασίες του 

μηνιαίου προγράμματος, θα γίνεται την πρώτη κάθε μήνα. 
 

3. Για τη σειρά έναρξης και τελειώματος των εργασιών στους χώρους των Υ/Σ, του 
μηνιαίου προγράμματος, θα γίνεται την πρώτη κάθε μήνα. 

 
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί προφορικά στην Εταιρεία,  
αμέσως και χωρίς καθυστέρηση το τέλος των εργασιών του κάθε Υ/Σ για τις οποίες και 

εγκαταστάθηκε. 
 

5. Ο προγραμματισμός των ημερομηνιών ανοίγματος καταπακτών ή 
τροποποιήσεων, για εγκατάσταση μηχανημάτων και το άμεσο κλείσιμο τους γίνεται σε 
όλη τη διάρκεια του μήνα από την Εταιρεία,  και σύμφωνα με το πρόγραμμά της, για 

εξοπλισμό των χώρων των Υ/Σ,  ή   αλλαγή μηχανημάτων. 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να εξυπηρετεί 
απόλυτα το πρόγραμμα εργασίας ακόμα και αν ειδοποιείται για αυτό την παραμονή της 
εγκατάστασης, για άνοιγμα καταπακτής θα γίνεται οπωσδήποτε αυθημερόν, η δε 

πλήρης αποκατάσταση όλων των παρεμβάσεων που προξενήθηκαν εξωτερικά ή 
εσωτερικά του Υ/Σ και στο κτίριο που βρίσκεται αυτός (καθαιρέσεις τοίχων, 

επιχρισμάτων, θυρών, μαρμάρων, χρώματα, κλπ) πρέπει να αποκατασταθούν το πολύ 
σε 3 ημέρες εργάσιμες από την ημερομηνία εγκατάστασης. 
 

6. Το μηνιαίο πρόγραμμα εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της 
Εταιρείας,  και θα περιλαμβάνει περίπου 20 Υ/Σ ανά μήνα και για τα δύο συνεργεία του 

αναδόχου. 
Για κάθε Υ/Σ θα καθορίζονται με πρωτόκολλο οι εργασίες Διαμόρφωσης – Συντήρησης 
που θα εκτελούνται και δεν θα είναι πάντα ίδιες. 

Σημειώνεται ότι για να εκτελέσει ο ανάδοχος τις εργασίες εντός των χώρων Υ/Σ πρέπει 
ο ΔΕΔΔΗΕ μέσω των συνεργείων των περιοχών της, να θέσει εκτός τάσεως αυτούς 

τους Υ/Σ.  
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει εις διπλούν, για κάθε έργο ξεχωριστά, 
τα πρωτόκολλα επιμετρήσεων, παραλαβής αφανών ή εμφανών εργασιών, 

σιδηροπλισμού, ζυγίσεως και πίνακες τελικών επιμετρήσεων.    
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Τα πρωτόκολλα πρέπει να είναι γραμμένα με γραφομηχανή ή το χέρι και στην 

τελευταία περίπτωση ή γραφή πρέπει να είναι επιμελής και ευανάγνωστη.   Το κάθε 
πρωτόκολλο πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα σχετικά σκαριφήματα 

κατόψεων, τομών, όψεων και λεπτομερειών τα οποία πρέπει να είναι συνταγμένα με 
επιμέλεια. 
Ο τρόπος σύνταξης των επιμετρήσεων και των σκαριφημάτων πρέπει να είναι 

αναλυτικός και αποδεκτός από τα Εντεταλμένα Όργανα της Εταιρείας. 
Πρωτόκολλα συνταγμένα όχι σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα δεν θα γίνονται 

δεκτά και πρέπει να υποβάλλονται στην Επιχείρηση για έλεγχο έγκαιρα και σύμφωνα με 
την παρακάτω προθεσμία. 
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εργασιών μέσα σε  30  ημέρες από την αναγγελία τέλους 

των εργασιών.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι  οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στους χώρους των Υ/Σ διακρίνονται στις 
παρακάτω κατηγορίες και στάδια : 
 

1. Α΄ ΣΤΑΔΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) 

Μετά την κατασκευή των σιδηρουργικών (καταπακτή με σκάλα και σιδηρουργικά 

αερισμού), ακολουθεί το  Α΄ ΣΤΑΔΙΟ  εργασιών, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις 
εργασίες και ετοιμασίες των χώρων για να δεχτούν τα μηχανήματα.    

Υποδιαιρείται στο  Α1 ΣΤΑΔΙΟ  και   Α2  ΣΤΑΔΙΟ,  τα οποία μπορεί να εκτελεσθούν 
ταυτόχρονα  ή  ξεχωριστά σε διαφορετικούς χρόνους.   Το  Α1  ΣΤΑΔΙΟ  αφορά την 
αρχική ετοιμασία των χώρων πίλλαρ και μετασχηματισμού και περιλαμβάνει τις 

παρακάτω εργασίες :  
 -  Εκσκαφές 

 -  Διάστρωση σκύρων 
 -  Εσχάρα γειώσεως 
 -  Σκυρόδεμα δαπέδου 

 -  Επιχρίσματα τοίχων και οροφής 
 -  Ξυλότυποι 

 -  Σκυρόδεμα διαμορφώσεως 
 -  Τοποθέτηση σιδηροδοκού – βάση πινάκων 
       - Τσιμεντοκονίες διαμορφώσεως (όπου απαιτούνται και καθ΄ υπόδειξιν της 

Επιβλέψεως). 
 -  Χτίσιμο καλωδίων και φρεατίων  Μ/Σ 

 -  Γέμισμα καναλιών με άμμο 
 -  Χονδροχάλικο  Μ/Σ 
 -  Τοποθέτηση σιδηρουργικών  (πόρτες, λαμαρίνα, πλέγμα) 

 -  Χρώματα γενικώς 
 -  Διάφορες απρόβλεπτες εργασίες 

       -  Εργασίες πυρόσβεσης για νέους Υ/Σ που θα δεσμευθούν 
 

Οι σκάλες τοποθετούνται σταθερά για ασφάλεια των εργαζομένων ανάλογα με την 

περίπτωση και για μεταβολή του μήκους τους αφαιρούνται ή προστίθενται τεμάχια. 
Αριθμός υποσταθμών παραδίδεται στον ΔΕΔΔΗΕ από τους ιδιώτες κατασκευαστές των 

κτιρίων με τελειωμένο το Α’ ΣΤΑΔΙΟ  και  ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις 
υπόλοιπες εργασίες του  Α΄ ΣΤΑΔΙΟΥ,  δηλαδή το  Α2  ΣΤΑΔΙΟ,  που αφορά το χώρο 
πινάκων. 

Για την εκτέλεση του  Α1 ΣΤΑΔΙΟΥ χρειάζονται  20  εργάσιμες ημέρες κατάλληλου 
συνεργείου. 
 



 

 
 
                                                                              
  17/28 

 

1.1. Το  Α2 ΣΤΑΔΙΟ  αφορά την αρχική ετοιμασία του χώρου πινάκων και περιλαμβάνει τις 

παρακάτω εργασίες : 
 -  Εκσκαφές 

 -  Σκυρόδεμα δαπέδου 
 -  Ξυλότυποι 
 -  Σκυρόδεμα διαμορφώσεως 

 -  Τοποθέτηση σιδηροδοκού – βάση πινάκων 
 -  Τσιμεντοκονίες διαμορφώσεως  (όπου απαιτούνται και καθ΄υπόδειξη της 

Επίβλεψης). 
 -  Επιχρίσματα τοίχων και οροφής 
 -  Χτίσιμο καλωδίων και φρεατίων  Μ/Σ 

 -  Γέμισμα καλωδίων με άμμο 
 -  Χονδροχάλικο  Μ/Σ 

 -  Τοποθέτηση σιδηρουργικών (πόρτες, λαμαρίνα, πλέγμα) 
 -  Χρώματα γενικώς 
 -  Διάφορες απρόβλεπτες εργασίες 

 -  Εργασίες Πυρόσβεσης για νέους Υ/Σ που θα δεσμευθούν  
  

Για την εκτέλεση του Α2 ΣΤΑΔΙΟΥ  χρειάζονται  10  εργάσιμες ημέρες κατάλληλου 
συνεργείου. 

 
1.2. Το Α2 ΣΤΑΔΙΟ μπορεί ακόμα να αφορά στην τροποποίηση της υπάρχουσας 

διαμορφώσεως του χώρου πινάκων και την τροποποίηση των διαστάσεων βάσεων 

πίλλαρ. 
Οι τροποποιήσεις γίνονται για να τοποθετηθούν σε ανάλογες βάσεις τα μηχανήματα που 

θα μεταφερθούν για αρχική λειτουργία του Υ/Σ ή ακόμα και για αντικατάσταση των 
υπαρχόντων.  Οι εργασίες για το  Α2  ΣΤΑΔΙΟ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  είναι οι παρακάτω : 
 

      - Καθαίρεση σκυροδέματος υπάρχουσας διαμόρφωσης, πινάκων, καναλιών και πίλλαρ 
 -  Απομάκρυνση μπαζών  

 -  Ξυλότυποι 
 -  Σκυρόδεμα 
 -  Τοποθέτηση σιδηροδοκού – Βάση πινάκων 

 -  Τσιμεντοκονίες 
       - Τοποθέτηση λαμαρινών στις περιπτώσεις που η τροποποίηση έγινε σε Υ/Σ με 

προσωρινή διακοπή λειτουργίας του 
 -  Χτίσιμο καλωδίων και φρεατίων  Μ/Σ 
 -  Γέμισμα καναλιών με άμμο 

 -  Χονδροχάλικο  Μ/Σ   
 -  Τοποθέτηση σιδηρουργικών (πόρτες, λαμαρίνα, πλέγμα)  

 -  Χρώματα γενικώς 
 -  Διάφορες απρόβλεπτες εργασίες 
       -  Εργασίες Πυρόσβεσης για νέους Υ/Σ που θα δεσμευθούν 

Για την εκτέλεση του  Α2 ΣΤΑΔΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ χρειάζονται 8 εργάσιμες ημέρες 
κατάλληλου συνεργείου. 

Τα παραπάνω που περιγράφονται στα Α1, Α2  στάδια, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν και 
άλλες ακόμα ειδικές ή απρόβλεπτες εργασίες ανάλογα με την περίπτωση του υποσταθμού 
ή ακόμα και να μην εκτελεσθούν μερικές από τις περιγραφόμενες. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει για κάθε περίπτωση υποσταθμού τις 
απαιτούμενες εργασίες. 
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2. ΑΝΟΙΓΜΑ  ΚΑΙ  ΚΛΕΙΣΙΜΟ  ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ 
 

Περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες, ακόμα και απρόβλεπτες, για το άνοιγμα των 
καταπακτών για να μπορέσουν τα μηχανήματα να μπουν στους υποσταθμούς. 

Συνήθως και ανάλογα με την κάθε περίπτωση γίνονται εργασίες από τις παρακάτω 
περιγραφόμενες : 

 
 Άνοιγμα καταπακτής σύμφωνα με το σχέδιο του κάθε υποσταθμού, 

προκατασκευασμένης ή όχι  
 Καθαίρεση διαχωριστικού πλέγματος 
 Κλείσιμο καταπακτής οποιαδήποτε περίπτωσης, τοίχου ή δαπέδου με εκτέλεση των 

απαραιτήτων εργασιών ώστε να επαναφερθεί στην κατάσταση που ήταν πριν το 
άνοιγμά της. 

 - Σταθερή τοποθέτηση σκάλας για ασφάλεια των εργαζομένων. 
 -Το  σύνολο των  εργασιών  για  άνοιγμα και επαναφορά καταπακτών δεν 

περιγράφεται αναλυτικά γιατί διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση, πληροφοριακά 

οδηγίες δίνουν τα  γενικά τυπικά σχέδια  3-46107  και  3-46037. 
 -  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως μέχρι  11  η  ώρα το πρωί να έχει τελειώσει 

το άνοιγμα  της  κάθε  καταπακτής  για  να  υπάρχει  περιθώριο  χρόνου  μεταφοράς  
των μηχανημάτων μέσα στους Υ/Σ. 

Οι εργασίες για το άνοιγμα ή κλείσιμο των καταπακτών θα γίνονται συνέχεια χωρίς 

διακοπή ή καθυστέρηση μέχρι να γίνει πλήρης και τέλεια η αποκατάστασή τους. 
Για το σύνολο των εργασιών μέχρι και την αποκατάσταση χρειάζονται το πολύ  3  ημέρες 

με χρησιμοποίηση κατάλληλων συνεργείων. 
 

3. ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ 

- Σε υποσταθμούς  που λειτουργούν  ή  που πρόκειται να λειτουργήσουν εκτελούνται 
εργασίες για καταργήσεις καταπακτών, οι οποίες βρίσκονται σε ισόγειες εσοχές, τις 

προσόψεις των κτιρίων.   Συνήθως και ανάλογα με την περίπτωση του κάθε υποσταθμού 
είναι δυνατόν να εκτελεσθούν κάποιες από τις παρακάτω εργασίες. 

-  Άνοιγμα καταπακτής 

-  Φύλαξη σιδηρουργικών καταπακτής μέσα στον Υ/Σ 
-  Τοποθέτηση πόρτας στην εσοχή 

-  Κατασκευή πλατύσκαλου 
-  Αλλαγή θέσης σκάλας 
-  Χρωματισμός  σιδηρουργικών 

-  Διάφορες απρόβλεπτες εργασίες ή κατασκευές 
 

Για την ολοκλήρωση των εργασιών ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΠΑΚΤΗΣ  χρειάζονται  6  εργάσιμες 
ημέρες με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων συνεργείων. 
 

4. ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΕΣ 
Εκτελούνται σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας 
και ο χρόνος περατώσεως ορίζεται σε  15  εργάσιμες ημέρες με τη χρησιμοποίηση 

κατάλληλων συνεργείων.   Στεγανολεκάνες κατασκευάζονται σε χώρους μελλοντικών 
υποσταθμών ή και σε υποσταθμούς που λειτουργούν εφόσον βέβαια διακοπεί ή λειτουργία 

τους, απομακρυνθούν από την Υπηρεσία τα μηχανήματα και αναρτηθούν ή βγουν εκτός 
του υποσταθμού τα καλώδια.   Ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
είναι δυνατόν  η  στεγανολεκάνη να κατασκευάζεται σε όλη την έκταση του υποσταθμού ή 

και σε τμήμα αυτού.   Συνήθως με το τέλος της κατασκευής της εκτελούνται και τα  Α1,  
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Α2  ΣΤΑΔΙΑ  ταυτόχρονα ή και ξεχωριστά, ο δε χρόνος εκτελέσεως τους προστίθεται στο 

χρόνο εκτέλεσης της στεγανοποίησης. 
Ειδικά για τους υποσταθμούς που γίνεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας τους και για 

σύντομη περάτωση του έργου ή προθεσμία αρχίζει να μετράει από την επόμενη ημέρα της 
απομάκρυνσης  των μηχανημάτων και ανάρτησης των καλωδίων. 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω περιγραφόμενες : 

  
-  Άντληση  νερών 

-  Εκσκαφές 
-  Καθαίρεση διαμόρφωσης  Α1,  Α2  ΣΤΑΔΙΩΝ  
-  Χαλίκι στραγγιστήριας στρώσης 

-  Σκυρόδεμα υπόβασης λεκάνης 
-  Επαλείψεις ασφαλτικού 

-  Διάστρωση ασφαλτόπανου 
-  Τσιμεντοκονίες προστασίας ασφαλτόπανου 
-  Τοποθέτηση  σιδηροπλισμού 

-  Σκυρόδεμα  C20/25  δαπέδου  και  τοιχείων  λεκάνης 
-  Διαμόρφωση  Α1,  Α2  ΣΤΑΔΙΩΝ 

-  Τσιμεντοκονίες 
Είναι δυνατόν κατά την κατασκευή των στεγανολεκανών να εκτελεσθούν και άλλες ειδικές 

ή απρόβλεπτες εργασίες ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του κάθε υποσταθμού 
ή ακόμα και να μην εκτελεσθούν μερικές από τις περιγραφόμενες. 
 

 

5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΧΩΡΩΝ  ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 
Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει μηχανήματα και λειτουργούν υποσταθμοί σε χώρους 

νοικιασμένους οι οποίοι μπορεί να είναι υπόγειοι ή ισόγειοι μέσα σε κτίρια ή ακόμα και σε 
ανεξάρτητους οικίσκους. 

Με τη λήξη των μισθώσεων οι χώροι παραδίδονται στους ιδιοκτήτες τους και ανάλογα με 
την περίπτωση μπορεί να εκτελεσθούν κάποιες από τις παρακάτω εργασίες 
αποκατάστασης: 

 
-  Καθαιρέσεις σκυροδεμάτων διαμορφώσεων 

-  Καθαιρέσεις τοίχων 
-  Καταργήσεις καταπακτών 
-  Απομάκρυνση μπαζών  και  χαλικιών  Μ/Σ 

-  Αφαίρεση θυρών και περσίδων 
-  Μπαζώματα 

-  Σκυροδέματα δαπέδων 
-  Χτισίματα ανοιγμάτων 
-  Επιχρίσματα 

-  Χρωματισμοί 
-  Διάφορες απρόβλεπτες εργασίες ή κατασκευές 

Για την ολοκλήρωση των εργασιών  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ  χρειάζονται  6  εργάσιμες 
ημέρες με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων συνεργείων. 
 

6. ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Σε υποσταθμούς  που λειτουργούν ή που πρόκειται να λειτουργήσουν και ανάλογα με τις 
ανάγκες της Επιχείρησης παρουσιάζεται η ανάγκη να εκτελεσθούν διάφορες εργασίες ή 

κατασκευές, επί μέρους των διαφόρων σταδίων ή και απρόβλεπτες, που έχουν σχέση με 
το αντικείμενο της εργολαβίας. 
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Οι εργασίες αυτές μπορεί να εκτελεσθούν ταυτόχρονα με κάποιο στάδιο ή άλλη κατηγορία 

εργασιών, οπότε θα πληρώνονται με τις συμβατικές τιμές, εάν όμως εγκατασταθεί ο 
Ανάδοχος αποκλειστικά για την εκτέλεση μικροεργασίας τότε θα πληρώνεται σύμφωνα με 

το σχετικό άρθρο περί νέων τιμών ή με απολογιστικά (για την εργασία και τα υλικά).   
Υπάρχουν μικροεργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν σε μία ορισμένη ημερομηνία όπως 
π.χ. σε περιπτώσεις καταπακτών, καταργήσεις Υ/Σ, διακοπές λειτουργίας Υ/Σ, κλπ.  Ο  

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται την εγκατάσταση και να διαθέτει το κατάλληλο 
συνεργείο και τα απαιτούμενα υλικά, απολογιστικά ή όχι ακόμα και αν ειδοποιηθεί τη 

παραμονή της συγκεκριμένης ημερομηνίας εργασίας. 
Για την ολοκλήρωση της μικροεργασίας, χρειάζεται  1  ημέρα εργασίας κατάλληλου 
συνεργείου. 
 

7. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Σε υποσταθμούς που λειτουργούν ή που πρόκειται να λειτουργήσουν εκτελούνται 
εργασίες βελτίωσης αερισμού, οι οποίες εκτελούνται κατά τη διάρκεια του Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ  ή  
και  ξεχωριστά.   Συνήθως  και  ανάλογα με την περίπτωση του κάθε υποσταθμού είναι 

δυνατόν να εκτελεσθούν κάποιες από τις παρακάτω εργασίες : 
 

-  Κατακόρυφο  ή  οριζόντιο  διάφραγμα  από  μεταλλικό  πλαίσιο  και  επίπεδα  φύλλα    
λαμαρίνας. 

-  Νέες σχάρες δαπέδων 

-  Προσθήκη περσίδων σε θυρόφυλλα  
-  Προσθήκη περσίδων σε τοίχους 

-  Αντικατάσταση θυροφύλλων 
-  Αντικατάστση  εντοιχισμένων περσίδων 
-  Τοποθέτηση νέων περσίδων 

-  Διάφορες απρόβλεπτες εργασίες ή κατασκευές 
Για την ολοκλήρωση των εργασιών  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ,  χρειάζονται  3  εργάσιμες 

ημέρες κατάλληλου συνεργείου. 
 

8. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ 

Σε υποσταθμούς που λειτουργούν ή που πρόκειται να λειτουργήσουν, εκτελούνται 
εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας, οι οποίες εκτελούνται κατά τη διάρκεια 

επαναφοράς καταπακτών ή και ξεχωριστά. 
Συνήθως και ανάλογα με την περίπτωση του κάθε υποσταθμού είναι δυνατόν να 
εκτελεσθούν κάποιες από τις παρακάτω εργασίες: 

 Υπερύψωση σχαρών δαπέδων  
 Κατασκευή τοιχίσκων από τοιχοδομή ή σκυρόδεμα 

 Τάπωμα τσιμεντοσωλήνων εσωτερικά και εξωτερικά 
 Διάφορες απρόβλεπτες εργασίες ή κατασκευές  

Για την ολοκλήρωση των εργασιών ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ χρειάζονται 2 

εργάσιμες ημέρες κατάλληλου συνεργείου.  
 

9. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Υ/Σ 
Θα τοποθετούνται λαμαρίνες, περσίδες, δοκάρια, σκάλες, είτε γιατί λείπουν, είτε γιατί είναι 
σαπισμένα και εγκυμονούν κινδύνους. 

 
10.ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Υ/Σ 

Σοβάδες που είναι έτοιμοι να αποκολληθούν (σαθρά επιχρίσματα) θα αποξηλώνονται και 
θα γίνονται καινούργια με τις νέες προδιαγραφές. 
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11.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Υ/Σ 

Θα αποκαθίσταται η τυχόν βλάβη ηλεκτρικού πίνακα ή θα προστίθεται φωτιστικό 
σύμφωνα με το αντίστοιχο τιμολόγιο. 

 
12.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 

Στο δάπεδο του χώρου του Υ/Σ και κοντά στην καταπακτή θα κατασκευαστεί φρεάτιο 

διαστάσεων περίπου 40χ40 εκ. και βάθους τουλάχιστον 40 εκ. ώστε να μπορεί να 
τοποθετείται αντλία για την αποχέτευση υδάτων. 

 
13.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ Υ/Σ ΠΟΥ 

ΔΕΣΜΕΥΤΟΥΝ. (ΠΔ41/2018) 

 
 

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 
 

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Υ/Σ  

 
1.1 Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε πρωί και το αργότερο μέχρι ώρα 7:30 να 

ανακοινώσει στην επίβλεψη το πρόγραμμα εργασίας της ημέρας στο οποίο θα 
αναφέρονται οι διευθύνσεις των έργων και οι εργασίες που θα γίνουν στο κάθε ένα από 

αυτά. Στην συνέχεια τα όργανα της Εταιρείας θα αξιολογούν το πρόγραμμα και ανάλογα 
με τις ανάγκες θα πραγματοποιούν αυτοψίες για παρακολούθηση των εργασιών. 

 

1.2 Επειδή οι περισσότεροι Υ/Σ βρίσκονται συνήθως μέσα σε κτίρια ο Ανάδοχος και το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους ιδιοκτήτες 

και ενοικιαστές διαμερισμάτων ή καταστημάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις που η 
προσπέλαση στους Υ/Σ γίνεται αποκλειστικά ή υποχρεωτικά από την κεντρική είσοδο του 
κτιρίου τότε πρέπει ο Ανάδοχος να παίρνει μέτρα καθαριότητας και για προστασία του 

δαπέδου από την διακίνηση προσωπικού και υλικών, πρέπει με έξοδά του να στρώνει 
διάδρομο από ελαφρύ φύλλο νάιλον.   

 
1.3 Ο Ανάδοχος και το εργατοτεχνικό προσωπικό του, για λόγους ασφαλείας πρέπει να 
θεωρούν ότι όλα τα μηχανήματα βρίσκονται σε τάση και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 

να επεμβαίνουν σε αυτά. 
 

1.4 Ο  ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να επιλέξει : Όλα τα σιδηρουργικά ή μέρος αυτών που γίνονται 
μέσα στους Υ/Σ πόλεως, να είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Άρθρο 5 
των Γενικών Όρων και στο Άρθρο 4 του παρόντος τεύχους. 

 
1.5 Για να εκτελεσθούν σιδηρουργικές εργασίες μέσα στους Υ/Σ ο Ανάδοχος πρέπει δύο 

μέρες νωρίτερα από την εκτέλεσή τους, να ειδοποιήσει τα όργανα της Εταιρείας ώστε τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία να παρευρίσκονται στο έργο αρμόδιος υπάλληλος της 
Εταιρείας. Χωρίς την παραπάνω ειδοποίηση τα όργανα έχουν το δικαίωμα να μην 

επιτρέψουν την εκτέλεση των εργασιών ή ακόμα και να διακόψουν αυτές που τα έξοδα 
και η καθυστέρηση θα είναι σε βάρος του. 

 
1.6 Η φροντίδα του Αναδόχου τα μηχανήματα πρέπει να προστατεύονται καλά, για να 
μη λερώνονται από την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών, σε περίπτωση δε ρυπάνσεως 

τους πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς. 
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1.7 Οι σιδηρουργικές κατασκευές που πληρώνονται με το χγρ. Θα ζυγίζονται σε 

πλάστιγγα του Αναδόχου ή και σε γεφυροπλάστιγγα ανάλογα με το μέγεθός τους και τις 
υποδείξεις των Οργάνων της Εταιρείας.   Η καθυστέρηση για το ζύγισμα και η αμοιβή της 

γεφυροπλάστιγγας συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των κατασκευών. 
 

1.8 Σε Υ/Σ που είναι σε τάση και προσωρινά διακόπτεται η λειτουργία τους για 

τροποποίηση χώρου πινάκων τότε πρέπει να τοποθετούνται αμέσως και μέσα στο χρόνο 
της συμβατικής προθεσμίας της τροποποίησης οι νέες λαμαρίνες, για να μπορέσει ο Υ/Σ να 

ξαναλειτουργήσει με ασφάλεια. 
 
1.9 Κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών τροποποίησης ή διαμόρφωσης σε χώρους 

Υ/Σ που πρόκειται να μεταφερθούν μηχανήματα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει 
στο πεζοδρόμιο κατά πλάτος ερευνητική τομή για έλεγχο τυχόν διέλευσης νεροσωλήνων ή 

καλωδίων που πιθανόν η θέση τους να εμποδίζει την είσοδο των μηχανημάτων.   Εάν 
διαπιστώσει την ύπαρξη τους τότε πρέπει να ειδοποιεί έγκαιρα το αρμόδιο όργανο της 
Εταιρείας το οποίο θα φροντίζει μόνο για τη μετατόπιση των καλωδίων.   Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εκτελέσει έγκαιρα τη μετατόπιση των νεροσωλήνων σε θέση που θα 
υποδείξει το αρμόδιο όργανο.   Η εργασία της μετατόπισης θα πληρώνεται με νέα τιμή 

γιατί οι σπάνια συναντόμενες περιπτώσεις είναι διαφορετικές. 
Η τομή για λόγους ασφαλείας θα επιχώνεται με τα προϊόντα εκσκαφής της.                   

Για την εκτέλεση της ερευνητικής τομής κι εφόσον γίνει εγκατάσταση μικροεργασίας, τότε 
η όλη εργασία δηλ. το σπάσιμο της οποιαδήποτε επικάλυψης και της τυχόν υπόβασής της, 
η εκσκαφή και επίχωσή της θα επιμετρείται και θα πληρώνονται με το σχετικό άρθρο του 

τιμολογίου ως τεμάχιο. Εάν όμως η ερευνητική τομή εκτελεσθεί, κατά τη διάρκεια κι 
άλλων εργασιών τότε θα επιμετρηθεί και πληρωθεί σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του 

τιμολογίου, περί καθαιρέσεως δαπέδων και εκσκαφών. 
 
1.10 Για το άνοιγμα της κάθε καταπακτής ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιείται τουλάχιστον 

τρείς μέρες πριν, εκτός βέβαια από τις σπάνιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που 
χρειάζεται άνοιγμα καταπακτής για αντικατάσταση μηχανήματος. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκέπτεται τις καταπακτές, που του γίνεται 
εγκατάσταση για το άνοιγμά τους, και σε περίπτωση που διαπιστώσει πιθανή δυσκολία 
ανοίγματος τότε πρέπει έγκαιρα και γραπτώς, να ειδοποιήσει τα όργανα της Εταιρείας για 

να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 
Στην περίπτωση που και τα όργανα διαπιστώσουν πιθανή δυσκολία ανοίγματος τότε και 

σύμφωνα με τις εντολές τους ο Ανάδοχος θα εκτελεί ερευνητική τομή ή προετοιμασία 
ανοίγματος ή ότι άλλη εργασία επιβάλλει η περίπτωση. 
 

1.11 Σε περίπτωση που καθυστερεί το άνοιγμα καταπακτής από τον Ανάδοχο και η 
Εταιρεία αναγκασθεί για αυτό να καταβάλλει υπερωρίες στο προσωπικό της τότε για κάθε 

ώρα καθυστέρησης του ανοίγματος από τον εργολάβο πέραν της 11ης  π.μ. θα 
παρακρατείται από αυτόν για αποζημίωση της Εταιρείας ποσό ανοιγμένο σε έξι (6) ώρες 
του συμβατικού αναθεωρούμενου ωερμισθίου τεχνίτη π.χ. αν ο Ανάδοχος παραδώσει 

ανοιγμένη την καταπακτή στις  12 και 30΄  τότε θα παρακρατείται ποσόν που αντιστοιχεί 
σε 1,5 Χ6=9.00 ώρες τεχνίτη. 

Σε περίπτωση που ματαιωθεί το άνοιγμα καταπακτής από υπαιτιότητα του Αναδόχου τότε 
θα παρακρατείται από αυτόν ποσόν ανοιγμένο σε πενήντα (50) ώρες του συμβατικού 
αναθεωρούμενου ωρομισθίου τεχνίτη. 

Η επαναφορά – κλείσιμο της καταπακτής πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι την 15η ώρα με 
την προϋπόθεση όμως ότι το συνεργείο της Εταιρείας θα έχει περάσει τα μηχανήματα μέσα 

στον Υ/Σ  μέχρι την 13η ώρα. 
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Σε περίπτωση καθυστέρησης στην είσοδο των μηχανημάτων τότε η Εταιρεία θα πληρώνει 

στον Ανάδοχο απολογιστικά την υπερωριακή απασχόληση του συνεργείου του. 
 

1.12 Στις περιπτώσεις που ο Υ/Σ βρίσκεται μπροστά σε κατάστημα, ή άλλον 
επαγγελματικό χώρο, τότε και για να μη θιγεί η εμπορική κίνησή του από την εναπόθεση 
εργαλείων, υλικών και από την ανοιγμένη καταπακτή ή θυρίδα επίσκεψης οι οικοδομικές 

εργασίες οιασδήποτε κατηγορίας θα γίνονται σε ώρες και μέρες που καταστήματα είναι 
κλειστά. Ομοίως, αυτό ισχύει και σε περιπτώσεις υπηρεσιακής ανάγκης, όταν κάποιο έργο 

πρέπει να περατωθεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 
Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις ανοίγματος καταπακτών, επειδή τα καταστήματα θίγονται 
περισσότερο, η εργασία θα γίνεται Κυριακή ή αργία καθώς και σε περιπτώσεις που για 

λόγους κυκλοφοριακούς δεν είναι δυνατόν οι καταπακτές να ανοίξουν άλλες μέρες.  
Όταν οι καταπακτές βρίσκονται σε κεντρικές εισόδους κτιρίων τότε η μέρα ανοίγματός 

τους θα αποφασίζεται με συνεννόηση των Οργάνων της Εταιρείας και Διαχείρισης του 
κτιρίου, συνήθως όμως προτιμάται η ημέρα Κυριακή που η κίνηση είναι μικρότερη. 
 

1.13 Στις περιπτώσεις που η προσπέλαση στους Υ/Σ υποχρεωτικά γίνεται από 
πεζόδρομους, καθώς επίσης όταν υπάρχει από την Τροχαία απαγόρευση κυκλοφορίας 

οχημάτων σε ορισμένη περιοχή όπως π.χ. στο Εμπορικό και Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας 
τότε ο Ανάδοχος πρέπει να κάνει τις μεταφορές των υλικών σε μέρες και ώρες που 

επιτρέπει η Αστυνομία. 
Γι’ αυτό το λόγο και με φροντίδα του θα παίρνει από την Αστυνομία άδεια εισόδου του 
φορτηγού αυτοκινήτου στην απαγορευμένη περιοχή. 

 
1.14 Με το τέλος των εργασιών του Α΄σταδίου οι σκάλες των υποσταθμών πρέπει να 

είναι σταθερά στερεωμένες για ασφάλεια των εργαζομένων και όπου δεν υπάρχουν να 
κατασκευάζονται και τοποθετούνται νέες από τον Εργολάβο. 
Συνήθως ο Ανάδοχος τις αφαιρεί για να διευκολύνεται στην διακίνηση των υλικών 

κατασκευής για αυτό, ακόμα και εάν δεν τις αφαίρεσε το συνεργείο του, είναι 
υποχρεωμένος να τις επαναφέρει με ασφαλή στήριξη και όπου χρειάζεται για μεταβολή 

του μήκους τους θα αφαιρούνται ή θα προστίθενται τεμάχια. 
Συνήθως με τη διαμόρφωση του χώρου υπερυψώνεται η στάθμη και γι αυτό χρειάζεται 
κόψιμο τμήματός τους. 

 
1.15 Η  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τα  σχέδια,  που  χορηγεί  η 

Εταιρεία και  με  εκείνα  που  τυχόν  στο  μέλλον  θα  συνταχθούν  ή  και τροποποιηθούν,  
επίσης  σύμφωνα  με  τις  γραπτές  εντολές  και  οδηγίες  των  Οργάνων της  Εταιρείας. 
 

1.16 Υπάρχουν περιπτώσεις που οι θέσεις των Υ/Σ δεν επιτρέπουν την πολύ κοντά τους 
εκφόρτωση και φόρτωση των αδρανών υλικών, ξυλείας ξυλότυπων – σιδηροπλισμού, 

προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων (μπάζα), υλικών στεγανοποιήσεων κλπ, οπότε η 
μεταφορά τους γίνεται με τα χέρια και καροτσάκια. 
Συμβατική απόσταση μεταφοράς είναι μέχρι και τα δέκα μέτρα, δηλαδή η μεγαλύτερη 

απόσταση από τη θέση φόρτωσης και εκφόρτωσης μέχρι την είσοδο των υλικών στον Υ/Σ.   
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τυχόν κατασκευή διαδρόμου προσπελάσεως από 

μαδέρια λόγω κλίσης του εδάφους ή άλλων εμποδίων. 
Για απόσταση μεγαλύτερη των πρώτων δέκα μέτρων και για κάθε επόμενο δεκάμετρο  
(2ον – 3ον – 4ον  - 5ον  …………………………………..  κ.ο.κ.),  η μεταφορά θα πληρώνεται 

σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του τιμολογίου. 
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1.17 Εφ΄ όσον, και για διάφορους λόγους, δεν είναι δυνατή ή προσωρινή παροχή 

ηλεκτικού ρεύματος για φωτισμό και λειτουργία εργαλείων ή συσκευών, όπως τροχός – 
κόφτης, δράπανο, αεροσυμπιεστής και ηλεκτροσυγκόλληση, τότε ο Εργολάβος θα 

χρησιμοποιεί βενζινοκίνητη ηλεκτρογεννήτρια. 
Το γενικό κόστος λειτουργίας της πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν κατά τη σύνταξη του 
Τιμολογίου Προσφοράς. 

 
1.18 Κατά τις εργασίες διαμορφώσεων και προς αποφυγή συμπαγών μαζών 

σκυροδέματος να χρησιμοποιούνται σκύρα ως εις σχετικό άρθρο τιμολογίου. 
 
1.19 Κατά τις εργασίες στεγανοποιήσεων – διαμορφώσεων δεν επιτρέπεται η χρήση 

ηλεκτρικής αντλίας αλλά μόνον βενζινοκινήτου ως εις σχετικά άρθρα του τιμολογίου. 
 

1.20 Εκτός από τα συγκεκριμένα σχέδια του κάθε έργου χρησιμοποιούνται κατά 
περίπτωση και τα σχέδια που χορηγεί η Εταιρεία (Άρθρο 2 παραγ. 7.1) του παρόντος  που 
είναι γενικά, τυπικά κατασκευαστικά και λεπτομερειακά.    
 

 

Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΕΙΣ  

 
Δε θα γίνονται δεκτές προς πιστοποίηση αφανείς εργασίες που δεν έχουν ελεγχθεί, από 

αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 
 
 

                                             ΑΡΘΡΟ 25 
Έλεγχος του Έργου 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 30 των Γενικών Όρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 26 

Επιθεωρήσεις-Δοκιμές υλικών και εξοπλισμού 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 27 

Εξοπλισμός και υλικά που χορηγεί η Εταιρεία 

 
Σύμφωνα με το Έργο της Διακήρυξης δεν προβλέπεται η χορήγηση εξοπλισμού και 

υλικών από την Εταιρεία στον Ανάδοχο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 28 

Ανταλλακτικά 

 
Σύμφωνα με το Έργο της Διακήρυξης δεν προβλέπεται η προμήθεια ανταλλακτικών 

από τον Ανάδοχο.  
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ΑΡΘΡΟ 29 
Τεχνογνωσία 

 
Σύμφωνα με το Έργο της Διακήρυξης δεν προβλέπεται παροχή τεχνογνωσίας και όροι 
αυτής.  

ΑΡΘΡΟ 30 
Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου – Ημερολόγιο 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 33 των Γενικών Όρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 31 
Ελαττώματα του Έργου 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 32 
Βλάβες στο Έργο- Αποζημιώσεις 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 35 των Γενικών Όρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 33 

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 36 των Γενικών Όρων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 34 

Παραλαβή για χρήση 
 

Σε συμπλήρωση διευκρίνιση του Άρθρου 37 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
Στο Έργο της Διακήρυξης περιλαμβάνονται πολλά μικρά έργα (χώροι Υ/Σ), οι οποίοι 
πρέπει να τεθούν σε τάση για την ηλεκτροδότηση πελατών. 

Σε αυτά τα έργα μπορεί να διενεργείται «παραλαβή για χρήση» και τμηματικά για 
πλήρως περατωμένες εργασίες Υ/Σ, σύμφωνα με την εντολή που επιδόθηκε στον 

Ανάδοχο από τα εντεταλμένα όργανα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 35 
Προσωρινή Παραλαβή 

 
Σε συμπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 38 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 

 

1. Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται με την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης. 
 Για την έκδοση της βεβαίωσης της περάτωσης των εργασιών απαιτείται η τήρηση 

της παρακάτω διαδικασίας : 
Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του Έργου και εφόσον οι 
εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες 

(αναφέρονται οι δοκιμασίες, εφόσον υπάρχουν) ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για τον χρόνο περάτωσης των εργασιών.   Η βεβαίωση 

αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αναπληρώνει την παραλαβή του 



 

 
 
                                                                              
  26/28 

 

Έργου, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 38 των 

Γενικών Όρων.   Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν 
από την λήξη των προθεσμιών, αν έχει περατώσει το Έργο.  

Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν μόνο επουσιώδεις ελλείψεις, που 
δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητα του Έργου, ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και 

τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους.   Στην περίπτωση αυτή η 
βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και 

αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το Έργο. 
 
2. Τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Γενικών Όρων πρέπει να 

συνοδεύουν την αίτηση του  Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή είναι τα 
ακόλουθα :  

 
2.1. Η εγκεκριμένη, από την Εταιρεία, Τελική Επιμέτρηση με αντίγραφο όλων των 
επιμέρους επιμετρήσεων. 

2.2. Πλήρης κατάλογος όλων των ενημερωμένων σχεδίων με τη σφραγίδα «ΟΠΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ», όπως επίσης και πλήρης κατάλογος οδηγιών λειτουργίας, 

συντήρησης και επισκευής και κάθε άλλης έγγραφης πληροφορίας που αφορούν το 
Έργο. 

2.3. Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους παραπάνω 
καταλόγους και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στην Εταιρεία.  
2.4. Τις τυχόν εκκρεμείς διαφωνίες του Αναδόχου, για τις οποίες δεν έχει προσφύγει 

ακόμη στη διαδικασία του Άρθρου 54 των Γενικών Όρων.  
3. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή θα γίνονται και στις περιπτώσεις περάτωσης 

αυτοτελών τμημάτων Έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 38 των Γ.Ο. 
 
4.  Για τις περιπτώσεις των Έργων που από τον ΔΕΔΔΗΕ χαρακτηρίζονται ως «Μικρά 

Έργα» η  προσωρινή παραλαβή θα γίνεται ταυτόχρονα με την Οριστική Παραλαβή. Η 
χρονική περίοδος που ορίζεται μέχρι την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου 

θα είναι ενενήντα (90) ημέρες.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 36 
Περίοδος Εγγύησης 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 39 των Γενικών Όρων. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 37 

Οριστική Παραλαβή 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 40 των Γενικών Όρων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 38 
Αυξομειώσεις Συμβατικού τιμήματος 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 4 του Συμφωνητικού και του Άρθρου 45 των 
Γενικών Όρων. 
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ΑΡΘΡΟ 39 

Απολογιστικές εργασίες 
 

Στον Ανάδοχο καταβάλλεται το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος που 
ορίζεται σε 18%. Στο ποσοστό εφαρμόζεται η ρητή ή η τεκμαρτή έκπτωση της 
δημοπρασίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 40 

Επιμετρήσεις 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 46 των Γενικών Όρων  

 
 

ΑΡΘΡΟ 41 
Λογαριασμοί –Πιστοποιήσεις 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 47 των Γενικών Όρων. Επιπλέον και σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 του παραπάνω Άρθρου θα περιλαμβάνονται στο λογαριασμό και 

τυχόν ημιτελείς εργασίες με έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 42 

Πρόγραμμα Τιμολογήσεων του Έργου 

 
Το παρόν Άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διακήρυξη. 

   
 

ΑΡΘΡΟ 43 

Τρόπος πληρωμής-Δικαιολογητικά 
 

Σε συμπλήρωση – διευκρίνιση του Άρθρου 48 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής: 
 
1. Για την πληρωμή των προκαταβολών απαιτείται : 

 Σχετική ισόποση Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης συνταγμένη σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Εταιρείας  Πιστοποίηση & Θεωρημένο Τιμολόγιο. 

2. Για την πληρωμή των εκτελούμενων εργασιών απαιτείται : 
2.1. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με 
τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ. 

2.2. Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού 
του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

2.3. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω 
Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 
2.4. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς 
του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Μετά την λήξη κάθε μήνα ο Ανάδοχος συντάσσει σε (6) έξι αντίγραφα Πιστοποίηση και 
συγκεντρωτικό λογαριασμό σε έντυπα που εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία 

των οφειλομένων σ΄αυτόν ποσών από τις εργασίες που εκτελέσθηκαν.    
Οι Πιστοποιήσεις αυτές στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών και στα 

πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.   Καταρχάς απαγορεύεται να περιληφθούν 
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στην Πιστοποίηση εργασίες που δεν έχουν καταμετρηθεί.   Για τμήματα όμως του 

Έργου που κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν ήταν δυνατή η σύνταξη 
επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του Έργου, 

επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στην Πιστοποίηση εργασίες βάσει προσωρινών 
επιμετρήσεων για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. 
 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη του, υπογράφει 
τον Συγκεντρωτικό Λογαριασμό και την Πιστοποίηση βεβαιώνοντας έτσι ότι οι 

ποσότητες είναι σύμφωνες με τις Επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές 
σύμφωνα με τη Σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο 
Λογαριασμό και στην Πιστοποίηση όλες οι περικοπές και εκπτώσεις ποσών που 

προκύπτουν από τη Σύμβαση.  Αν η Πιστοποίηση που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή 
ανακρίβειες σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή της, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και 
παραγγέλλει τη ανασύνταξη και την επανυποβολή τους. 
 

Στην περίπτωση αυτή η ως άνω οριζόμενη προθεσμία αρχίζει από την επαναυποβολή 
της από τον Ανάδοχο. 

 
Μετά την έγκριση της Πιστοποίησης και Συγκεντρωτικού Λογαριασμού από την 

Προϊσταμένη Υπηρεσία και τη προσκόμιση του θεωρημένου Τιμολογίου και των λοιπών 
δικαιολογητικών η Επιχείρηση υποχρεούται να προβαίνει στην πληρωμή του 
λογαριασμού μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στο Άρθρο 48 των Γενικών Όρων. 

Αν όμως παρά τη σχετική ειδοποίηση ο Ανάδοχος καθυστερεί στην προσκόμιση των 
δικαιολογητικών αυτών η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αρχίζει από την 

υποβολή των δικαιολογητικών αυτών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 44 
Ασφαλιστικές καλύψεις 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 50 των Γενικών Όρων, εκτός της παραγράφου 
1.ζ . 

 
ΑΡΘΡΟ 45 

Αναστολή εργασιών στο Εργοτάξιο 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 51 των Γενικών Όρων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 46 
Αξιολόγηση Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια  εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
θα αξιολογείται βάσει κριτηρίων που έχει θεσπίσει ο ΔΕΔΔΗΕ.  



 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     infodeddie@deddie.gr                                                                             
117 43 Αθήνα                               F 210 9281698              www.deddie.gr 

    
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 

 

 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΠΑ/9101003/20 
 
 

Για την ανάδειξη  Αναδόχου 

 

 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ :  
 

 

 

ΕΡΓΟ  : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΑ» 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 
 
         

Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης  
    

Άρθρο 2 Αντικείμενο της Σύμβασης  
    

Άρθρο 3 Συμβατικό Τίμημα  
    
Άρθρο 4 Δικαιώματα Προαίρεσης  

    
Άρθρο 5 Τρόπος Πληρωμής  

    
Άρθρο 6 Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου  
    

Άρθρο 7 Ποινικές Ρήτρες  
    

Άρθρο 8 Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης  
    
Άρθρο 9 Αναθεώρηση Τιμών  

    
Άρθρο 10 Ρήτρα Ακεραιότητας  

    
Άρθρο 11 Επίλυση διαφορών  
    

Άρθρο 12 Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου  
    

Άρθρο 13 Υπεργολάβοι  
    

Άρθρο 14 Ευθύνη Ένωσης (Σύμπραξης/κοινοπραξίας)  Επιχειρήσεων  
    

Άρθρο 15 Ισχύς της Σύμβασης  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Α.Ε.  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                                                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΔΠΑ/9101003/20 

       ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΑ/9101003/20 

ΕΡΓΟ : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΑΣ ΔΠΑ» 

 
 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ………………………του έτους 2021 μεταξύ των συμβαλλομένων: 
α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), που εδρεύει στην 
Αθήνα, με ΑΦΜ 094532827, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, όπως εν 

προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. 
………………………………………………ενεργούντα στο παρόν δυνάμει και κατ΄ εκτέλεση της 
υπ΄ αριθμόν ……………………………………. απόφασης του Δ/ντος Συμβούλου ΔΕΔΔΗΕ, 

καλούμενου εφεξής Εταιρεία ή ΔΕΔΔΗΕ και 
 

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων η «…………………………………» που έχει έδρα στην 
…………………………………………… με ΑΦΜ …………………………………………………. και 
εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τον κ. 

…………………………………………, εφεξής αποκαλούμενος Ανάδοχος. 
 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία 
επιφύλαξη τα ακόλουθα: 
 

 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη της Σύμβασης 

 

 
1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη, τα οποία υπογεγραμμένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: 
 

 Συμφωνητικό  

 Διακήρυξη 
 Τιμολόγιο Προσφοράς  

 Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς 
 Ειδικοί Όροι  
 Τεχνικές Προδιαγραφές  

 Σχέδια  
 Τεχνική Έκθεση 

 Γενικοί Όροι  
 Ασφαλίσεις 
 Υποδείγματα  
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2. H σειρά, με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο, 

καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν 
διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 

 
3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λπ., που περιλαμβάνονται 

στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του 

Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Εταιρεία, αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και 
στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους της 

Σύμβασης. 
 
4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί 

τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπ’ όψη Έργο και ότι όλα τα 
έγγραφα, που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, 

καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, 
που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δε συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή 
θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού 

αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν 
υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. 

 
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 

Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της 
Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη 
Σύμβαση. 

 
5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και 

ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται 
μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ.). 

    Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν 
θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β΄ του ν. 
4412/2016. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας 

και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 
 

 
Άρθρο 2 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
1. Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή 
εκτέλεση του Έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΑΣ ΔΠΑ»,  όπως αυτό αναλυτικά 

περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε το Έργο να είναι κατάλληλο για τη χρήση και 
λειτουργία, που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της 

Σύμβασης. 
 
2. Στην έννοια του υπ’ όψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα 

ακόλουθα:  
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2.1.  Οι οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεσθούν έχουν σχέση με την εσωτερική  

διαμόρφωση, συμπλήρωση, τροποποίηση, στεγανοποίηση, είσοδο και έξοδο 
μηχανημάτων, βελτίωση αερισμού, αντπλημμυρική προστασία ,απολύμανση χώρου 

Υ/Σ, επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κλπ όπως περιγράφονται και στην 
παράγραφο 2.3. 

 

 
2.2.  Οι Υποσταθμοί βρίσκονται κυρίως μέσα σε κτίρια και ελάχιστοι σε υπαίθριους 

χώρους ή κάτω από πλατείες στην περιοχή αρμοδιότητας των Περιοχών : 
Καλλιθέας, Πειραιά, Ελευσίνας, Φιλοθέης - Κηφισιάς, Περιστερίου,  Αθήνας, 
Μεσογείων, των οποίων τα όρια φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο 3-40223.  Για 

τους Υποσταθμούς που βρίσκονται σε οδική απόσταση μεγαλύτερη των 25 
χιλιομέτρων από την Πλατεία Ομόνοιας, οι τιμές του τιμολογίου θα προσαυξάνονται 

κατά 0,5% για κάθε χιλιόμετρο επί πλέον των 25 χιλιομέτρων. Σε περίπτωση 
νήσων οι τιμές του τιμολογίου θα προσαυξάνονται κατά 5% ανεξαρτήτως  
χιλιομετρικής αποστάσεως. 

 
2.3.  Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν σε γενικές γραμμές είναι οι παρακάτω: 

 
- Εκσκαφές  

- Ξυλότυποι 
- Σιδηροπλισμοί 
- Σκυροδέματα 

- Καθαιρέσεις σαθρών επιχρισμάτων 
- Αντλήσεις νερών  

- Στεγανοποιήσεις χώρων – Μονώσεις  
- Επιχρίσματα 
- Μεταφορά και διάστρωση σκύρων  

- Χρωματισμοί 
- Δαπεδοστρώσεις γενικά – Βιομηχανικά δάπεδα 

- Σιδηρουργικές εργασίες  
- Ανοίγματα και κλεισίματα καταπακτών  
- Επισκευή εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  

- Αντικατάσταση επικίνδυνων κλιμάκων με νέες εντός των Υ/Σ  
- Βελτιώσεις αερισμού σε Υ/Σ  

- Απολύμανση χώρου Υ/Σ 
- Τάπωμα οπών καλωδίων 
- Σιδηροσχάρες οροφής  

- Αντιπλημμυρικές προστασίες σε Υ/Σ  
- Διάφορες εργασίες συντήρησης σε Υ/Σ  

- Φωτισμός κτιρίων 
- Πυρόσβεση – πυρανίχνευση 
- Εξαερισμός 

 
Όλα τα παραπάνω ορίζονται και οριοθετούνται από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.  

 
 
 

 
 



 

 
 
                                                                              
  5/10 
 

 

Άρθρο 3 

Συμβατικό Τίμημα 
 

1. Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του κυρίως Έργου, όπως το 
Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε 
………………………………………………….. ευρώ και ……………………………………….. λεπτά  

  (……………………………………………€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 
  

2. Πρόκειται για οικοδομικές εργασίες σε χώρους Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ. (έργα 
Πολιτικού Μηχανικού). 
  

3. Το Συμβατικό Τίμημα υπόκειται σε αναθεώρηση με τον τρόπο και στην έκταση 
που προβλέπεται στο Άρθρο 9 του παρόντος Συμφωνητικού.   

 
4. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 
αναφέρονται στα Άρθρα 42 και 49 των Γενικών Όρων.  

 
5. Εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το ν. 4412/2016 κρατήσεις. 

 
 

Άρθρο 4 
Δικαιώματα Προαίρεσης 

  

1. Δικαίωμα Προαίρεσης κατά χρόνο : Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του 
ΔΕΔΔΗΕ για παράταση έως 50% της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης. 

 
2. Δικαίωμα Προαίρεσης καθ’ ύλη : Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του 
ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση έως 50% του υλικού αντικειμένου με όμοιες ή σχετικές εργασίες 

της Σύμβασης.  
 

3. Δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ να μειώσει το αρχικό συμβατικό αντικείμενο μέχρι 
ποσοστού αξίας 30% επί της αξίας του στην αρχική σύμβαση, χωρίς μεταβολή των 
συμβατικών τιμών μονάδας.  

 
 

Άρθρο 5 
Τρόπος Πληρωμής 

 

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 48 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 43 «Τρόπος 
πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα 

γίνονται  ως εξής : 
1. Η Εταιρεία δε χορηγεί προκαταβολή στον Ανάδοχο  

 

2. Οι πληρωμές των εργασιών που εκτελεί ο Ανάδοχος και των αντίστοιχων 
αναθεωρήσεων, θα γίνονται με μηνιαίες πιστοποιήσεις. 

 
3. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων προς τον Ανάδοχο 

διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παραγρ. 4 του Άρθρου 27 των Γενικών Όρων. 
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Άρθρο 6 
Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 

1. Προθεσμίες πέρατος Έργου 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσμίες που καθορίζονται 

πιο κάτω. Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της 
Σύμβασης. 
 

2. Συνολική Προθεσμία 
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας εφτακοσίων τριάντα (730) ημερών. 

Αρχίζει από ……………………..  και λήγει την ………………………… 
Η εξάντληση του Συμβατικού Τιμήματος ακόμα και πριν την ανωτέρω ημερομηνία 
λήξης, οδηγεί σε λήξη της Σύμβασης. 

 
3. Ενδεικτικές Τμηματικές προθεσμίες 

3.1  Για εργασίες διάνοιξης και επαναφοράς καταπακτής Υ/Σ Διανομής (πλήρης 
περάτωση εργασιών), λόγω βλαβών ή επαύξησης ισχύος των Υ/Σ, το χρονικό διάστημα 

ολοκλήρωσης θα είναι τρεις (3) ημέρες. 
 
3.2  Για εργασίες πλήρους διαμόρφωσης και πλήρους αλλαγής τάσεως Υ/Σ Διανομής 

(Α1 + Α2 στάδια), το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης θα είναι τριάντα (30) ημέρες. 
 

 
4. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 
4.1 Ο Ανάδοχος, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του Έργου για το οποίο θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 24 του 
τεύχους των Ειδικών Όρων.  

4.2 Το εγκεκριμένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραμμα μαζί με τα παραπάνω στοιχεία 
αποτελούν το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. 

 

 
Άρθρο 7 

Ποινικές Ρήτρες 
 
1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 53 των Γενικών Όρων  

Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις 
επόμενες παραγράφους. 

 
2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 
2.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης κάθε τμηματικής προθεσμίας πέρατος, 

που ορίζεται στο Άρθρο 6 του παρόντος, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο 
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα : 

- Για την τμηματική προθεσμία της παραγρ. 3.1. ίση με το 0,003 του συνολικού 
Συμβατικού Τιμήματος.  

- Για την τμηματική προθεσμία της παραγρ. 3.2. ίση με το 0,003 του συνολικού 

Συμβατικού Τιμήματος. 
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2.2 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος, που 

ορίζεται στο Άρθρο 6 του παρόντος, υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει 
την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα ίση με το 0,003 του συνολικού 

Συμβατικού Τιμήματος. 
 

3. Λοιπές ποινικές ρήτρες 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο και στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
αναλυτικά στο Άρθρο 21 παραγ. 2 & 3 των Ειδικών Όρων της Σύμβασης.  

 
4. Όλες οι πιο πάνω Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις, ολικές διακοπές λειτουργίας, 

λειτουργία με προσωρινά μειωμένη απόδοση και μη επίτευξη εγγυημένων μεγεθών, 

σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβούν το 15% του Συμβατικού Τιμήματος, 
προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των 

Συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις. 
 
 

Άρθρο 8 
Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης 

 
 

1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, την 
Εγγυητική Επιστολή αριθμός ………………………………………. που εξέδωσε 
………………………………………… για το ποσό των ……………………………….€ που αντιστοιχεί 

στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας. 

 
2. Οι κρατήσεις και οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης περιορίζονται 

κατά ποσοστό 50% με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

Παραλαβής και το τελευταίο μέρος των εγγυήσεων αποδίδεται σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.5 του Άρθρου 27 των Γενικών Όρων. 

 
Άρθρο 9 

Αναθεώρηση Τιμών  

 
 

1. Οι συμβατικές τιμές υπόκεινται σε αναθεώρηση.  
2. Ως χρόνος εκκίνησης της αναθεώρησης ορίζεται ο μήνας υποβολής των 

προσφορών.  

3. Η αναθεώρηση των εργασιών θα γίνεται πάντα με βάση τον χρόνο εκτέλεσής 
τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του Άρθρου 29 των 

Γενικών Όρων και  θα υπολογίζεται με βάση τις συμβατικές προθεσμίες, όπως αυτές 
προβλέπονται στο Άρθρο 6 του παρόντος Συμφωνητικού ή όπως έχουν παραταθεί 
από την Εταιρεία. 

 
4. Η αναθεώρηση, στην οποία υπόκεινται οι τιμές μονάδος και οι κατ΄ αποκοπήν τιμές 

του Τιμολογίου, καθώς και οι τιμές μονάδας νέων εργασιών, θα υπολογίζεται κάθε 
μήνα, με βάση τον τύπο : 











Ao

A
PoP 90,010,0             
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Όπου:  Ρ = Η αναθεωρημένη τιμή 

 
 Ρο = Η αντίστοιχη συμβατική τιμή 

 
 Αο = Δείκτης, η τιμή του οποίου είναι ίση με την τιμή που είχε 

κατά τον χρόνο εκκίνησης το άρθρο εγκεκριμένης 

ανάλυσης τιμών των Δημοσίων Έργων, το οποίο έχει 
οριστεί για το σχετικό κονδύλιο του Τιμολογίου ή για την 

"τιμή μονάδας νέας Εργασίας. 
 

 Α = Δείκτης, η τιμή του οποίου είναι ίση με την τιμή που έχει, 

κατά τον μήνα, για τον οποίο υπολογίζεται η 
αναθεώρηση, το ίδιο άρθρο (όπως προσδιορίστηκε στον 

Δείκτη Αο). 
 
5. Σε περίπτωση που, κατά τον χρόνο υποβολής των πιστοποιήσεων αναθεώρησης, δεν 

έχουν δημοσιευτεί όλοι οι αναγκαίοι δείκτες για τον υπολογισμό του οριστικού 
συντελεστή αναθεώρησης, τότε οι αντίστοιχες εργασίες θα αναθεωρούνται 

προσωρινά με τον τελευταίο γνωστό οριστικό συντελεστή αναθεώρησης, που έχει 
εκδοθεί. 

Στη συνέχεια, όταν εκδοθούν όλοι οι αναγκαίοι δείκτες, θα υπολογισθεί ο οριστικός 
συντελεστής αναθεώρησης. 

 

6. Δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και δε θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της 
αναθεώρησης : 

  
α. Όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις για κάλυψη δαπανών ημεραργιών 

μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και προσωπικού, λόγω καθυστέρησης, εφόσον 

κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης λήφθηκαν υπ΄ όψη οι τιμές ημερομισθίων, 
υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων, που ίσχυαν την περίοδο που έλαβαν χώρα 

οι αντίστοιχες ημεραργίες, καθώς και όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις, με 
βάση αποφάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, λόγω οφειλομένων στον Ανάδοχο 
τόκων ή προμηθειών εγγυητικών επιστολών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 
β. Η αξία των υλικών, που παραδίδονται στον Ανάδοχο από τον ΔΕΔΔΗΕ, για 

ενσωμάτωση στο Έργο ή για ανάλωσή τους κατά την εκτέλεση των εργασιών, 
καθώς και η αξία των υλικών που ο ΔΕΔΔΗΕ κατέβαλε στον Ανάδοχο το κόστος 
τους, με βάση τα τιμολόγια αγοράς αυτών. 

 

 
Άρθρο 10 

Ρήτρα Ακεραιότητας 

 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

Σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει 
να μην ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης αλλά και 

μετά τη λήξη της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της 
Σύμβασης, παράβαση του όρου αυτού εκ μέρους του Αναδόχου, αυτός δύναται να 
κηρύσσεται έκπτωτος.  
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Άρθρο 11 
Επίλυση διαφορών.  

 

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα Σύμβαση συμφωνούνται τα 
Δικαστήρια των Αθηνών. 
 

Άρθρο 12   

Εγγυήσεις  αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

 
1. Ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του επικαλέστηκε τη διάθεση από τρίτο οικονομικό 

φορέα προς αυτόν, των εξής: 
1.1. Προσωπικό με συγκεκριμένους τίτλους σπουδών, επαγγελματικά προσόντα ή 

εμπειρία και ειδικότερα των ………………, προκειμένου να εκτελεστούν οι εξής 

εργασίες: 
…………………………………………………………………….. 

Κατόπιν τούτου οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν υποχρεωτικά από το 
παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό ή σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασής 
του, από προσωπικό αντιστοίχων προσόντων της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ. 

1.2. Πόρους που συνίστανται στην ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοοικονο-μικής 
του επάρκειας από την εταιρεία ……………….. . 

Κατόπιν τούτου η παραπάνω αναφερόμενη εταιρεία είναι από κοινού υπεύθυνη με 
τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της Συμβάσεως και συνήψε Κοινοπραξία με τον 
Ανάδοχο, το Συμφωνητικό της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του.   
 

2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο 
Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση με το 

Έργο, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 53 
και 55 των Γενικών Όρων. 

 
Άρθρο 13 

Υπεργολάβοι  

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα του Άρθρου 11 των Γενικών Όρων και τα αναφερόμενα 

του Άρθρου 8 των Ειδικών Όρων. 
 

 Άρθρο 14  

Ευθύνη Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων  
 

1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι 
της Εταιρείας ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά 

για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
Κοινοπραξία με την παρούσα Σύμβαση. 

 

2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική 
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συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής, σύμφωνα με το προβλεπόμενο 

έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας. 
  

3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Εταιρεία σήμερα, το Κοινοπρακτικό με αριθμό 
επικύρωσης ………………… (Δ.Ο.Υ. ……………….) σύμφωνα με το οποίο, η Εργοληπτική 
Επιχείρηση ………………………………………….…… . συμμετέχει στην Κοινοπραξία με 

ποσοστό …………………. ………………………τοις εκατό (……%) και η Εργοληπτική 
Επιχείρηση …………………………………………………………..…………  συμμετέχει στην 

Κοινοπραξία με ποσοστό …………………. ……………………….τοις εκατό (……%).   

 
 
 

Άρθρο 15 
Ισχύς της Σύμβασης 

  
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από ………………………………… 

 
Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα λαμβάνει η 
Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.  

 
Η έναρξη των εργασιών θα γίνει απαραίτητα μετά τη θεώρηση της Σύμβασης από την 

αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.820/78. 
 
Το Συμφωνητικό εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ υπογράφεται από τον …………………………… της 

ΔΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα Τεύχη της Σύμβασης από τον ……………………………… ΔΠΑ, των 
οποίων η υπογραφή είναι πλήρως δεσμευτική. 

            
 

 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
  

 
 
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 

 



































































































































Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

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

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

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

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

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

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 094532827
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.deddie.gr
Πόλη: Αθήνα
Οδός και αριθμός: Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5
Ταχ. κωδ.: 117 43
Αρμόδιος επικοινωνίας: Μαυρομμάτης Πλάτων
Τηλέφωνο: 210 3351579
φαξ: 210 5292563
Ηλ. ταχ/μείο: P.Mavrommatis@deddie.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Οικοδομικές Εργασίες Συντήρησης, Ανακαίνισης και 
Διαμόρφωσης Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ. αρμοδιότητας ΔΠΑ
Σύντομη περιγραφή:
Οικοδομικές Εργασίες Συντήρησης, Ανακαίνισης και Διαμόρφωσης Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.
Τ. αρμοδιότητας ΔΠΑ
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): ΔΠΑ/9101003/2020

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

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

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

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

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 11

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

..

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 13

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

..

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

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο 
εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

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

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

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

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

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

Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα 
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Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα 
και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο 
εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

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

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

Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών
Ο ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

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

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

Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:

Προσδιορίστε
-

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

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

Χρηματοοικονομικές αναλογίες (δείκτες)
Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες (δείκτες) που ορίζονται στη 
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των 
απαιτούμενων αναλογιών (δεικτών) έχουν ως εξής:

Προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας (δείκτη)- αναλογία 
(δείκτης) μεταξύ x και y:
-

η αντίστοιχη αξία:
-

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

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

Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων
Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Ποσό
 

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

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

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

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

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας. 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 ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.

Παρακαλώ περιγράψτε
-

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

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

Για τις συμβάσεις έργων: Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για την 
εκτέλεση του έργου
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:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

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

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

Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
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Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

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

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

Μέσα μελέτης και έρευνας
Ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα ακόλουθα μέσα μελέτης και έρευνας:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

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

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

Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

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

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

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

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

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

Παρακαλώ περιγράψτε
-

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

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

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

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

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

Αποδοχή ελέγχων
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 ελέγχων 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; Ο 
έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 
συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

Ναι / Όχι

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

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

Αριθμός διευθυντικών στελεχών
Ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του οικονομικού φορέα κατά τα 
τελευταία τρία έτη ήταν ο εξής:

Έτος
-

Αριθμός
-

Έτος
-

Αριθμός
-

Έτος
-

Αριθμός
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 32

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

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

Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα κατά τα 
τελευταία τρία έτη ήταν το εξής:

Έτος
-

Αριθμός
-

Έτος
-

Αριθμός
-

Έτος
-

Αριθμός
-

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

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

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
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Προσδιορίστε
-

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

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

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

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

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

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

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

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΠΑ/9101003/20 
 
 

Για την ανάδειξη  Αναδόχου 

 

 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ :  
 

ΕΡΓΟ       :  «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΑ» 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 
 

1. Γενικές εκσκαφές                                          

2. Εκσκαφές θεμελίων, τάφρων κλπ                          

3. Επιχώσεις                                                             

4. Καθαιρέσεις                                                          

5. Σκυροδέματα                                                         

6. Ξυλότυποι                                                               

7. Οπλισμός σκυροδέματος                                           

8. Οπτοπλινθοδομές                                                   

9. Σιδηρουργικές εργασίες  

10.Επιχρίσματα  

11.Επιστρώσεις  

11.1 με τσιμεντοκονίαμα 

11.2 με πλάκες τσιμέντου 

12.Μαρμαρικές εργασίες 

13.Χρωματισμοί  

13.1 υδροχρωματισμοί  

13.2 τσιμεντοχρώματα 

13.3 ελαιοχρωματισμοί 

13.4 χρωματισμοί με πλαστικά 

14.Μονώσεις 

15.Βιομηχανικό δάπεδο  

16.Πυροπροστασία Υ/Σ τύπου Α & Β           
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Α. Το παρόν τεύχος έχει σκοπό να προσφέρει γενική ενημέρωση και να συμπληρώσει 
ή διορθώσει τυχόν ελλείψεις του τιμολογίου. 

Β. Σε κάθε άρθρο του τιμολογίου γίνεται λεπτομερείς περιγραφή της προς εκτέλεση 
εργασίας ή κατασκευής. 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

Το άρθρο αναφέρεται σε εκσκαφές για τη μόρφωση γηπέδων, σκάφης οδών, 
μόρφωση πρανών, εκσκαφές σε θέση δαπέδων ή για τη δημιουργία υπογείων χώρων 
και γενικά εκσκαφές με πλάτος βάσεων μεγαλύτερο των 3μ και συγχρόνως ολικής 

επιφάνειας βάσεως μεγαλύτερης των 12τμ, που θα εκτελούνται σε έδαφος πάσης 
φύσεως. Τα εδάφη κατατάσσονται σε κατηγορίες (γαίες, ημίβραχος, ράχος) σύμφωνα 

με τον ΕΤΟΕ. 
Στις γενικές εκσκαφές περιλαμβάνεται η αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής, η 
μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, το κατάβρεγμα, η κυλίνδρωσή 

τους μέχρι ικανοποιητικού βαθμού συμπυκνώσεως, η σποραδική ή ειδική αντιστήριξη 
των παρειών σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εντεταλμένου Μηχανικού και κατά την 

περίπτωση που οι εκσκαφές εκτελούνται μέσα στο πρίσμα διανομής των πιέσεων 
υπερκειμένων ή παρακειμένων τεχνικών έργων και που μεταβιβάζονται συμβατικά με 
κλίση 1:1, η μεταφορά και η απόρριψη του υλικού που είναι ακατάλληλο ή πλεονάζει 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εντεταλμένου Μηχανικού σε μέρη που επιτρέπονται 
από τις Αρχές. Οι καθαιρέσεις υπόγειων δομικών στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο 

σκυρόδεμα, λιθόδεμα, τοιχοποιία κλπ κτισμάτων που πιθανώς υπάρχουν (θεμελιώσεις, 
βάσεις μηχανημάτων, τοίχων, πλακών, δοκών, υποστυλωμάτων κλπ) 
περιλαμβάνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των Καθαιρέσεων. 

 
Οι γενικές εκσκαφές θα εκτελεστούν με μηχανικά μέσα που θα εκλέξει ο εργολάβος ή 

χωρίς μηχανικά μέσα, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. 
Εκσκαφές χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων γίνεται αδύνατη ή ασύμφορη. Ο 
εργολάβος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες αποκομιδής μεταφοράς απορρίψεως και 

διαστρώσεως των υλικών που πλεονάζουν ή είναι ακατάλληλα σε χώρους αποθέσεως 
που επιτρέπονται από τις Αρχές. 

 
Η χρησιμοποίηση εκρηκτικών θα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια των Αρχών ενώ 

κάθε ζημιά που θα προξενηθεί θα βαρύνει τον εργολάβο. 
Στην περίπτωση που δεν θα επιτραπεί η χρησιμοποίηση εκρηκτικών η Επιχείρηση δεν 
έχει την υποχρέωση να καταβάλει πρόσθετη αποζημίωση στον εργολάβο. 

 
Ο εργολάβος οφείλει να επισκεφτεί την περιοχή για να μορφώσει ίδια γνώμη και 

αντίληψη σχετικά με τους χώρους που θα εναποτεθούν τα άχρηστα προϊόντα 
εκσκαφής για την καταλληλότητά τους, για την απόσταση των καταλλήλων 
προσπελάσεων και για το δικαίωμα χρησιμοποιήσεώς τους.    

 
Στην εργασία των εκσκαφών περιλαμβάνεται η εκθάμνωση ή αποψίλωση και η κοπή ή 

εκρίζωση κάθε δένδρου μέσα στο χώρο, όπου θα γίνουν οι εκσκαφές και η στοίβαξη 
των δένδρων ιδιοκτησίας ΔΕΗ που θα κοπούν ή η καύση τους, σύμφωνα με τις 
εντολές του Εντεταλμένου Μηχανικού. 
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Η διαμόρφωση των επιφανειών του πυθμένα και των πρανών, ανεξάρτητα από την 
κλίση ή το ύψος τους έτσι ώστε να δημιουργηθούν ομαλές και ανθεκτικές επιφάνειες 

και γενικά τα ορύγματα και τα πρανή που θα έχουν διαστάσεις όπως προβλέπονται 
από τα σχέδια, αποτελούν μέρος της εργασίας των γενικών εκσκαφών. 
 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιστήριξη 
των πρανών από κατολισθήσεις, για την ασφαλή εκτέλεση των εκσκαφών και για την 

εξασφάλιση των ιδιοκτησιών και οδών που συνορεύουν με το χώρο της εκσκαφής. 
 
Η αντιστήριξη των πρανών αποτελεί μέρος της εργασίας των γενικών εκσκαφών. 

 
Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν γενικά σύμφωνα με τη μελέτη που θα παραδοθεί στον 

εργολάβο και τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχειρήσεως. 
 
Κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

απομάκρυνση των υδάτων (περιφερειακές τάφροι, στραγγιστήρες κλπ). 
 

Τα πρανή των ορυγμάτων θα διαμορφωθούν με οδηγούς σε απόλυτα ομαλές 
επιφάνειες με ενιαία κλίση και θα στρογγυλευτούν οι αιχμές τους. 

 
Οι πυθμένες των ορυγμάτων θα έχουν ομαλές επιφάνειες μετά από πλήρη 
συμπύκνωση σε ποσοστό 100% της τροποποιημένης κατά PROCTOR εργαστηριακής 

συμπυκνώσεως για το ίδιο έδαφος. 
 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας 
κυρίως κατά την εξόρυξη των βραχωδών προϊόντων (ειδικές μέθοδοι εξορύξεως, 
χωρίς εκρηκτικές ύλες ή με αυξημένη ποσότητα εκρηκτικών υλών κλπ) και να 

εκτιμήσει τις σχετικές δυσχέρειες στις τιμές που θα προσφέρει. 
 

Η επιμέτρηση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ όπως 
αναφέρεται αναλυτικά στις ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

Πριν από την έναρξη των εκσκαφών ο εργολάβος οφείλει να προχωρήσει με φροντίδα 
και δαπάνες του, παρουσία του Εντεταλμένου Μηχανικού, στην εξασφάλιση με 

σκυρόδεμα των σταθερών σημείων (ρεπέρ), βάσει των οποίων θα γίνουν οι 
χωροσταθμήσεις και τα οποία πρέπει να διαφυλάξει μέχρις ότου παραληφθούν οι 
εργασίες και σε συνέχεια στη λήψη διατομών σε θέσεις που θα καθορίζονται από τον 

Εντεταλμένο Μηχανικό.   
 

Με βάση τις διατομές αυτές θα καθοριστούν τα όρια των εκσκαφών που πρέπει να 
εκτελεστούν. 
 

Μετά το πέρας των εκσκαφών θα ληφθούν νέες διατομές για τον έλεγχο της εργασίας 
που έχει εκτελεστεί και τον υπολογισμό του όγκου που έχει εκσκαφεί. 

 
Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών πρέπει να αφαιρείται το επιφανειακό στρώμα 
φυτικής γης, όπου χρειάζεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχανικού, 

σε βάθος 20 εκ. περίπου. 
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Εκσκαφές που έχουν γίνει πέρα από τα καθορισθέντα όρια καθώς και εκσκαφές μέσα 

στα όρια αυτά που δεν έχουν εκτελεσθεί, δεν θα επιμετρηθούν. 
 

Τέτοιες εργασίες είναι η αφαίρεση προβλεπομένων τμημάτων που δεν έχουν εκσκαφεί 
και η πλήρωση εκσκαφών που έγιναν επί πλέον με προϊόντα εκσκαφής, 
ξηρολιθοδομή, αμμοχάλικο ή ισχνό σκυρόδεμα, κατά την απόλυτη κρίση του  

Εντεταλμένου Μηχανικού. 
 

Για την περίπτωση της συναντήσεως υπογείων υδάτων κατά την εκτέλεση των 
εκσκαφών ισχύουν τα παρακάτω: 

1. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εκσκαφές μέσα σε ύδωρ με 

μέγιστο βάθος 0,25μ από την στάθμη του, που είτε παραμένει ήρεμη είτε 
υποβιβάζεται με μία άντληση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

2. Ο εργολάβος δικαιούται πρόσθετη αμοιβή στην περίπτωση της συνεχούς 
αντλήσεως για τον υποβιβασμό της στάθμης των υδάτων σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ. 

3. Για τα φρέατα και τις τάφρους που θα διανοιχτούν κατά την πρόοδο των 
εκσκαφών για τη συγκέντρωση και άντληση των υδάτων δεν θα καταβληθεί 

ιδιαίτερη αποζημίωση στον εργολάβο. 
 

Εφόσον μέρος των εκσκαφών προορίζεται για επιχώσεις εκτός των κτιρίων θα 
γίνονται αμέσως με μηχανικά μέσα. Για τις επιχώσεις μεταξύ των βάσεων των κτιρίων 
ή των πέδιλων των στύλων θα διατηρηθεί ο απαιτούμενος όγκος γαιών στο εργοτάξιο. 

Στην περίπτωση αυτή ο όγκος των προϊόντων που θα μεταφερθούν αλλού προκύπτει 
από τον όγκο των εκσκαφών μειωμένο κατά τα 0,85 του μετρουμένου όγκου 

επιχώσεων, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό εδάφους. 
 
Απαγορεύεται ρητά η ολοκληρωτική απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε προϊόντος 

εκσκαφής που θα ήταν κατάλληλο για επίχωση και η προμήθεια και μεταφορά εκ των 
υστέρων δανείων χωμάτων. 

 
Εάν ο εργολάβος παραβεί τη διάταξη αυτή δεν θα δικαιούται αποζημίωση για την 
προσκόμιση δανείων χωμάτων για τις επιχώσεις έστω και αν τα δάνεια χώματα είναι 

καλύτερα ποιοτικά από εκείνα που υπάρχουν στο χώρο του εργοταξίου. 
 

Εξαίρεση μπορεί να γίνει μετά από έγκριση του επιβλέποντος Μηχανικού για τα 
προϊόντα των εκσκαφών που είναι εντελώς ακατάλληλα (γλοιώδη, πλαστικά με 
οργανικές ύλες κλπ). 

 
Σ’ αυτή την περίπτωση θα απομακρύνεται το σύνολο των ακαταλλήλων γαιών και θα 

προσκομίζονται κατάλληλα και υγιή χώματα ή και αμμοχάλικο για τις επιχώσεις. 
 
 

2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ κλπ    
 

Το άρθρο αναφέρεται σε εκσκαφές που θα εκτελεστούν σε έδαφος πάσης φύσεως 
κάτω από την ισοπεδωμένη στάθμη για τη διάνοιξη κάθε είδους θεμελίων, τάφρων, 
βάσεων, πέδιλων, φρεατίων, κρασπέδων, οχετών κλπ, με κατακόρυφες ή κεκλιμένες 

παρειές. 
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Στο άρθρο αυτό υπάγονται οι εκσκαφές με πλάτος βάσεως μικρότερο από 3μ ή 

μεγαλύτερο από 3μ αλλά με επιφάνεια βάσεως μέχρι 12τμ. Τα εδάφη κατατάσσονται 
σε κατηγορίες (γαίες, ημίβραχος, βράχος) σύμφωνα με τον ΕΤΟΕ.  

Οι διαστάσεις της εκσκαφής θα είναι ίσες με τις προβλεπόμενες στα σχέδια, ενώ το 
βάθος της θα φτάνει μέχρι τη στάθμη, όπου θα συναντήσει σταθερό έδαφος σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του Εντεταλμένου Μηχανικού και πάντως δεν θα είναι μικρότερο από 

εκείνο που προβλέπεται στη μελέτη. 
Οι πυθμένες εκσκαφής των θεμελίων, πέδιλων κλπ, θα είναι επίπεδοι και θα 

συμπυκνωθούν κατάλληλα, ενώ οι παρειές τους θα είναι κατακόρυφες. 
Εφόσον λόγω της φύσεως του εδάφους ή του αυξημένου βάθους του ορύγματος 
χρειαστεί για την διατήρηση της κατακορυφότητας των πρανών αντιστήριξη, η 

δαπάνη θα βαρύνει τον εργολάβο. 
 

Εκσκαφές που θα γίνουν πέρα από τις διαστάσεις που καθορίζονται στα σχέδια, δεν θα 
πληρώνονται στον εργολάβο. 
Σ’ αυτή την περίπτωση ο εργολάβος οφείλει να επιχώσει με δική του δαπάνη τους 

χώρους πέρα από τις εγκεκριμένες διαστάσεις με κατάλληλο υλικό, που θα εγκριθεί 
από τον Εντεταλμένο Μηχανικό. 

 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θα γίνει ειδικό σχέδιο από τον εργολάβο, που θα 

υποβληθεί για έγκριση στην Υπηρεσία. 
 
Η επιμέτρηση και η πληρωμή των εκσκαφών θα γίνει σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 

του ΕΤΟΕ.  
 

Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν με μηχανικά μέσα που θα εκλέξει ο εργολάβος ή με τα 
χέρια χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών. 
 

Εκρηκτικές ύλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 

Μετά την κατασκευή των θεμελίων θα επανεπιχωθούν τα σκάμματα των θεμελίων, 
όπου χρειάζεται. Η επανεπίχωση αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
των επιχώσεων. 

 
Στην εργασία των εκσκαφών των θεμελίων, τάφρων κλπ περιλαμβάνονται η 

φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής σε σημεία που θα 
υποδειχτούν στον εργολάβο ή σε μέρη που θα επιτρέπεται από τις Αρχές. Η μόρφωση 
ομαλών και ανθεκτικών επιφανειών των πυθμένων και πρανών, η αντιστήριξη των 

παρειών των πρανών ανεξάρτητα από κλίση και ύψος, η δημιουργία κατάλληλων 
προσπελάσεων, εφόσον χρειάζεται, η απομάκρυνση των υδάτων που είναι δυνατόν να 

συναντηθούν σύμφωνα με όσα γράφονται και στο άρθρο για τις γενικές εκσκαφές και 
κάθε άλλη εργασία που θα χρειαστεί για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των 
εκσκαφών. 

 
 

3. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  
 
Οι επιχώσεις, όπου απαιτηθούν, θα γίνουν είτε με κατάλληλο χώμα από τα προϊόντα 

εκσκαφής, είτε με υλικό που θα προμηθέψει ο εργολάβος, μέχρι την τελική στάθμη 
του εδάφους, όπως καθορίζεται από τα εγκεκριμένα σχέδια και τις αναθεωρήσεις τους. 
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Οι επιχώσεις, εφόσον γίνονται με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

θα εκτελεστούν με στρώσεις μέχρι 20εκ. 
 

Σε περίπτωση που οι επιχώσεις γίνουν με υλικό που θα προμηθέψει ο εργολάβος 
(αμμοχάλικο κλπ) θα εκτελεστούν σε στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. 
 

Το υλικό που θα προμηθέψει ο εργολάβος πρέπει να είναι αμμοχάλικο ή συντρίμματα 
λατομείου, κατάλληλο για να επιτευχθεί σταθερή και πλήρως συμπυκνωμένη επίχωση. 

 
Η συμπύκνωση πρέπει να γίνεται με τη βέλτιστη περιεχόμενη υγρασία, ενώ 
απαγορεύεται να εκτελούνται εργασίες συμπυκνώσεως κατά τη διάρκεια συνεχούς 

βροχοπτώσεως. 
 

Για τη συμπύκνωση των εδαφών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν: 
Α) οδοστρωτήρες στατικοί ή δονητικοί και μηχανήματα κρούσεως για τις επιχώσεις 
που βρίσκονται μακριά από τα κτίρια 

Β) δονητικές πλάκες για τις επιχώσεις μεταξύ των βάσεων των κτιρίων. 
Και στις δύο περιπτώσεις οι επιχώσεις πρέπει να συμπυκνώνονται σε ποσοστό μέχρι 

95% της μεγαλύτερης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά τη μέθοδο του 
αναθεωρημένου PROCTOR. 

 
Για να επιτυγχάνεται η καλύτερη συμπύκνωση πρέπει να παίρνονται μέτρα 
προσαρμοσμένα στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες. 

 
Έτσι σε εποχή ξηρασίας και μεγάλης θερμοκρασίας και για μη συνεκτικά υλικά 

επιχώσεως, επιβάλλεται η αναμόχλευση του υλικού κάθε στρώσεως και η ομοιόμορφη 
διαβροχή του πριν από την συμπύκνωση, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη υγρασία. 
 

Επίσης σε περίπτωση που τα εδάφη είναι συνεκτικά, αν η περιεχόμενη υγρασία είναι 
υπερβολική, θα επιδιώκεται ο υποβιβασμός της με αναμόχλευση ή και με προσθήκη 

κατάλληλων υλικών (οξείδιο ασβεστίου, τσιμέντο κλπ). 
 
Οι επιχώσεις πίσω από τοίχους αντιστηρίξεως θα γίνονται με υγιές υλικό με γωνία 

φυσικού πρανούς ρ › 35ο και με δείκτη πλαστικότητας ‹4 και πάντοτε μετά από την 
κατασκευή ανακουφιστικής ξηρολιθοδομής πάχους τουλάχιστον 0,50μ. 

 
Καμία επίχωση δεν θα εκτελείται πριν από την παραλαβή των επιφανειών, των 
διαστάσεων και των υψομέτρων των χώρων που θα επιχωθούν. 

 
Εάν ο ανάδοχος επιχώσει θεμέλια πριν από την παραλαβή τους, είναι υποχρεωμένος 

να τα αποκαλύψει πλήρως και να τα ξαναεπιχώσει με δική του δαπάνη. 
 
Η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ και 

του ΑΤΕΟ, όπως αναφέρεται αναλυτικά στις ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

 
4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Το άρθρο αναφέρεται σε καθαιρέσεις κτισμάτων, θεμελίων αργολιθοδομών με ισχυρό 
ή σύνηθες κονίαμα, λιθοδομών, άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος, δαπέδων από 
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πλάκες κάθε τύπου, πλακιδίων τοίχων, πλακών μαρμάρου, επιχρισμάτων, 

πλινθοδομών, ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων κ.α. 
Οι καθαιρέσεις θα γίνονται με όλους του κανόνες ασφαλείας. Απαγορεύεται η 

χρησιμοποίηση εκρηκτικών υλών χωρίς της έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Εφόσον επιτραπεί η χρήση εκρηκτικών υλών θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις του 

Κεφαλαίου ΧΙ (άρθρα 171 έως 187) του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 
εργασιών (ΦΕΚ 7358 της 9-12-1966). 

 
Κατά την καθαίρεση των διαφόρων στοιχείων πρέπει να διασώζονται τα διάφορα 
υλικά, εφόσον αυτό είναι ενδεδειγμένο οικονομοτεχνικά. Στις εργασίες καθαιρέσεως 

περιλαμβάνεται η δαπάνη των ικριωμάτων και των στηριγμάτων των καθαιρούμενων 
τμημάτων. Επίσης περιλαμβάνονται η αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη των 

προϊόντων κατεδαφίσεων ή αποξηλώσεων. Τα άχρηστα υλικά θα τοποθετούνται σε 
μέρη που θα επιτρέπεται από τις Αρχές. 
Τα χρήσιμα υλικά που θα προκύψουν μετά τη διαλογή θα παραδοθούν στην Υπηρεσία. 

Στις εργασίες των καθαιρέσεων περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη κάθε μέσου ή 
εργαλείου που χρησιμοποιείται. 

 
Η επιμέτρηση των καθαιρέσεων θα γίνει σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ, 

όπως αναφέρεται αναλυτικά στις ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
 

5. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
 

Γενικά για τα πάσης φύσεως σκυροδέματα ισχύει ο επίσημος Ελληνικός Κανονισμός 
Ε.Κ.Ω.Σ. – 2000 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ17α/116/4/ΦΝ.429 απόφαση Υπουργού 
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1329/6-11-2000). 

Γενικά για τα σκυροδέματα ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΕΚΥΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ  

 
Τα αδρανή υλικά που προορίζονται για τα σκυροδέματα πρέπει να είναι σκληρά, 

καθαρά, απαλλαγμένα από οργανικές ή γαιώδεις ουσίες και να έχουν διαστάσεις 
καθοριζόμενες από την κοκκομετρική σύνθεση. Τα αδρανή υλικά δεν θα 
χρησιμοποιούνται χωρίς την έγκριση του Εντεταλμένου Μηχανικού. 

 
Η σύνθεση των αδρανών υλικών πρέπει να δίνει καμπύλη που να βρίσκεται στα όρια 

της «εξαιρετικώς καλής» περιοχής, όπως καθορίζεται από τους Ελληνικούς 
Κανονισμούς σκυροδέματος. 
 

ΝΕΡΟ 
 

Το νερό που προορίζεται για την παρασκευή σκυροδεμάτων πρέπει να είναι καθαρό, 
απαλλαγμένο από οργανικές ουσίες ή άργυλλο και να μην έχει δυσμενή επίδραση 
στην πήξη, αντοχή και διατήρηση των σκυροδεμάτων. Η ποσότητα νερού που 

γράφεται στις τιμές μονάδας του ΕΤΟΕ, είναι αυτή που πληρώνεται συμβατικά, άσχετα 
από οποιαδήποτε απαίτηση σε νερό, που προβλέπεται στην μελέτη συνθέσεως και από 

το απαιτούμενο νερό για το κατάβρεγμα των σκυροδεμάτων μέχρι την πήξη τους, 
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σύμφωνα με τις εντολές του  Εντεταλμένου Μηχανικού, που περιλαμβάνονται σ’ αυτές 

τις τιμές μονάδας. 
 

 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
 

Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι γενικά τύπου PORTLAND κοινό, 
παραγωγής ελληνικών εργοστασίων, θα μεταφέρεται στο εργοτάξιο μέσα σε σάκους 

σφραγισμένους με το σήμα του εργοστασίου, εκτός αν οι Ελληνικοί Κανονισμοί 
απαιτούν για την κατηγορία του σκυροδέματος που θα κατασκευαστεί άλλον τύπο 
τσιμέντου, θα φυλάγεται με επιμέλεια και πρέπει πριν από τη χρήση του να μην έχει 

υποστεί φθορά από υγρασία, χρόνο, παλαίωση κλπ, ώστε οι ιδιότητές του να 
διατηρούνται άριστες. 

 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος και ο εργοδότης έχει δικαίωμα να προβαίνει σε 
έλεγχο της ποιότητας του τσιμέντου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κάνοντας 

δοκιμές στο εργαστήριο του Ε.Μ.Π. ή σε άλλο που θα εγκρίνει ο εργοδότης, ιδίως σε 
ότι αφορά την αντοχή του σε θλίψη, τον χρόνο πήξεως, την σταθερότητα όγκου (LE 

CHATELIER) και την λεπτότητα αλέσεως. Οι δαπάνες αυτών των δοκιμών βαρύνουν 
τον εργολάβο. 

Τσιμέντο που δεν ανταποκρίνεται στις ισχύουσες προδιαγραφές και τσιμέντο σε 
σάκους που περιέχουν σβώλους θα απορρίπτεται χωρίς ο εργολάβος να έχει καμία 
απαίτηση. 

 
Η αποθήκευση του τσιμέντου θα γίνεται μέσα σε κατάλληλες αποθήκες εφοδιασμένες 

με ξύλινα δάπεδα σε ύψος τουλάχιστον 20 εκ.  πάνω από το έδαφος, με ευθύνη και 
δαπάνες του εργολάβου. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ  
 

Η σύνθεση των σκυροδεμάτων θα υποβάλλεται από τον εργολάβο στον εργοδότη για 
έγκριση, αφού πρώτα γίνει, σε Κρατικό Εργαστήριο, με δαπάνες του εργολάβου, κάθε 
δοκιμή που ο εργοδότης θα έκρινε κάθε φορά αναγκαία. 

 
Η έγκριση από τον εργοδότη της, σύμφωνα με τα παραπάνω, συνθέσεως του 

σκυροδέματος, δεν απαλλάσσει τον εργολάβο ως προς την τελική ποιότητα του 
έτοιμου σκυροδέματος. 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ 
 

Οι εγκαταστάσεις παρασκευής του σκυροδέματος πρέπει να επιτρέπουν ακριβέστατη 
ρύθμιση της αναλογίας των στοιχείων συνθέσεώς του, συμπεριλαμβανομένου και του 
νερού καθώς και κάθε ενδεχόμενη αλλαγή των σχετικών ποσοτήτων των στοιχείων 

αυτών. 
 

Η ανάμιξη του σκυροδέματος θα γίνεται με μηχανικό μαλακτήρα και η διάρκεια 
αναμίξεως θα εγκρίνεται από τον εργοδότη. Επίσης σε έγκριση του εργοδότη πρέπει 
να υποβληθούν τα μέσα μεταφοράς και η μέθοδος διαστρώσεως του σκυροδέματος. 

Εν πάση περιπτώσει κατά την μεταφορά του σκυροδέματος και την έγχυσή του δεν 
επιτρέπεται ο διαχωρισμός των στοιχείων του. Πριν από τη διάστρωση του 

σκυροδέματος, το τυχόν προηγούμενο στρώμα πρέπει να αγριευτεί, να καθαριστεί και 
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να πλυθεί επιμελώς ώστε η επιφάνεια να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά, 

λιπαρά ή ακάθαρτα τμήματα. Πάνω στην επιφάνεια που θα έχει καθαριστεί μ’ αυτό τον 
τρόπο, θα εγχύνετε διάλυμα τσιμέντου και νερού (αριάνι).  

Η δημιουργία αρμών διαστρώσεως όταν και εάν επιτραπεί, θα γίνεται σε θέσεις 
μηδενισμού της διατμήσεως και με μέτωπο κάθετο κατά το δυνατό προς τη διεύθυνση 
του οπλισμού.   

Για το χρόνο παρελεύσεως από την Παρασκευή μέχρι τη διάστρωση του 
σκυροδέματος ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον Ελληνικό Κανονισμό. Η διάστρωση 

του σκυροδέματος επιτρέπεται μόνο μετά την παραλαβή των ξυλοτύπων και του 
πολισμού από τον Εντεταλμένο Μηχανικό. 
 

Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται επιμελώς και θα δονείται με μηχανικούς δονητές, 
μέχρις ότου ο αέρας που περιέχεται στο σκυρόδεμα να εκδιωχθεί και το κονίαμα να 

αναβλύζει ελαφρά στην επιφάνεια. Το είδος των δονητών που θα χρησιμοποιηθούν 
(επιφανειακοί ή εμβαπτιζόμενοι) θα καθορίζεται κάθε φορά από τον Εντεταλμένο 
Μηχανικό. Πάντως προκειμένου για εμβαπτιζόμενους δονητές. Η διάστρωση και 

δόνηση του σκυροδέματος θα εκτελείται σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλύτερου από το 
μήκος του δονητή. Η δόνηση πρέπει να εκτελείται μεθοδικά από έμπειρους τεχνίτες 

και με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η απόμιξη του σκυροδέματος εξαιτίας 
υπερβολικής δονήσεως ή υψηλής δόσεως  νερού. 

 
Κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος πρέπει απαραιτήτως να παρευρίσκονται 
τουλάχιστον ένας σιδηρουργός για τη διευθέτηση των πολισμών, ένας ξυλουργός για 

την παρακολούθηση των υποστηρίξεων των ξυλοτύπων και ένας ηλεκτρολόγος για 
την παρακολούθηση των γραμμών από χαλυβδοσωλήνες, στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται εμφανή σκυροδέματα και σωληνώσεις θα ενσωματωθούν στο 
σκυρόδεμα. 
 

Η διάστρωση σκυροδέματος απαγορεύεται εφόσον κατά την προηγούμενη νύχτα η 
θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 5ο C. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να 

διαστρωθεί κατ’ εξαίρεση σκυρόδεμα, με την προϋπόθεση ότι θα εγκρίνει ο 
Εντεταλμένος Μηχανικός και θα ληφθούν ειδικώς εγκεκριμένα προστατευτικά μέτρα. 
Όταν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει οι νεοδιαστρωθείσες επιφάνειες 

σκυροδέματος να καλύπτονται κάθε βράδυ, ιδίως με σάκους, αδιάβροχα, ψάθες κλπ, 
ώστε να προστατεύονται από την ψύξη.  

 
Κατά την περίοδο ψύξεως, ή έστω όταν τη νύχτα μετά τη διάστρωση του 
σκυροδέματος η θερμοκρασία κατέλθει κάτω από 0ο C, η εργασία δεν θα ξαναρχίσει 

παρά μόνον διαπιστωθεί από τον Εντεταλμένο Μηχανικό ότι το σκυρόδεμα που έχει 
διαστρωθεί δε υπέφερε από τη χαμηλή θερμοκρασία ή όταν αποκοπούν και 

απομακρυνθούν όλα τα τμήματα που έχουν τυχόν προσβληθεί. 
Για την τήρηση των παραπάνω προδιαγραφών, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να 
εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία του εργοταξίου θερμόμετρα «μέγιστου-ελάχιστου». 

 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ  

 
Οποιαδήποτε φόρτιση των σκυροδεμάτων απαγορεύεται πριν το σκυρόδεμα αποκτήσει 
επαρκή αντοχή. 

Ο εργολάβος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το σκυρόδεμα να 
διατηρείται υγρό και να μην εκτίθεται σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. 
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Οι παραπάνω δύο όριο μπορούν να επιτευχθούν π.χ. με την κάλυψη του 

σκυροδέματος με σάκους, ψάθες κλπ, καταβρεχόμενους συχνά ώστε να διατηρούνται 
πάντοτε υγροί. Τούτο θα τηρείται τουλάχιστον για οκτώ συνεχείς ημέρες.  

 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

 
Ο εργολάβος θα ετοιμάζει με φροντίδα και δαπάνες του, παρόντος εκπροσώπου του 

εργοδότη, κυβικά δοκίμια διαστάσεων 20χ20χ20 ή 15χ15χ15 εκ. αν πρόκειται για 
αντοχές των κατηγοριών σκυροδέματος του άρθρου 11 του Β.Δ. 1954, που θα 
παρασκευάζονται και θα συντηρούνται σύμφωνα με τους όρους του «Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος» ΦΕΚ 266/9-5-85. 
Ο έλεγχος των δοκιμίων θα γίνεται στα εργαστήρια του Ε.Μ.Π. ή σε κρατικό 

εργαστήριο δοκιμασίας υλικών παρόντος του εργολάβου ή εκπροσώπου του. Τα έξοδα 
μεταφοράς και συντηρήσεως των δοκιμίων και όσα έξοδα αφορούν γενικά στην 
εκτέλεση των δοκιμών, σύμφωνα με τα παραπάνω, βαρύνουν αποκλειστικά τον 

εργολάβο. 
Οι επανέλεγχοι σε σκληρυμένο σκυρόδεμα που πιθανόν να απαιτηθούν σε περίπτωση 

αμφισβητήσεως αντοχής μιας παρτίδας σύμφωνα με τον κανονισμό, επίσης θα 
βαρύνουν εξολοκλήρου τον εργολάβο και θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους του 

«Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος» ΦΕΚ 266/9-5-85. 
Η δαπάνη των δειγματοληψιών και του ελέγχου του σκυροδέματος περιλαμβάνεται 
στα αντίστοιχα άρθρα, όπως επίσης και η δαπάνη εκπονήσεως, από αναγνωρισμένο 

γραφείο μελέτης, συνθέσεως για κάθε κατηγορία σκυροδέματος βάσει 
αντιπροσωπευτικών ποσοτήτων υλικών από αυτά που προσκομίζονται στο εργοτάξιο. 

Σε περίπτωση μεταβολής της πηγής προμήθειας των υλικών, η μελέτη πρέπει να 
επαναληφθεί. 
 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος χωρίς πρόσθετη πληρωμή, να προβλέψει για την 
κατασκευή οπών, φωλεών ή αυλακών και για την ενσωμάτωση μεταλλικών στοιχείων 

αγκυρώσεως, σιφωνίων δαπέδου, σωλήνων, καλωδίων κλπ στο σκυρόδεμα. Η 
πλήρωση οπών που έχουν απομείνει με σκυρόδεμα καθώς επίσης και η αντίστοιχη 
φθορά ξυλείας βαρύνουν τον εργολάβο. Ο εργολάβος πρέπει επίσης να τοποθετήσει, 

χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, τριγωνικούς πήχεις (φαλτσογωνίες) στις γωνίες των 
υποστυλωμάτων και των δοκών ή σε άλλα στοιχεία του έργου. 

Σημειώνεται ότι τη χάραξη κα την οποιαδήποτε έναρξη των εργασιών κατασκευής του 
σκελετού να μελετηθούν με προσοχή όλα τα σχέδια, γενικά και λεπτομερειών, 
αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ και να συσχετιστούν μεταξύ τους, 

διότι τα μεν συμπληρώνουν τα δε και η κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα 
επηρεάζεται από όλες τις άλλες κατασκευές και αντίστροφα. 

Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να εντοπιστούν και να διορθωθούν τυχόν σφάλματα, ώστε 
να αποφευχθούν εσφαλμένες χαράξεις. 
 

Η επιμέτρηση των σκυροδεμάτων οποιασδήποτε κατηγορίας θα γίνει σε Μ3 
σκυροδέματος σύμφωνα προς τις διαστάσεις των εγκεκριμένων σχεδίων ή των 

εγκεκριμένων τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ. 
Σκυρόδεμα που έχει διαστρωθεί πέρα από τις διαστάσεις που προβλέπονται από τα 
σχέδια κατασκευής ή τις έγγραφες εντολές του  Εντεταλμένου Μηχανικού δεν θα 

επιμετράται προς πληρωμή. 
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Οι τιμές μονάδας των σκυροδεμάτων περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες δαπάνες 

προμήθειας, δοκιμής και προσκομίσεως υλικών, τα παντός είδους κοσκινίσματα, τον 
καθαρισμό, την πλύση, την εργασία για την επίτευξη της απαιτούμενης κοκκομετρικής 

συνθέσεως, την ανάμιξη των υλικών με μηχανικό αναμικτήρα. Επίσης τις δαπάνες 
μεταφοράς, ανυψώσεως ή καταβιβάσεως σε οποιαδήποτε θέση προβλέπεται από τα 
σχέδια διαστρώσεως, τυπάνσεως, επισκευής και συντηρήσεως κατά την πήξη, 

περιλαμβανομένου του καταβρέγματος μέχρι την τέλεια πήξη του σκυροδέματος. 
Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη αποζημιώσεως κάθε μηχανικού μέσου που 

χρησιμοποιείται καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την εκπλήρωση των 
όρων του άρθρου αυτού. 
 

6. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 
 

Οι ξυλότυποι και τα ικριώματα των σκυροδεμάτων πρέπει να παρουσιάζουν τέτοια 
ακαμψία ώστε να αντέχουν χωρίς παραμορφώσεις στις φορτίσεις που θα υποστούν 
κατά την εκτέλεση των έργων και μέχρι την αποξήλωση τους. 

Μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων οι επιφάνειες που θα προκύψουν δεν πρέπει να 
παρουσιάζουν εγχύματα αρμών, θα πρέπει να είναι τελείως επίπεδες ή να έχουν την 

καμπυλότητα που ορίζεται, ομαλές και λείες και να έχουν διαστάσεις όπως 
προβλέπεται στα σχέδια. 

Τα υποστυλώματα πρέπει να είναι τελείως κατακόρυφα και οι οροφές και οι δοκοί 
τελείως οριζόντιες. 
 

Η σύνδεση και στήριξη γενικά των ξυλοτύπων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε 
οι εξωτερικές τους πλευρές να μπορεί να αφαιρεθούν χωρίς να παρουσιαστεί στην 

επιφάνεια που θα προκύψει κανένα μεταλλικό στοιχείο. 
 
Στους ξυλοτύπους θα τοποθετηθούν ειδικοί πήχεις για τη δημιουργία σκοτιών και 

εδράσεων (πατούρα) των κουφωμάτων. 
Κατά την αφαίρεση των ξυλοτύπων και των πήχεων οι επιφάνειες του σκυροδέματος 

δεν πρέπει να παρουσιάζουν μικροτραυματισμούς. 
Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση μικρών εγκαρσίων σανίδων (τσιλίκια), 
πεπιεσμένου χαρτιού (χάρτμπορντ), λαμαρινών κλπ. 

 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους ξυλοτύπους των ανεπίχριστων 

σκυροδεμάτων, ώστε να επιτευχθεί η καλή και αισθητική εμφάνιση των ορατών τους 
επιφανειών. Για τις ανεπίχριστες επιφάνειες σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία 
καινούργια, δηλαδή σανίδες πάχους 8-12 εκ. που θα πλανισθούν και θα 

εκχοντριστούν για να αποχτήσουν το ίδιο πάχος και ομαλή επιφάνεια. Απαγορεύεται η 
χρήση σανίδων μήκους κάτω των 3μ εκτός αν πρόκειται για ειδικές θέσεις. Εντελών 

ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τύπο και την ποιότητα του αποκολλητικού  
υλικού και στα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς και την δράσεων του πάνω στο 
ξυλότυπο και στο σκυρόδεμα.  

 
Ο εργολάβος πρέπει να φροντίσει να προβλεφθούν τα απαιτούμενα ανοίγματα για τη 

διέλευση σωλήνων καθώς και οπές, φωλιές κλπ ή να ενσωματωθούν τα 
προβλεπόμενα στοιχεία στο σκυρόδεμα. 
Αν προβλέπεται χρήση διογκωμένης πολυστερίνης ή άλλων ελαφρών υλικών για τη 

μόρφωση του σκυροδέματος στις επιθυμητές μορφές, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
αγκυρώνονται επαρκώς, ώστε να αποφευχθεί μετακίνησή τους λόγω ανώσεως ή 

κάποιας άλλη αιτίας κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος. 
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Η Επιχείρηση μπορεί να ζητήσει από τον εργολάβο να τοποθετήσει, χωρίς ιδιαίτερη 
αμοιβή, τριγωνικούς πήχεις (φαλτσογωνίες) στις γωνίες των υποστυλωμάτων και των 

δοκών ή σε άλλα στοιχεία του έργου. 
Η αφαίρεση των ξυλοτύπων θα γίνεται βάσει των οδηγιών του Εντεταλμένου 
Μηχανικού και θα αναγράφεται στο ημερολόγιο. Οι ξυλότυποι πρέπει να 

αποσυντίθενται και να διαλύονται εύκολα. 
Η επιμέτρηση των ξυλοτύπων θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα αναπτυγμένης 

επιφάνειας ξυλοτύπων σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ και όσα 
αναφέρονται στις Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

7. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
 

Στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα προς τα 
σχέδια, σιδηροπλισμός ποιότητας όπως αναφέρεται στις Ειδικές Προδιαγραφές. Οι 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των χαλύβων που θα χρησιμοποιηθούν για τα 

οπλισμένα σκυροδέματα πρέπει να πληρούν τις Προδιαγραφές των Ελληνικών 
Κανονισμών και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προδιαγραφές στους Ελληνικούς 

Κανονισμούς, τις προδιαγραφές των Γερμανικών Κανονισμών. Οι ιδιότητες αυτές, αν 
το ζητήσει η Υπηρεσία, θα διαπιστωθούν με έλεγχο από το εργαστήριο αντοχής του 

Ε.Μ.Π. ή από το Κ.Ε.Δ.Ε., με φροντίδα και δαπάνες του εργολάβου. 
 
Για την επεξεργασία και την τοποθέτηση του οπλισμού ισχύουν οι ίδιοι Κανονισμοί. 

Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού θα γίνεται μόνο μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο περί ξυλοτύπων. 

Οι διατομές, τα μήκη, οι θέσεις κάμψεως κλπ θα αναφέρονται στους καταλόγους 
οπλισμού, που θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα παραδίδονται για έλεγχο 
στην Υπηρεσία πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την επεξεργασία του σιδηρού 

οπλισμού. 
Οι ράβδοι πρέπει να κόβονται και να κάμπτονται ακριβώς όπως προβλέπεται από τους 

Κανονισμούς και τα σχέδια. Η τοποθέτηση και η συγκράτησή του στις θέσεις τους 
κατά την έγχυση του σκυροδέματος θα γίνεται με επιμέλεια, όπως ορίζει ο 
Κανονισμός. 

 
Ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει ειδικές προδιαγραφές σχετικές με τον τρόπο 

στηρίξεως και ενώσεως των ράβδων (συγκόλληση, έλεγχος συγκολλήσεων κλπ) 
χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή του εργολάβου. 
Η παραλαβή του οπλισμού θα γίνεται πριν από τη διάστρωση του σκυροδέματος, 

βάσει του Πρωτοκόλλου (κατάλογοι οπλισμού), που θα υπογράφεται από του 
αντιπροσώπους του εργοδότη και του εργολάβου. 

Ο οπλισμός θα επιμετράται σε χιλιόγραμμα (τόνους) σιδήρου που έχει τοποθετηθεί 
κατά κατηγορία, σύμφωνα με τις διαστάσεις που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα 
σχέδια και τις αναθεωρήσεις τους και με τα θεωρητικά βάση των ράβδων. 

Βοηθητικά στοιχεία των ράβδων (καβίλιες κλπ) θα τοποθετούνται και θα 
επιμετρούνται μόνον αν προβλέπονται από τα σχέδια ή έχουν δοθεί για την 

τοποθέτησή τους έγγραφες οδηγίες από τον  Εντεταλμένο Μηχανικό. 
 
Η τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, καθαρισμό, κοπή, κάμψη, 

απομείωση, τοποθέτηση στους τύπους, πρόσδεση, έδραση και συγκράτηση, κατά την 
τοποθέτηση του σκυροδέματος, του οπλισμού, το σύρμα προσδέσεως καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη σχετική με την παραπάνω προδιαγραφόμενη εργασία. Στην τιμή 
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μονάδας περιλαμβάνεται επίσης και η δαπάνη για τη σύνταξη των κατασκευαστικών 

και επιμετρητικών πινάκων οπλισμού, που απαιτούνται σύμφωνα με τα σχέδια. 
Οι ενώσεις σιδηροπλισμών πρέπει να διατάσσονται στις περιοχές των ασθενέστερων 

ροπών (πχ θέση μηδενισμού των ροπών).  
 

8. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΔΟΜΕΣ 

 
Οι οπτόπλινθοι θα είναι μηχανοποίητοι, πλήρεις ή διάτρητοι, όπως αναγράφεται στο 

τιμολόγιο και τις Ειδικές Προδιαγραφές, άριστης ποιότητας 19εκ. 
Πριν από το κτίσιμο οι οπτόπλινθοι να διαποτίζονται με νερό. Γενικά η δόμησή τους 
πρέπει να γίνεται με άφθονο κονίαμα δια διολισθήσεως, ώστε κάθε οπτόπλινθος που 

τοποθετείται να παρασύρει μέρος του κονιάματος που βρίσκεται από κάτω και με 
θλίψη (με χτύπημα από πάνω) να σταθεροποιείται στην τελική του θέση. Το κονίαμα 

που πλεονάζει πρέπει να εξέρχεται από τους οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς 
και να τους πληρώνει. Το κονίαμα αυτό συμπιέζεται στους αρμούς με μυστρί και όσο 
πλεονάζει αφαιρείται. Το πάχος των αρμών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 10 

χιλ. 
Οι οπτόπλινθοι πρέπει να τοποθετούνται με τις εδράσεις τους οριζόντιες και έτσι ώστε 

να μην υπάρχουν σε δύο αλλεπάλληλες στρώσεις αρμοί ώσεως σε συνέχεια και στο 
ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. 

Οι τοίχοι από οπτοπλινθοδομές πρέπει να αναγείρονται κατακόρυφοι και με επιφάνειες 
παράλληλες και απολύτων ομαλές. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις από την 
κατακόρυφη, στρεβλές επιφάνειες κλπ ο Εντεταλμένος Μηχανικός μπορεί να συντάξει 

πρωτόκολλο κακοτεχνίας, να διατάξει την κατεδάφιση των τοίχων κα την εκ νέου 
ανέγερσή τους με δαπάνες του εργολάβου. 

 
Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σύνδεση των πλινθοδομών με τα τμήματα 
του έργου από σκυρόδεμα, οριζόντια ή κατακόρυφα. Οι οπτοπλινθοδομές θα 

κατασκευάζονται με κονιάματα όπως προβλέπονται στις Ειδικές Προδιαγραφές ή στο 
τιμολόγιο. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά θα χρησιμοποιείται κονίαμα αναλογίας ενός 

μέρους ασβέστου προς 2,5 μέρη άμμου καθαρής, χονδρόκοκκης, απαλλαγμένης από 
βλαβερές προσμίξεις, με την προσθήκη 150χλγρ. τσιμέντου ανά μ3 κονιάματος. 
Για τις οπτοπλινθοδομές γενικά και για τον τρόπο επιμετρήσεως τους ισχύουν όσα 

αναφέρονται στον ΕΤΟΕ σε συνδυασμό με τις ειδικές προδιαγραφές. 
 

Σ’ όλα τα άρθρα πλινθοδομών ο όρος εργασία περιλαμβάνει: 
Α) την προσκόμιση και προσέγγιση όλων των υλικών στον χώρο του έργου και την 
μεταφορά τους στη θέση χρησιμοποιήσεως τους. 

Β) τη σβέση της ασβέστου, το κοσκίνισμα της άμμου, αν είναι αναγκαίο, την 
καταμέτρηση, σύνθεση, ανάμιξη των υλικών του κονιάματος και την κατεργασία και 

την προσέγγισή του. 
Γ) τη διαλογή των λίθων, την απαιτούμενη κατεργασία τους, ώστε να επιτύχουμε τη 
συναρμογή τους και τη δόμηση με άφθονο κονίαμα, που θα πληροί τελείως τα κενά 

μεταξύ των λίθων (αρμούς). 
Δ) τη συνηθισμένη, επεξεργασία του κονιάματος, που εκχειλίζει από τους αρμούς, με 

συμπίεση, με το μυστρί, σε όλες τις όψεις της λιθοδομής. 
Ε) τα ικριώματα που τυχόν θα χρειαστούν. 
 

 
9. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   
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Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εφαρμογής σχεδίου για την κατασκευή των 

σιδηρουργικών εργασιών ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει επακριβώς τις 
διαστάσεις των κενών, στα οποία θα τοποθετηθούν τα σιδηρά κουφώματα της 

οικοδομής. Ο εργολάβος πρέπει να αναφέρει έγγραφα στον Εντεταλμένο Μηχανικό τις 
τυχόν αποκλίσεις, διαφορές ή λάθη στις διαστάσεις, τα σχήματα και τις αλφαδιές ή τα 
ζύγια, που θα παρατηρηθούν. 

Όλα τα σιδηρουργικά έργα θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα σχέδια ή τις αναθεωρήσεις 
τους, ως προς τις διαστάσεις των σιδηρών ελασμάτων, με τη μεγαλύτερη δυνατή 

προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέψεως. 
Κατεργασία των σιδηρών τεμαχίων θα γίνεται με όλους τους κανόνες της τέχνης. Τα 
ρινίσματα, τα τορνεύματα, οι κάμψεις και οι συνδέσεις θα γίνονται με τη μεγαλύτερη 

δυνατή ακρίβεια. 
Τα στοιχεία στερεώσεως κατά την τοποθέτηση και κάθε εξάρτημα, ειδικότερα των 

σιδηρών παραθύρων (στροφείς, γρύλλοι, σύρτες, λαβές κλπ) θα είναι άριστης 
ποιότητας και της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 

Γενικά οι πακτώσεις και στερεώσεις των σιδηρών στοιχείων πάνω στα δομικά στοιχεία 
θα γίνουν με ήλους HILTI, ώστε να αποφεύγεται κάθε φθορά του σκελετού του 

οπλισμένου σκυροδέματος, κυρίως όταν αυτός μένει ανεπίχριστος, άσχετα αν στα 
σχέδια λεπτομερειών εμφανίζονται σιδηρά στηρίγματα. 

 
Ειδικά για τα κατακόρυφα στοιχεία των υαλοπινάκων των όψεων, που είναι 
κατασκευασμένα από στρατζαριστή λαμαρίνα, θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την 

τοποθέτησή τους, ώστε να είναι απόλυτα κατακόρυφα, θα ζυγίζονται και θα 
ευθυγραμμίζονται με τεντωμένο σύρμα, ώστε όλα να είναι κατακόρυφα και στην ίδια 

ευθυγραμμία. 
Εσωτερικά και εξωτερικά, όλα τα στοιχεία θα φέρουν ενισχύσεις με λάμες στα σημεία 
που πρόκειται να στερεωθούν (βιδωθούν) άλλα μεταλλικά τμήματα υαλοστασίων. 

Απαγορεύεται το βίδωμα πάνω σε στρατζαριστές κατασκευές χωρίς προηγούμενη 
εσωτερική ενίσχυση. Θα καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι ηλεκτροσυγκολλήσεις να 

γίνονται στα εμφανή μέρη των κατασκευών. 
Η στερέωση των κασσών πάνω στους τοίχους όταν χρησιμοποιούνται σιδηρά 
στηρίγματα, θα γίνεται πάντοτε με ισχυρή τσιμεντοκονία. Η χρήση γύψου, στην 

περίπτωση αυτή, απαγορεύεται απολύτως. 
 

Στην τιμή των σιδηρουργικών εργασιών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις Ειδικές 
Προδιαγραφές, περιλαμβάνονται όλα γενικά τα υλικά, μικροϋλικά και βοηθητικά υλικά 
κατασκευής, τοποθετήσεως, στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας τους, στον 

τόπο του έργου και με τη φθορά και απομείωση τους. Περιλαμβάνονται επίσης και οι 
εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή και την παράδοση επί τόπου 

τοποθετημένων και σε λειτουργία των μεταλλουργικών εργασιών. 
 
Στην δαπάνη κατασκευής των σιδηρών υαλοστασίων όψεων περιλαμβάνεται και η 

προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικοελαστικών παρεμβυσμάτων και πλαστικής 
μαστίχας για τη στεγανότητα των υαλοστασίων. Η μορφή και το είδος θα είναι της 

εγκρίσεως του   Εντεταλμένου Μηχανικού. 
Στην δαπάνη κατασκευής των σιδηρών υαλοστασίων όψεων περιλαμβάνεται και η 
δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών από λευκό μέταλλο και 

κλειδαριών (εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρεται το αντίθετο στις Ειδικές 
Προδιαγραφές, οπότε στη δαπάνη περιλαμβάνεται μόνο η εργασία τοποθετήσεως 

τους). 
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Η επιμέτρηση μίας σιδηρουργικής κατασκευής συνήθως γίνεται σε βάρος (KG). Δεν 

προστίθεται το βάρος των μικροϋλικών ή βοηθητικών υλικών που χρησιμοποιούνται 
κατά την κατασκευή ή την τοποθέτηση. Κατά τα λοιπά οι σιδηρουργικές εργασίες θα 

επιμετρηθούν και θα πληρωθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ. 
 

10. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 
Πριν από την έναρξη κατασκευής των επιχρισμάτων πρέπει να καθορίζονται καλά οι 

επιφάνειες, που πρόκειται να επιχριστούν, ώστε να αφαιρεθούν τα τυχόν 
αποκολλημένα λιθάρια (μόλια) της τοιχοποιίας ή τα πλεονάζοντα κονιάματα του 
κτίσματος και να διαβρέχεται με άφθονο νερό, ώστε η πρώτη στρώση του κονιάματος 

να γίνεται πάνω σε υγρή επιφάνεια. 
Κατά την κατασκευή των διαδοχικών στρώσεων των επιχρισμάτων πρέπει, πριν από 

την επίθεση κάθε νέας στρώσεως, να καταβρέχεται η παλιά. 
Αν το κονίαμα της τοιχοποιίας ή των πλινθοδομών έχει επηρεαστεί από τον παγετό, 
τότε οι αρμοί πρέπει να αποξεστούν τουλάχιστον σε βάθος 2εκ.  

Τμήματα σιδηροκατασκευών που θα επικαλυφθούν από κονιάματα πρέπει να 
χρωματίζονται με δύο στρώσεις μίνιου (κάσσες κουφωμάτων, θέσεις πακτώσεως 

κιγκλιδωμάτων κλπ). Το ίδιο ισχύει και για τα τμήματα των ξύλινων κατασκευών, που 
θα χρωματίζονται με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. 

 
Μετά την κατασκευή των επιχρισμάτων οι επιφάνειες πρέπει να είναι ομοιομερείς, 
επίπεδες, χωρίς κοιλότητες και λείες, τελείως κατακόρυφες ή οριζόντιες. Οι πυθμένες 

των ισοϋψών δοκών πρέπει να είναι παράλληλοι προς τις οροφές. Όλες οι γωνίες, 
εισέχουσες και εξέχουσες, οροφών και τοίχων, θα κατασκευάζονται ορθογωνικές, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του  Εντεταλμένου Μηχανικού, με ειδικά εργαλεία 
(τραβηχτές).  
Όλες οι παραστάδες (λαμπάδες) θα μορφώνονται με ειδικό οδηγό (μουρέλλο). Κάθε 

κακοτεχνία θα επανορθώνεται είτε με διόρθωση όλης της επιφάνειας του επιχρίσματος 
είτε συνεχών ζωνών που θα περιλαμβάνουν τα σημεία, όπου παρατηρήθηκε 

κακοτεχνία. Η χρήση γύψου σ’ όλα τα επιχρίσματα, εσωτερικά και εξωτερικά 
απαγορεύεται απολύτως. 
Τα ικριώματα που τυχόν θα απαιτηθούν για τα εσωτερικά επιχρίσματα, θα 

στερεώνονται σε επαφή με τους τοίχους και δεν θα επιτρέπεται διάτρηση των τοίχων. 
 

Στα διάφορα επιχρίσματα θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά τα κονιάματα που 
αναγράφονται στο τιμολόγιο και στις Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Ειδικότερα, 
ανάλογα με το είδος των κονιαμάτων και τις στρώσεις τους, πρέπει να χρησιμοποιείται 

άμμος ανάλογης προελεύσεως και μεγέθους κόκκου, που στην ανάγκη θα κοσκινίζεται 
για να αποκτήσει ειδική κοκκομετρική σύνθεση. Άμμος λεπτόκοκκη με μεγέθη κόκκων 

μέχρι 0,5χιλ., μετριόκοκκη μέχρι 3χιλ. και χονδρόκοκκη μέχρι 5χιλ. Επίσης πρέπει 
απαραίτητα να κοσκινίζεται με ψιλό κόσκινο (σίτα) και το κονίαμα που προορίζεται για 
την τελευταία στρώση (ψιλό). 

Η ένωση των επιχρισμάτων με τις κάσες των θυρών και παραθύρων, τα διάφορα 
περιθώρια των τοίχων, τις απολήξεις των επενδύσεων των τοίχων (πλακιδίων, 

ορθομαρμαρώσεων κλπ) πρέπει να είναι έντεχνη, χωρίς κενά και ανωμαλίες, η 
εκτέλεση των επισκευών (μερεμετιών) να γίνεται πάντοτε έντεχνα και με τα ίδια υλικά 
και οι ενώσεις των παλιών επιχρισμάτων με τα νέα να είναι αφανείς. 

Κατά την κατασκευή των επιχρισμάτων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 
προφυλάγονται από τις υγρασίες και τις κηλίδες των κονιαμάτων και των 

επιχρισμάτων οι ορατές επιφάνειες τελειωμένων εργασιών, όπως σκυροδεμάτων, 
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πλινθοδομών, επιχρισμάτων αρτιφισιέλ, κουφωμάτων από ξύλο, σίδερο ή αλουμίνιο, 

χρωματισμοί κλπ. Οι επιφάνειες αυτές πρέπει να επενδύονται με κατάλληλα 
προστατευτικά μέσα και ο καθαρισμός τους από κάθε ενδεχόμενη ρύπανση θα γίνεται 

με δαπάνες του αναδόχου. 
 
Τα ικριώματα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «περί 

ασφαλείας των εν τις οικοδομικές εργασίες απασχολουμένων μισθωτών και 
τεχνητών». Η δαπάνη της κατασκευής των ικριωμάτων αυτών περιλαμβάνεται στις 

τιμές μονάδας των διαφόρων επιχρισμάτων ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
τιμολόγιο στο κατ’ αποκοπή τίμημα. 
 

Όμοια περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του τιμολογίου ή στο κατ’ αποκοπή τίμημα 
οι δαπάνες όλων των μέσων προστασίας που επιβάλλει η Αστυνομία για τις προσόψεις 

(λινάτσες ή πλαστικές οθόνες, ξύλινα συμπαγή διαφράγματα κλπ). Ο ανάδοχος πρέπει 
πριν από την εκτέλεση των εργασιών, να κατασκευάσει διάφορα δείγματα, ώστε να 
επιλεγεί από την Υπηρεσία το καταλληλότερο. Στις τιμές μονάδας των επιχρισμάτων 

περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την εκτέλεση των δειγμάτων αυτών. 
 

Στην τιμή των επιχρισμάτων περιλαμβάνεται επίσης και η διαμόρφωση μικρής προς τα 
κάτω προεξοχής (ποταμού) στην κάτω εξωτερική ακμή των εξωστών, μαρκιζών κλπ 

για την πρόληψη της φθοράς των επιχρισμάτων αυτών από τα νερά της βροχής. 
Οι τιμές των άρθρων των επιχρισμάτων αναφέρονται γενικά σε 1μ2 πραγματικής 
αναπτυγμένης επιφάνειας, που αποτελείται από το άθροισμα των επιχρισμένων 

επιφανειών ή λωρίδων, που το πλάτος τους ξεπερνάει το πάχος του επιχρίσματος. 
Η τιμή μετρήσεως που αναγράφεται σε κάθε άρθρο αναφέρεται σε πραγματικές 

διαστάσεις της εργασίας που περιγράφεται, εκτός αν ορίζεται αλλιώς. 
Η χρήση οποιουδήποτε ειδικού χρώματος για την ενίσχυση ή την τροποποίηση του 
φυσικού χρωματισμού των επιχρισμάτων αρτιφισιέλ, θα πληρώνεται ιδιαίτερα ή 

απολογιστικά. Το χρώμα δεν πρέπει να προέρχεται από οργανικές ουσίες αλλά να είναι 
φυσικό μεταλλικό οξείδιο, που δεν θα διαλύεται από το νερό ούτε θα επηρεάζεται από 

τις ηλιακές ακτίνες και τα αλκάλια (αλκαλιοανθεκτικό).  
Οι τιμές μονάδας των κάθε είδους επιχρισμάτων θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος και μέχρι ύψος 4μ από το δάπεδο εργασίας σε συνδυασμό με 

το άρθρο 7171 του ΑΤΟΕ «Προσαύξηση τιμών επιχρισμάτων ….». Το άρθρο αυτό 
εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιούνται ικριώματα για άλλες 

εργασίες (πχ λιθοδομές κλπ). 
 
Στις τιμές μονάδας όλων γενικά των επιχρισμάτων περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και 

η εργασία για την κατασκευή των επιχρισμάτων, όπως επίσης και η δαπάνη για την 
επίτευξη άμμου με μέγεθος κόκκων αυτό που απαιτείται κατά στρώση ή τμήμα των 

επιχρισμάτων, ο καθαρισμός των επιφανειών που θα επιχριστούν, οι απαιτούμενες 
διαβροχές των επιφανειών αυτών, ο καθαρισμός των επιφανειών που έχουν λερωθεί 
από την κατασκευή του επιχρίσματος (σωληνώσεων κλπ) και η απομάκρυνση των 

άχρηστων υλικών που προκύπτουν μετά την κατασκευή των επιχρισμάτων. 
 

Οι τιμές μονάδας των τριπτών τριβιδιστών επιχρισμάτων κάθε είδους, εφ’ όσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα, εφαρμόζονται για επιχρίσματα που γίνονται σε 
τοίχους και οροφές κατασκευασμένες από οποιοδήποτε υλικό εκτός από ξύλινα 

πλέγματα και περιέχουν όλα τα υλικά, τα ικριώματα και την εργασία για την εκτέλεση 
των επιχρισμάτων ως εξής: 
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Α) πρώτη στρώση (πιτσιλιστό), μέσου πάχους 6χιλ. με μεσόκοκκη άμμο. Η σύνθεση 

του κονιάματος θα είναι αυτή που αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο του ΕΤΟΕ. 
Β) δεύτερη στρώση (λάσπωμα), που θα έχει μαζί με την πρώτη στρώση, ελάχιστο 

πάχος 14χιλ και θα γίνει με μεσόκοκκη άμμο. Αυτή θα εκτελεστεί σε δύο στρώσεις 
μόνο όταν το πάχος της μαζί με την πρώτη στρώση ξεπερνά τα 2εκ. μέχρι να 
επιτευχθεί επιφάνεια επίπεδη αλλά τραχιά. 

Στα επιχρίσματα ορόφων ειδικά το ολικό πάχος των δύο πρώτων στρώσεων πρέπει να 
είναι 12χιλ. και η διαφορά δαπάνης των 2χιλ. επιχρίσματος θεωρείται ότι καλύπτει την 

επί πλέον εργασία που απαιτείται για τα επιχρίσματα των ορόφων. 
Η σύνθεση του κονιάματος θα είναι αυτή που αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα του 
ΕΤΟΕ. 

Γ) τρίτη στρώση (τριπτή) με μαρμαρόσκονη ή λεπτόκοκκη άμμο. Η στρώση θα έχει 
πάχος 6 έως 7χιλ. και η σύνθεση του κονιάματος θα είναι αυτή που αναφέρεται στο 

αντίστοιχο άρθρο του ΕΤΟΕ. 
 
Η τελική (επιφανειακή, τριπτή) στρώση εκτελείται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη 

φάση (αστάρωμα) διαστρώνεται το κονίαμα σε λεπτό πάχος και ωθείται μέσα στους 
πόρους και τις μικρές κοιλότητες της δεύτερης στρώσεως (λάσπωμα). Μόλις η εργασία 

της πρώτης φάσης (αστάρωμα) εμφανίζεται ότι αποδίδει (άρχισε να «τραβάει») και να 
συνδέεται με το λάσπωμα, διαστρώνεται το κονίαμα της δεύτερης φάσεως (ψιλό) της 

τελευταίας στρώσης που σχηματίζει την εξώτατη μεμβράνη. 
Ο καλύτερος τρόπος εκτελέσεως του τριβιδίσματος των επιχρισμάτων από άσβεστο και 
τσιμέντο επιτυγχάνεται αν η εργασία εκτελεστεί σε δύο φάσεις, η πρώτη με ξύλινο 

τριβίδι και η δεύτερη με τριβίδι επενδυμένο με ελαστικό.  
Η απ’ ευθείας (χωρίς δηλαδή να προηγηθεί τριβίδισμα με σανίδα) επεξεργασίας της 

επιφάνειας με μαλακό υλικό (αφρολέξ κλπ) δεν γίνεται δεκτή, γιατί δεν 
ανταποκρίνεται στους κανόνες της τέχνης. 
 

Στα ριπτά (ραντιστά, σαγρέ) επιμελημένα (με θυμαράκι ή με μηχανάκι σαγρέ) 
επιχρίσματα μετά την κατασκευή της πρώτης στρώσεως (πιτσιλιτό) και της δεύτερης 

(λάσπωμα), ρίπτεται η τελευταία στρώση, ως εξής: 
Αν για την εργασία χρησιμοποιηθεί δέσμη από θυμάρι τότε εμβαπτίζεται το θυμάρι στο 
κονίαμα που είναι υδαρές σαν κρέμα και πρέπει να αναδεύεται συχνά και σε συνέχεια 

με ελαφρά χτυπήματα του πάνω σ’ ένα ξύλινο κομμάτι εκτινάζεται πάνω στον τοίχο το 
κονίαμα που συγκρατήθηκε από το θυμάρι. Ο αμμοκονιαστής επανέρχεται στην 

επιφάνεια, μέχρις ότου αυτή καλυφθεί ομοιόμορφα. 
Αν για τη διάστρωση της ριπτής στρώσεως χρησιμοποιηθεί «μηχανάκι σαγρέ» τότε ο 
τεχνίτης τοποθετεί σ’ αυτό ρευστό κονίαμα και περιστρέφοντας το χερούλι της 

συσκευής το εκτινάζει στον τοίχο σε δύο τρεις φάσεις κλπ, όπως πιο πάνω. 
Για τα επιχρίσματα που εκτελούνται σε ξύλινα πλέγματα, βασική προϋπόθεση είναι οι 

οροφοπήχεις να διαβρέχονται λίγο πριν από τη διάστρωση του επιχρίσματος (γιαγλί). 
 

11. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 
Πριν από κάθε εκτέλεση επιστρώσεως γενικά, η επιφάνεια του υποστρώματος πρέπει 

να καθαρίζεται τελείως. 
Οι αρμοί της τοιχοποιίας πρέπει να αποξέονται, το τυχόν συμπαγές υπόστρωμα πρέπει 
να υγραίνεται με άφθονο νερό και οι ανωμαλίες και τα μικρά κοιλώματα των 

επιφανειών του υποστρώματος να εξομαλύνονται και να ισοπεδώνονται. 
Αν χρησιμοποιούνται υλικά που προσβάλουν ή διαλύουν τα μέταλλα, πρέπει τα 

τελευταία να προστατεύονται με επάλειψη ή με άλλα μέσα. 



 

 
 
                                                                              
  19/49 

 

Στρώσεις δαπέδων και επενδύσεις τοίχων πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς μετά το 

πέρας των εργασιών. 
Οι πλάκες πρέπει να τοποθετούνται μόνο μετά ακριβή χάραξη των επιφανειών, που 

πρόκειται να διαστρωθούν και με τη βοήθεια ειδικού σχεδίου τοποθετήσεως, όπου 
χρειάζεται. 
Τα ειδικά τεμάχια για συμπληρώσεις πρέπει να κόβονται κανονικά. Εάν δεν ορίζεται 

διαφορετικά, οι αρμοί πρέπει να έχουν μικρό και ομοιόμορφο πάχος και να βρίσκονται 
στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια των πλακών. Οι ακμές των πλακών δεν επιτρέπεται 

να εξέχουν αισθητά από τη γενική επιφάνεια. Οι ρύσεις των πλακών πρέπει να είναι 
τελείως ευθύγραμμες, δηλαδή να μην παρουσιάζεται κοιλότητα ή καμπυλότητα. 
 

Στις διάφορες επιστρώσεις και πλακοστρώσεις θα χρησιμοποιηθούν κάθε φορά 
κονιάματα με αναλογίες όπως αναγράφονται στις ειδικές προδιαγραφές ή στο 

τιμολόγιο. Τα κονιάματα πρέπει να είναι πρόσφατης παρασκευής, να έχουν 
παρασκευαστεί με όσο το δυνατό λιγότερο νερό και η λεπτόκοκκη άμμος να περιέχει 
καθόλου ή ελάχιστη παιπάλη.  

Οι επιστρώσεις και οι πλακοστρώσεις καθώς και τα σχετικά περιζώματά τους πρέπει να 
συγκολλούνται καλά με το υπόστρωμα, τον τοίχο κλπ. 

Σε περίπτωση μη τέλειας συγκολλήσεως ή μη τέλειας πληρώσεως του κενού μεταξύ 
τους και του υποστρώματος ή του τοίχου (που πρόχειρα αποδεικνύεται από τον 

εκπεμπόμενο ήχο σε περίπτωση κρούσεως με σκληρό αντικείμενο), η εργασία ή το 
τμήμα που εμφανίζει το ελάττωμα απορρίπτεται και ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος 
να επαναλάβει την εργασία με δαπάνες του. 

 
Κατά την εκτέλεση των πλακοστρώσεων ή επιστρώσεων εξωστών, βοηθητικών χώρων 

εν γένει, λουτρών, αποχωρητηρίων και λοιπών όμοιας φύσεως χώρων, αυτές πρέπει 
να έχουν ικανή κλίση (τουλάχιστον 0,5%) προς το εξωτερικό των χώρων ή προς τα 
σιφώνια δαπέδων, ώστε να συγκεντρώνονται προς αυτά όλα τα νερά και να 

αποτρέπεται η ροή τους προς διαδρόμους και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που ο 
όρος αυτός δεν έχει τηρηθεί, θα επιβάλλεται ανακατασκευή της διαστρώσεως με 

δαπάνες του εργολάβου, που θα επιβαρύνεται και με όλες τις άλλες επισκευές 
(χρωματισμών, επιχρισμάτων κλπ) που τυχόν θα προκύψουν εξαιτίας της 
ανακατασκευής. Η τιμή μονάδας, που αναγράφεται σε κάθε άρθρο του τιμολογίου, 

νοείται στις πραγματικές (εκτελεσθείσες) διαστάσεις της, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά. Όταν τα περιθώρια (λούκια) των κάθε είδους επιστρώσεων είναι 

καμπύλα, τα δάπεδα θα επιμετρούνται μέχρι τις παρειές των τοιχωμάτων. 
 
Στην τιμή μονάδας του τιμολογίου των διαφόρων επιστρώσεων και πλακοστρώσεων 

περιέχονται, εκτός από τις δαπάνες για τα υλικά και την εργασία για την εκτέλεσή 
τους και οι εξής δαπάνες: 

 Ο καθαρισμός της επιφάνειας που πρόκειται να επιστρωθεί 
 Η ισοπέδωση μικρών ανωμαλιών πριν από την επίθεση της επιστρώσεως  
 Η αφαίρεση κάθε επιχρίσματος του τοίχου που εμποδίζει την εκτέλεση της 

επιστρώσεως  
 Η μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων της καθαιρέσεως αυτών των 

επιχρισμάτων 
 Η εκπόνηση των σχεδίων τοποθετήσεως που τυχόν απαιτούνται βάσει των επί 

τόπου διαστάσεων  

 Η προμήθεια δειγμάτων και δοκιμίων για την εκτέλεση 
 Η κατασκευή καθαρής, άψογης και στεγανής συνενώσεως με όλα τα τμήματα 

του έργου που έρχονται σ’ επαφή με τις επιστρώσεις και πλακοστρώσεις 
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(σωληνώσεις, σιφώνια δαπέδου, κράσπεδα, τετράξυλα κουφωμάτων, 

σιδηροδοκούς, διακόπτες κλπ) 
 Η κατασκευή της αναγκαίας κλίσεως σύμφωνα προς τα σχέδια ή τις οδηγίες του 

Εντεταλμένου Μηχανικού 
 Η προστασία όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων που έρχονται σ’ επαφή με την 

επίστρωση  

 Η προστασία των έτοιμων πλακοστρώσεων και επιστρώσεων και ο καθαρισμός 
τους  

 Οι ασφαλτικές επιστρώσεις κλπ πληρώνονται με τις τιμές του Κεφαλαίου 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ του ΕΤΟΕ (7901). 

 

Είναι αυτονόητο ότι στα άρθρα των επιστρώσεων με πλάκες περιλαμβάνεται και το 
ποσοστό φθοράς εκτός εάν αλλιώς αναφέρεται στις Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ή 

στο τιμολόγιο. Στην τιμή των επιστρώσεων περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση, όπου 
χρειάζεται ειδικών αρμών διαστολής. Οι αρμοί αυτοί θα διαμορφωθούν με 
κατάλληλους πήχεις. Στην τιμή των επιστρώσεων περιλαμβάνεται επίσης και το 

αρμολόγημα των αρμών αυτών με κατάλληλο πλαστικό υλικό που δεν θα 
αποξηραίνεται και θα είναι της εγκρίσεως του   Εντεταλμένου Μηχανικού. 

 
Στην τιμή των επιστρώσεων με πλάκες περιλαμβάνεται επίσης και ο καθαρισμός και η 

διαβροχή των επιφανειών που πρόκειται να διαστρωθούν όπως και η εμβάπτιση σε 
νερό των πλακών πριν από τη χρησιμοποίησή τους. 
 

11.1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ    
 

Οι αναλογίες του κονιάματος που θα χρησιμοποιηθεί, καθορίζονται στο σχετικό άρθρο 
των ειδικών προδιαγραφών ή του τιμολογίου. Το πάχος του τσιμεντοκονιάματος θα 
είναι αυτό που ορίζεται στα σχετικά σχέδια ή το τιμολόγιο. 

Οι επιστρώσεις θα εκτελούνται πάντοτε σε υπόστρωμα από σκυρόδεμα. Η 
τσιμεντοκονία θα διαστρώνεται με τη βοήθεια ξύλινων ή σιδερένιων οδηγών, αφού 

πρώτα το υπόστρωμα σκυροδέματος καθαριστεί και πλυθεί καλά. Όταν μετά την 
επίστρωση το κονίαμα αρχίζει να πήγνυται συμπιέζεται ισχυρά με το μυστρί μέχρι 
ότου καμία ρωγμή ή σχισμή να υπάρχει στην επιφάνεια της στρώσεως που πρέπει να 

είναι ομαλή και λεία. 
Όταν στις ειδικές προδιαγραφές ή στο τιμολόγιο αναφέρεται η εργασία αυτή γίνεται με 

σύγχρονη επίπαση με σκόνη τσιμέντου (τουλάχιστον 2kg ανά m2). 
 
Όταν στις ειδικές προδιαγραφές αναφέρεται η τσιμεντοκονία δαπέδου είναι δυνατόν 

να κυλινδρώνεται με ειδικό σιδερένιο ή ελαστικό κύλινδρο. 
Η στρώση της τσιμεντοκονίας πρέπει να καταβρέχεται πρωί και βράδυ επί οκτώ 

συνεχείς ημέρες με άφθονο νερό. 
 
Η ίδια εργασία εκτός από την κυλίνδρωση, γίνεται και για τα περιθώρια 

τσιμεντοκονίας των τοίχων, που πρέπει να εντοιχιστούν μέσα στο επίχρισμα του 
τοίχου και να προεξέχουν από την επιφάνεια του τοίχου μόνο 5χιλ. Η προσαρμογή 

των περιθωρίων προς τα δάπεδα θα είναι κυκλικής τομής, ακτίνας 4εκ και η εκτέλεση 
της, θα γίνεται με καλούπι τραβηχτή. 
 

Τα περιθώρια θα κατασκευάζονται με την ίδια αναλογία υλικών που χρησιμοποιήθηκε 
για την επίστρωση της τσιμεντοκονίας. Κατασκευάζονται αφού προηγουμένως 
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καθαριστούν τελείως οι επιφάνειες των τοίχων και οι αρμοί των λίθων, πλίνθων κλπ 

και μετά κατάβρεγμα των επιφανειών αυτών με άφθονο νερό. 
Οι επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πρέπει να εκτελούνται από ειδικούς και πεπειραμένους 

τεχνίτες. 
Οι επιστρώσεις δαπέδων και περιθωρίων πληρώνονται βάσει των τιμών 1μ2 
πραγματικής επιφάνειας τους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ.  

Η πρόσθετη εργασία μορφώσεως των περιθωρίων πληρώνεται σύμφωνα με το 
αντίστοιχο άρθρο του ΑΤΟΕ. 

Τα περιθώρια από τσιμεντοκονία των δωμάτων (λούκια), μορφώνονται με τύπο 
καμπύλα, με ακτίνα 4 μέχρι 5εκ.. Μόρφωση τους με το χέρι ή με ύφασμα 
απαγορεύεται. Τα λούκια αυτά διακόπτονται ανά 2,5μ περίπου από αρμούς, που 

πληρούνται κατόπιν με κατάλληλη πλαστική και μη αποξηραινόμενη ζύμη. 
 

 11.2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
 
(50Χ50Χ5, 30Χ30Χ3, 25Χ25Χ2, 20Χ20Χ2, ΚΛΠ) 

 
Οι πλάκες θα τοποθετούνται μόνο έπειτα από πλήρη διαβροχή τους με εμβάπτιση. 

Το κονίαμα τοποθετήσεως θα έχει πάχος όπως καθορίζεται στα σχετικά άρθρα του 
ΑΤΟΕ και αναλογίες 350χγρ. τσιμέντου και 0,04 μ3 ασβέστου. Οι αρμοί θα έχουν 

πλάτος επίσης όπως καθορίζεται από το τιμολόγιο και τις ειδικές προδιαγραφές, θα 
πληρούνται με τσιμεντοκονία αναλογίας 600χγρ. τσιμέντου με άμμο θαλάσσης και θα 
διαμορφώνονται με σιδερένιο εργαλείο, επίπεδοι ή εισέχοντες κυλινδρικοί.  

Σ’ όσες περιπτώσεις επιβάλλεται πλήρης και απόλυτη στεγάνωση των αρμών (πχ 
δώματα) οι αρμοί θα πληρωθούν με τσιμεντοκονία όπου θα έχει προστεθεί ανάλογο 

στεγανοποιητικό υλικό της εκλογής της Υπηρεσίας. 
Οι πλάκες γενικά πρέπει να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές. Ειδικότερα οι πλάκες πεζοδρομίων πρέπει να κατασκευάζονται 

σύμφωνα με τη Δ.Τ. 62588/1959 Π.Τ.Π. του Υ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 219/Α/9-10-59). 
 

Η τοποθέτηση των πλακών τσιμέντου θα γίνεται πάνω σε υπόστρωμα από σκυρόδεμα 
πλήρως καταβρεγμένο με άφθονο νερό και απολύτως καθαρό. 
Τα περιθώρια δαπέδου θα εντοιχιστούν καλά, ώστε η επιφάνεια τους να προεξέχει από 

την επιφάνεια των επιχρισμάτων κατά 8χιλ και θα συγκολληθούν με το ίδιο υλικό της 
πλακοστρώσεως. 

Η εργασία επιστρώσεων με πλάκες τσιμέντου θα επιμετρηθεί και θα πληρωθεί 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ και όσα προηγούμενα στα γενικά περί 
επιστρώσεων και στο άρθρο αυτό αναφέρονται. 

 
12. ΜΑΡΜΑΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Α) Επιστρώσεις δαπέδων 
Οι διαστάσεις και η προέλευση των μαρμάρινων πλακών επιστρώσεων δαπέδων 

αναγράφονται στις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές ή στο τιμολόγιο.  
Οι επιστρώσεις δαπέδων θα γίνονται γενικά με πλάκες μαρμάρου 2εκ. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις οι πλακοστρώσεις γίνονται πάχους 3εκ. οπότε αυτό αναγράφεται στη 
μελέτη και στα σχέδια. 
Τα σχέδια διατάξεως των αρμών των πλακοστρώσεων και ο αριθμός των τεμαχίων 

ανά μ2 θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία κατά την εκτέλεση. 
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Η τοποθέτηση των μαρμάρινων πλακών θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 

450χγρ τσιμέντου και άμμου σκυροδέματος έτσι ώστε να πετυχαίνουμε τέλεια 
συγκόλληση με το υπόστρωμα σε όλη την επιφάνεια εδράσεως τους. 

Οι αρμοί που το πάχος του δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1χιλ πρέπει να 
καθαρίζονται καλά κα να πληρούνται με υδαρή τσιμεντοπολτό από λευκό τσιμέντο. 
Είναι αυτονόητο ότι όταν πρόκειται για έγχρωμα μάρμαρα, το τσιμεντοκονίαμα θα 

χρωματίζεται με προσθήκη μεταλλικού χρώματος όμοιου με το χρώμα των 
μαρμάρινων πλακών. 

Οι κατακόρυφες έδρες επαφής των μαρμάρων (στους αρμούς) πρέπει να είναι τελείως 
κάθετες προς τις οριζόντιες επιφάνειες τους. Γενικά στις επιστρώσεις δαπέδων και 
περιζωμάτων με μάρμαρα ισχύουν όσα ισχύουν στις επιστρώσεις με τσιμεντένιες 

πλάκες. Τα δάπεδα παραδίδονται λειοτριμμένα μέχρι και με ελαφρόπετρα. 
 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έντεχνη τοποθέτηση των περιθωρίων τοίχων 
(σοβατεπιών) των δαπέδων, που θα εντοιχίζονται στο επίχρισμα τόσο ώστε να 
προεξέχουν από την τελική επιφάνεια των τοίχων κατά 0,5χιλ ανεξάρτητα αν οι τοίχοι 

είναι επιχρισμένοι ή επενδυμένοι με μαρμάρινες πλάκες ή με πλακίδια πορσελάνης. 
Όλες οι έδρες των περιθωρίων πρέπει να είναι επεξεργασμένες και τελείως κάθετες 

μεταξύ τους. 
Το ύψος των περιθωρίων θα είναι 8-12εκ και το ελάχιστο μήκος κάθε τεμαχίου δεν θα 

είναι μικρότερο από 1,5μ εκτός από ειδικές θέσεις όπου υποχρεωτικά θα παίρνει τις 
επί τόπου διαστάσεις. 
Οι επιστρώσεις δαπέδων μπορεί να συμπληρώνονται με μαρμάρινες ταινίες (φιλέτα). 

 
Β) Επενδύσεις τοίχων (ορθομαρμαρώσεις)  

Οι μαρμάρινες επενδύσεις των τοίχων θα έχουν τις διατάξεις και τις διαστάσεις που 
φαίνονται στα σχέδια και στα κονδύλια του τιμολογίου. Η τοποθέτησή τους θα γίνει με 
εξαιρετική επιμέλεια ώστε να επιτύχουμε την απόλυτη εφαρμογή τους στους αρμούς. 

Για την τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθεί τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 450χγρ τσιμέντου. 
Επιβάλλεται η τέλεια πλήρωση των κενών πίσω από τις πλάκες με έγχυση 

τσιμεντοκονίας 450χγρ όπως γίνεται και στα πλακίδια πορσελάνης. 
Οι εξωτερικές ορθομαρμαρώσεις ύψους 1,5μ πάνω από το πεζοδρόμιο πρέπει 
απαραιτήτως να στερεώνονται με αφανείς μεταλλικούς συνδέσμους από ορείχαλκο ή 

ανοξείδωτο χάλυβα. 
Ο τρόπος στερεώσεως, η μορφή και ο αριθμός των συνδέσμων ανά πλάκα θα 

καθορίζονται από τη μελέτη όπου θα υπάρχουν και οι σχετικές λεπτομέρειες. 
Εξαιρετική φροντίδα πρέπει να δοθεί στην εκλογή των πλακών για την επένδυση των 
επιφανειών ενός χώρου, ώστε να επιτυγχάνεται ενιαίος και ομοιόμορφος τόνος 

αποχρώσεως. 
Οι επιφάνειες των επενδυμένων τοίχων πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδες (καθρέπτης) 

Χρήση έστω και ελαφρά στρεβλωμένων πλακών απαγορεύεται. Η στίλβωση 
(νερόλουτρο) πρέπει να είναι πολύ επιμελημένη. Μετά την αποπεράτωση όλου του 
έργου ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ξαναστιλβώσει (φρεσκάρει) τις επενδύσεις 

και να καθαρίσει με ελαφρόπετρα τις επιστρώσεις των δαπέδων και τα περιθώρια αν 
έχουν λερωθεί από την εργασία και τα κονιάματα των ορθομαρμαρώσεων. 

 
Γ) Επένδυση βαθμίδων  
Όλες οι επενδύσεις βαθμίδων θα είναι μονοκόμματες. Οι πλάκες των πατημάτων στο 

κάτω μέρος τους θα εφάπτονται με τις επενδύσεις των μετώπων (ρίχτια) και θα 
φέρουν εντομή βάθους 3-5χιλ και πλάτους 2-3εκ μέσα στην οποία θα εισέρχεται η 

πλάκα του μετώπου (ρίχτι). 
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Το ύψος των επενδύσεων των βαθμηδοφόρων (σκαλομέρια), στην περίπτωση που 

γίνουν τραπεζοειδείς, θα είναι 12εκ περίπου πάνω από το πάτωμα, μετρούμενο κατά 
την ακμή κάθετα προς τη γραμμή αναβάσεως. Αν τα σκαλομέρια γίνουν ορθογωνικά 

διμερή, το ύψος τους θα είναι 8εκ.  Κατά τα λοιπά τα σκαλομέρια, που θα έχουν 
διαστάσεις όπως εμφαίνεται στα σχέδια και στο τιμολόγιο, θα τοποθετηθούν όπως και 
τα περιθώρια των τοίχων. Η επάνω επιφάνεια τους  πρέπει να είναι τελείως επίπεδη σε 

όλο το πλάτος της χωρίς μειώσεις. 
Στους επενδυμένους εσωτερικούς βαθμιδοφόρους, στα σημεία στροφής της κλίμακος 

οι πλευρές θα γίνουν κοίλες ή κυρτές ανάλογα με τη θέση. 
Τα πατήματα και τα ρίχτια των επενδύσεων των κλιμάκων πρέπει να τοποθετούνται 
κολυμπητά με άφθονο τσιμεντοκονίαμα ώστε να συγκολλούνται τελείως με το 

υπόστρωμα. 
 

Γενικά στις μαρμαρικές εργασίες όπου υπάρχει συναρμογή τεμαχίου μαρμάρου με το 
επίχρισμα, το μάρμαρο πρέπει να προχωρεί μέσα σε όλο το πάχος του επιχρίσματος. 
Μετά το πέρας του έργου (οικοδομής κλπ) επακολουθεί καθαρισμός και στίλβωση των 

μαρμάρων της σκάλας. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει κάθε 
κομμάτι που έχει φθαρεί από κακή συντήρηση ή από κακή τοποθέτηση. 

 
 

13. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
 
ΓΕΝΙΚΑ  

Όλα τα υλικά χρωματισμών και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι 
άριστης ποιότητας της εγκρίσεως του Εντεταλμένου Μηχανικού. 

Πριν από την εκτέλεση των χρωματισμών πρέπει η ποιότητα των χρωμάτων να 
εγκριθεί από τον Εντεταλμένο Μηχανικό και σε περίπτωση τυχόν αποτυχίας ο 
εργολάβος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη με το δικαιολογητικό ότι τα χρώματα 

εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία.  
 

Οι χρωματισμοί πρέπει να είναι ομοιόμορφοι και σταθεροί. Οι αποχρώσεις θα 
καθοριστούν από την Υπηρεσία. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση 
των χρωματισμών να προφυλάγει από λέρωμα τις επιστρώσεις (δάπεδα, βαθμίδες, 

πλατύσκαλα), τους υαλοπίνακες κλπ και να τα παραδώσει τελείως καθαρά. 
Μετά το στέγνωμα της τελευταίας στρώσεως πρέπει οι επιφάνειες να μην 

παρουσιάζουν κόκκους ή πινελιές αλλιώς η επιφάνεια τρίβεται και διαστρώνεται νέα 
στρώση ελαιοχρώματος μέχρι να επιτύχουμε τέλεια στρώση. 
 

Οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών αναφέρονται σε πραγματική επιφάνεια 
που χρωματίζεται και σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ. 

Σε όλες τις τιμές χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις και τα σουρώματα των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για να εγκριθούν οι αποχρώσεις από τον 
Εντεταλμένο Μηχανικό, τα κινητά ικριώματα που θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις «περί ασφαλείας του εν τις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού» και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 

στοιχείων (πχ στοιχείων κουφωμάτων) όπου απαιτείται ή επιβάλλεται οι χρωματισμοί 
τους να εκτελεστούν εκτός της θέσεως τους. 
Η επιμέτρηση και πληρωμή των χρωματισμών γενικά θα γίνει σύμφωνα με τα 

αντίστοιχα άρθρα του ΑΤΟΕ. 
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Όλες οι τιμές των χρωματισμών αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη 

επιφάνεια και για ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5μ για τους υδροχρωματισμούς 
και μέχρι 4μ για τις υπόλοιπες κατηγορίες χρωματισμών. 

Για χρωματισμούς που εκτελούνται σε μεγαλύτερα ύψη θα γίνεται προσαύξηση της 
τιμής, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ. 
Στα κουφώματα και κιγκλιδώματα οι επιμετρούμενες επιφάνειες θα υπολογίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 7085 του ΑΤΟΕ. 
 

Αναλυτικά έχουμε τις παρακάτω κατηγορίες χρωματισμών  
13.1 ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Για τους υδροχρωματισμούς θα χρησιμοποιηθεί καθαρός πολτός ασβέστου που έχει 

σβηστεί κανονικά και τουλάχιστον πριν δύο εβδομάδες. 
Για να αποφεύγεται η αποβαφή των κοινών υδροχρωματισμών πρέπει στο διάλυμα να 

προστίθεται και καθαρό ωμό λινέλαιο σε αναλογία 7,5χγρ ανά μ3 διαλύματος, δηλαδή 
150γρμ περίπου ανά δοχείο (τενεκέ πετρελαίου) έτοιμου υδροχρώματος. 
Η ποσότητα του χρώματος πρέπει να είναι ελάχιστη, ώστε να συγκρατείται από την 

άσβεστο και το λινέλαιο και να μην αποβάφει. Ορισμένοι εσωτερικοί χώροι θα 
υδροχρωματιστούν με κοινά υδροχρώματα με την προσθήκη κόλλας ή τσίγκου. 

Επίσης στις οροφές που υδροχρωματίζονται θα προστίθεται κόλλα και τσίγκος. 
Η επίστρωση του υδροχρώματος θα γίνει με βούρτσα (μπατανόβουρτσα) σε τρεις 

στρώσεις μετά την προκαταρκτική επίστρωση με σκέτο γαλάκτωμα ασβέστου (αραιό 
αστάρωμα). Η επιλογή των χρωματισμών των διάφορων εσωτερικών χώρων των 
κτιρίων θα οριστεί από την Υπηρεσία.   

 
Οι υδροχρωματισμοί με γαλάκτωμα ασβέστου θα εκτελεστούν μέχρι την τέλεια και 

ομοιόχρωμη διάστρωση του χρώματος μετά από προηγούμενο καθάρισμα, τρίψιμο με 
σπάτουλα και γυαλόχαρτο και επισκευή τυχόν μικροφθορών των επιχρισμάτων, που 
πρέπει να είναι τελείως στεγνωμένα. 

Οι υδροχρωματισμοί πρέπει να είναι σταθεροί και να μην χρωματίζουν αντικείμενα 
που έρχονται σε επαφή μαζί τους. 

Στις τιμές των υδροχρωματισμών εκτός από τα υλικά και την εργασία για την 
εκτέλεση τους περιλαμβάνονται και ο καθαρισμός των επιφανειών που θα 
χρωματισθούν, η επισκευή και μόρφωσή τους με γυψοκονίαμα ή τριπτό 

ασβεστοκονίαμα, η αφαίρεση τυχόν εξογκώσεων ή ανωμαλιών και γενικά η εκτέλεση 
των απαιτουμένων στρώσεων ώστε η εμφάνισή τους να είναι τέλεια. 

 
13.2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑΤΑ 
Τα τσιμεντοχρώματα θα εκτελεστούν σε ανεπίχριστες επιφάνειες σκυροδέματος ή 

τσιμεντοκονίας, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, ώστε να επιτύχουμε τέλεια 
ομοιοχρωμία. 

Τα ειδικά χρώματα τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της απολύτου 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας και πριν από την έναρξη των χρωματισμών οι επιφάνειες 
σκυροδέματος θα καθαριστούν και θα τριφτούν καλά. Το μέγεθος της καλυπτικής 

ικανότητας του χρώματος θα δοθεί από τον προμηθευτή, έγγραφα και παράλληλα με 
τις οδηγίες αναμίξεως. 

 
13.3 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
Στις τιμές ελαιοχρωματισμών απλών ή επεξεργασμένων, περιλαμβάνονται οι 

παρακάτω εργασίες: 
I. Απλοί χρωματισμοί σε ξύλινες επιφάνειες 
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Η επιφάνεια του ξύλου θα καθαριστεί με γυαλόχαρτο, θα μινιαριστούν τα 

σιδερένια εξαρτήματα, θα γίνει αστάρωμα (1η στρώση), ξεροζιάρισμα με 
σκαρπέλο, κάψιμο και κάλυψη των ρόζων με γομολάκα ή με διπλή επάλειψη 

αλουμινίου, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, στοκάρισμα και τρίψιμο, χρωματισμός (2η 
στρώση), τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα και στη συνέχεια 
χρωματισμός (3η στρώση). 

 
II. Σπατουλαριστοί χρωματισμοί σε ξύλινες επιφάνειες 

Θα γίνουν οι ίδιες εργασίες που περιγράφονται άνωθεν μέχρι και το τρίψιμο 
που προηγείται της 2ης στρώσης. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν: σπατουλάρισμα μιας στρώσεως με υλικό 

σπατουλαρίσματος (αντουί) λαδερό, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, μία ακόμη 
στρώση σπατουλάρισμα διασταυρούμενη με την πρώτη με υλικό 

σπατουλαρίσματος (αντουί) σέρτικο, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα και διάστρωση 
τρίτης στρώσεως με χρώμα στιλπνό ή ματ. Μετά από κάθε στρώση η 
επιφάνεια του χρωματισμού θα επεξεργάζεται κατάλληλα με σουμαδόρο, αν ο 

χρωματισμός είναι λείος και με ξεσκονίστρα (χτυπητούρα) αν ο χρωματισμός 
είναι τύπου σαγρέ. 

 
 

III. Απλοί ελαιοχρωματισμοί σε επιφάνειες επιχρισμάτων (ασβεστοκονιάματος κλπ) 
Η επιφάνεια του επιχρίσματος θα ξυθεί για να αφαιρεθούν οι ανωμαλίες. Η 
ξέση θα γίνει με σπάτουλα, γυαλόχαρτο, κομμάτι ελαφρόπετρας, σύρμα 

δαπέδου. Στη συνέχεια θα γίνουν μερεμέτια με το ίδιο κονίαμα ή με 
γυψοκονίαμα, μόνο όμως στις εσωτερικές επιφάνειες, επάλειψη με λινέλαιο, 

ψιλοστοκάρισμα, τρίψιμο και χρωματισμός.  
 

IV. Σπατουλαριστοί ελαιοχρωματισμοί σε επιφάνειες επιχρισμάτων 

Οι ανωμαλίες της επιφάνειες του επιχρίσματος θα αφαιρεθούν σύμφωνα με τα 
παραπάνω και θα γίνουν οι ίδιες εργασίες μέχρι την επάλειψη με λινέλαιο και 

το τρίψιμο με γυαλόχαρτο. Στη συνέχεια θα γίνει σπατουλάρισμα σε δύο 
αλλεπάλληλες στρώσεις με υλικό σπατουλαρίσματος (αντουί) λαδερό, 
αστάρωμα (1η στρώση), τρίψιμο με γυαλόχαρτο, σπατουλάρισμα δεύτερη 

στρώσεως διασταυρούμενης με την τρίτη, με υλικό σπατουλαρίσματος 
(αντουί) σέρτικο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο (2η στρώση) τρίψιμο και 

ψιλοστοκάρισμα διάστρωση τρίτης στρώσεως χρώματος και αν μεν πρόκειται 
για λείες επιφάνειες, σουμάρισμα ή αν πρόκειται για επιφάνειες σαγρέ, 
χτύπημα με βούρτσα. 

 
V. Απλοί χρωματισμοί σε σιδηρές επιφάνειες  

Οι επιφάνειες θα καθαριστούν με μεταλλική βούρτσα ή σμυριδόπανο και στη 
συνέχεια θα χρωματιστούν με μίνιο (1η στρώση) και με δύο στρώσεις 
χρώματος (2η και 3η στρώση). Μετά τη δεύτερη στρώση η επιφάνεια όπου 

χρειάζεται θα τριφτεί. Γενικά στις σιδηρές επιφάνειες δεν συνίσταται η 
χρησιμοποίηση πλαστικών χρωμάτων αλλά βερνικοχρωμάτων.  

 
VI. Σπατουλαριστοί χρωματισμοί σε σιδηρές επιφάνειες  

Θα γίνει καθαρισμός και μινιάρισμα σύμφωνα με τα παραπάνω, επιμελές 

τρίψιμο, σπατουλάρισμα (σέρτικο), τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα, χρωματισμός 
(2η στρώση), τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα και χρωματισμός (3η στρώση). 
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VII. Ανακαίνιση ελαιοχρωματισμών 

Σε περίπτωση που το παλιό χρώμα έχει αφαιρεθεί σποραδικά και σε ποσοστό 
μέχρι 15% της συνολικής επιφάνειας, γίνονται οι ακόλουθές εργασίες : 

 
 Πλύση με σαπουνάδα και καθαρισμός της επιφάνειας με άφθονο νερό, 

σποραδική απόξεση των παλιών χρωμάτων (μερεμέτια) και εκτέλεση 

όλων των εργασιών (αστάρωμα κλπ) που απαιτούνται για να εξομοιωθεί 
από άποψη υφής, στρώσεων κλπ ή επιφάνεια των μερεμετιών με την 

υπόλοιπη επιφάνεια που θα ξαναχρωματιστεί. Τρίψιμο όλης της 
επιφάνειας με γυαλόχαρτο, ψιλοστοκάρισμα και διάστρωση του νέου 
χρώματος στις επιθυμητές στρώσεις. 

 
 Σε περίπτωση που πρέπει να αφαιρεθεί εντελών ο παλιός χρωματισμός 

αυτό θα γίνει με κάψιμο των παλιών χρωμάτων με καυστήρα (καμινέτο) 
ή με ειδικά υλικά (εδικό διαβρωτικό χρωμάτων, καυστική ποτάσα). Στη 
συνέχεια τα χρώματα θα αποξυθούν με σπάτουλα, η επιφάνεια αν 

χρειάζεται θα πλυθεί και θα εκτελεστεί ο επιθυμητός νέος χρωματισμός. 
 

VIII. Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων 
Οι εργασίες χρωματισμού περιλαμβάνουν ξύσιμο και καθαρισμό με 

σμυριδόπανο, διάστρωση αντισκωριακού μίνιου με το πιστολέτο, τρίψιμο με 
γυαλόχαρτο και διάστρωση του χρώματος με το πιστολέτο μέχρι να 
επιτύχουμε ομοιόμορφο χρωματισμό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για 

τις διάφορες τμηματικές εργασίες των ελαιοχρωματισμών πρέπει να είναι σε 
αναλογίες όπως αναγράφονται στο άρθρο 7083 του ΕΤΟΕ. 

 
13.4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
Οι χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα θα γίνουν πάνω σε επιφάνειες που έχουν 

προετοιμαστεί σύμφωνα με όσα προηγούμενα αναφέρθηκαν για τους χρωματισμούς 
με ελαιοχρώματα. Στην περίπτωση αυτή το υλικό ασταρώματος θα αποτελείται από 

διάλυση του πλαστικού χρώματος, με το οποίο πρόκειται να χρωματιστεί η επιφάνεια 
με νερό σε αναλογία ½ kg νερού προς 1 kg πλαστικού χρώματος. 
Όταν πρόκειται να χρωματιστούν με πλαστικά χρώματα επιφάνειες εκτεθειμένες στις 

ατμοσφαιρικές επιδράσεις, συνιστάται να χρησιμοποιούνται πλαστικά χρώματα που 
έχουν σαν βάση το καουτσούκ (συνθετικό ελαστικό), ενώ για εσωτερικούς χώρους 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλαστικά χρώματα με βάση το PVA (LATEX) κλπ. 
 
 

14. ΜΟΝΩΣΕΙΣ  
 

Οι μονώσεις γίνονται κατά της υγρασίας (μονώσεις επιφανειών και μάζας), του ήχου 
και της θερμότητας. 
1) Μόνωση κατά της υγρασίας μπορούμε να επιτύχουμε με επάλειψη της 

επιφάνειας με ειδικά υλικά (ασφαλτικά με βάση τις σιλικόνες, υλικά με βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες κλπ) ή με επίστρωση διάφορων υλικών (πισσόχαρτου, 

ασφαλτόπανου, ασφαλτοπλήματος, υαλοϋφάσματος κλπ). Η εκτέλεση της εργασίας 
των επαλείψεων θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού που 
χρησιμοποιείται και τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ. Η εργασία των επιστρώσεων θα 

γίνεται μετά από προετοιμασία της επιφάνειας που θα καθαρίζεται καλά και θα 
επαλείφεται με ασφαλτικό υλικό κατάλληλο για την επικόλληση των φύλλων της 
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επιστρώσεως. Τα φύλλα αυτά θα αλληλεπικαλύπτονται τουλάχιστον κατά 10εκ και 

θα επικολλούνται όπως ορίζεται από τον προμηθευτή. 
 

2) Τα διάφορα πρόσθετα μάζης του σκυροδέματος αποβλέπουν είτε στην βελτίωση 
ιδιοτήτων του σκυροδέματος (πλαστικοποιητικά, ταχύπηκτα υλικά κλπ) είτε στη 
βελτίωση της στεγανότητας των σκυροδεμάτων ή τσιμεντοκονιαμάτων. Η εκτέλεση 

της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών και 
κανονισμών, θα επιμετρηθεί και θα πληρωθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του 

ΑΤΟΕ και εκτός από τις δαπάνες για τα υλικά περιλαμβάνει και την εργασία 
διαλύσεως, μετρήσεως αναλογίας και εγχύσεως μέσα στη μάζα του σκυροδέματος. 

 

3) Η θερμική μόνωση οποιονδήποτε στοιχείων κατασκευής επιτυγχάνεται με 
πλάκες μονωτικού υλικού που τοποθετούνται χωρίς να στερεώνονται ή με απλή 

στερέωση ή με διάστρωση τριμμάτων μονωτικού υλικού. Η εργασία που 
περιλαμβάνει τα υλικά και τα εργατικά, θα επιμετρηθεί και θα πληρωθεί σύμφωνα με 
τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ. 

 
4) Η ηχομόνωση χώρων γίνεται με την επένδυση των επιφανειών τους με ειδικές 

ηχοαπορροφητικές πλάκες που θα στερεώνονται όπως ορίζουν οι ειδικές 
προδιαγραφές τους. Σε περίπτωση πολυώροφων οικοδομών τα ξύλινα δάπεδά τους 

θα απομονώνονται με στρώση κισσήρεως ή με πλάκες υαλοβάμβακα πάχους 
τουλάχιστον 5εκ. Οι εργασίες αυτές θα επιμετρηθούν και θα πληρωθούν σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ. 

 
5) Τέλος οι κατακόρυφοι και οριζόντιοι αρμοί διαστολής, εξωτερικοί ή εσωτερικοί, 

θα πληρούνται με ειδικό υλικό πληρώσεως αρμών. Η εργασία θα επιμετρηθεί και θα 
πληρωθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του ΕΤΟΕ. 

 

 
15. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 
1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα δάπεδα αυτά (βιομηχανικά) είναι ανόργανα τσιμεντοειδούς βάσεως 
αυτοεπιπεδούμενα μη συρρικνούμενα τύπου EUROLIT και περιέχουν μίγμα 

χαλαζιακών αδρανών μεγάλης σκληρότητας μελετημένης κοκκομετρικής σύνθεσης με 
πλαστικοποιητικές και συνδετικές ύλες. Από πλευράς συνθέσεως τα δάπεδα αυτά είναι 
ομοιογενή, δηλαδή έχουν την ίδια χημική σύνθεση σε όλη τη μάζα τους, χωρίς 

οιεσδήποτε επιφανειακές προσμίξεις. Διαστρώνονται σε μία στρώση σε πάχος 15-
25mm, επί επιφανείς σκυροδέματος είτε αυτό είναι νέο ή παλαιό, αφού τηρηθούν 

ορισμένοι κανόνες για την προεργασία που αναφέρονται παρακάτω. 
 
Κατά την πήξη και στερεοποίηση των δαπέδων αυτών δε λαμβάνει χώρα συρρίκνωση 

(αποτελούνται από μη συρρικνωμένο υλικό) και συνεπώς δεν κατασκευάζονται αρμοί. 
Αρμοί απαιτείται να κατασκευάζονται μόνον όπου υπάρχει αντίστοιχος αρμός στο 

υπόστρωμα από σκυρόδεμα. Λόγω της ομογένειας η σκληρότητα αυτών των δαπέδων 
είναι η ίδια σε όλο το πάχος τους και πρέπει να είναι τουλάχιστον κατηγορίας Νο 7 της 
κλίμακας Mohs. 

Η μηχανική αντοχή σε θλίψη πρέπει να είναι τουλάχιστον 500kg/cm2 σύμφωνα με το 
DIN 1164 ή το  ISO R-679.  Από πλευράς επιπεδότητας τα δάπεδα αυτά θα πρέπει να 

είναι λεία και να μην παρουσιάζουν απόκλιση επιπεδότητας μεγαλύτερη από 
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1,5mm/m2 σύμφωνα με το DIN 18 202. Επί πλέον πρέπει να είναι ηλεκτρικά αγώγιμα 

κατά  DIN 51 593 με Ωμική αντίσταση μικρότερη των 100Ω. Τα δάπεδα αυτά 
παρουσιάζουν χημική αντοχή σε οργανικούς διαλύτες όπως τολουόλη, ακετόνη, 

ισοπροπανόλη, βενζόλιο κλπ. 
 
Τέλος τα δάπεδα αυτά δεν παράγουν σκόνη όχι μόνο λόγω της μεγάλης τους 

σκληρότητας που είναι ίδια σε όλη τη μάζα, αλλά επί πλέον λόγω ειδικής χημικής 
σύνθεσης που δεν επιτρέπει την ενανθράκωση (carbonization). 

 
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 

 

2.1 Η προεργασία επιφανειών που θα τοποθετηθούν τα δάπεδα (σκυρόδεμα, παλαιό 
γαρμπιλομωσαϊκό κλπ) γίνεται με λεπτομερή καθαρισμό αυτών με μηχανικά μέσα 

όπως συρματόβουρτσες, φρέζα, σιδηροβολή, αμμοβολή κλπ, ανάλογα με την 
κατάσταση του υποστρώματος. Η έτοιμη επιφάνεια πρέπει να είναι ξηρή και 
απαλλαγμένη από σκουριές, σκόνες, λίπη και λιπαρές ουσίες, υπολείμματα 

απορρυπαντικών, χρώματα ασβέστες κλπ. 
2.2 Ειδικότερα για επιφάνειες από μπετόν εκτός από την καθαρότητα και την 

ξηρότητα των επιφανειών αυτών, πρέπει να γίνει σχολαστικός έλεγχος της 
ποιότητας τους και να επιβεβαιωθεί η απόλυτη σταθερότητα τους. 

 
Αναλυτικότερα: 
Α) να ελεγχθεί αν ο επίπαγος που συνήθως σχηματίζεται στις επιφάνειες του μπετόν 

είναι στερεά συνδεδεμένος με αυτό. Ο έλεγχος γίνεται με κτύπημα με κατάλληλο 
εργαλείο. Αν με το κτύπημα αποκολληθούν τμήματα του επίπαγου αυτού (σαν 

φλούδες πάχους περίπου 2mm) τότε πρέπει να απομακρυνθούν τα χαλαρά και 
εύκολα αποκολλώμενα μέρη του ώστε ότι παραμείνει να είναι απόλυτα σταθερό. 

Β) αν κατά την κατασκευή του μπετόν έγινε επίπαση του τσιμέντου πάνω στη νωπή 

επιφάνεια του και εν συνεχεία η σκλήρυνση ολοκληρώθηκε σε συνθήκες υψηλής 
θερμοκρασίας, τότε αντί του επίπαγου της προηγούμενης παραγράφου 

σχηματίστηκε ένα λεπτό στρώμα πούδρας τσιμέντου που χαλαρά συνδέεται με το 
μπετόν και πρέπει να απομακρυνθεί. 

Η ύπαρξη της, διαπιστώνεται με την εξής δοκιμή. Με σκληρό πανί ή σφουγγαράκι 

σκοτσ-μπράιτ τρίβουμε τμήμα της επιφάνειας και το καθαρίζουμε. Επαναλαμβάνουμε 
τον ίδιο κύκλο 1-2 φορές ακόμα. Αν μετά από κάθε τρίψιμο εξακολουθεί να βγαίνει 

ακόμα, τότε πρέπει όλη η επιφάνεια του μπετόν να απαλλαγεί από αυτό το χαλαρό 
επίστρωμα με την βοήθεια σκληρής βούρτσας και άφθονου νερού, ώστε να φτάσουμε 
σε απόλυτα στερεή και σταθερή επιφάνεια. 

 
2.3 Μετά την προεργασία ακολουθεί σε δύο στρώσεις διάστρωση κατάλληλη εποξεικής 

ρητίνης για τη σταθεροποίηση του υποστρώματος (1η στρώση – εμποτισμός) και 
την ασφαλή συγκόλληση του δαπέδου με το υπόστρωμα (2η στρώση). 

 

2.4 Ακολουθεί η ανάμιξη των ξηρών συστατικών με αντίστοιχα υγρά συστατικά του 
δαπέδου σε ειδικούς αναδευτήρες βιαίας αναμίξεως, η άντληση του υλικού και η 

διάστρωση του δαπέδου με χρήση των απαραίτητων εργαλείων. 
 
2.5 Κατά την ολοκλήρωση της φάσης της πήξης γίνεται επιφανειακή λείανση με 

ειδικούς μηχανικούς λειαντήρες. 
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3. ΕΠΙΜΕΤΡΙΣΕΙΣ  

 
Η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) πλήρως κατασκευασμένου 

βιομηχανικού δαπέδου.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα στάδια των εργασιών που προαναφέρθηκαν στην 
παράγραφο 2. 

 
 

 
4. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να προτείνει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία την κατασκευή 
βιομηχανικών δαπέδων παρόμοιου και ισοδύναμου τύπου με τον ανωτέρω 

προδιαγραφόμενο. 
Διευκρινίζεται ότι ο προτεινόμενος τύπος θα πρέπει να είναι της αυτής τεχνολογίας με 
τον προαναφερόμενο. 

 
Η πρόταση του αναδόχου θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα και θα συνοδεύεται 

απαραίτητα από πλήρη τεχνικά στοιχεία (τεχνικά χαρακτηριστικά, τεχνική περιγραφή 
κλπ), καθώς και από κατάλογο έργων όπου έχει εφαρμοσθεί η προτεινόμενη μέθοδος. 

 
Σε περίπτωση έγκρισης της προτάσεως του αναδόχου η εργασία θα κατασκευασθεί με 
την τιμή του παρόντος άρθρου. Εξυπακούεται ότι η επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το 

απόλυτο δικαίωμα απόρριψης της πρόταση του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων με τα υλικά και κατά 

τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω. 
 
 

 
 

16.  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ/Σ ΤΥΠΟΥ Α & Β 
 

 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙOY ΥΠΟΣΤΑΘΜOY ΔΕΔΔΗΕ TYΠΟΣ Α 

Ως Υπόγειος Υποσταθμός Τύπου Α για την παρούσα μελέτη θεωρείται ο υποσταθμός 

στον οποίο τα Ανοίγματα φυσικού αερισμού (προσαγωγή/εξαερισμός): βρίσκονται 

εντός του κύριου ηλεκτροστασίου σε θέσεις διαγωνίως αντιδιαμετρικά στο μήκος του 

κυρίως χώρου,  με γνώμονα το ένα εξ αυτών να βρίσκεται πλησίον του Μ/Σ ΜΤ, όπου 

παράγεται και η μεγαλύτερη ποσότητα θερμικού φορτίου. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΥΠΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 

Επιφάνεια 39,96τ.μ 

Ύψος : 3,80 μ. 

Όγκος :  151,848κ.μ. 
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ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Ο υποσταθμός αποτελείται από τον κυρίως θάλαμο- ηλεκτροστάσιο και από προστατευμένο 

προθάλαμο που περιλαμβάνει την κλίμακα πρόσβασης. 

Διαστάσεις Προθαλάμου :2,50 μ x3,20μ 

Εντός του προθαλάμου τοποθετούνται όλα τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας και 

αποκαπνισμού. 
 

 

 

ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

Α) κύριος χώρος ( ηλεκτροστάσιο ) 

Δάπεδο - Τοίχοι - Οροφή : Beton πάχους 25cm.  

Θύρα πυράντοχηF90, καθαρού πλάτους 90cm, εσωτερικά με μπάρα πανικού, εξωτερικά με 

πόμολο και κλειδαριά. Η θύρα τοποθετείται στον διαχωριστικό τοίχο μεταξύ κύριου 

ηλεκτροστασίου και προστατευμένου προθαλάμου.  

Η θύρα ανοίγει προς τα έξω και συγκρατείται ανοικτή μέσω ηλεκτρομαγνήτη, ελεγχόμενου από 

τον πίνακα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης. Η εν λόγω πυράντοχη θύρα ελευθερώνεται αυτόματα 

όταν ενεργοποιηθεί το πρώτο στάδιο του πίνακα πυρανίχνευσης ή χειροκίνητα με το πάτημα 

button που βρίσκεται τοποθετημένο πλησίον της θύρας, εντός του προθαλάμου. 

Η θύρα διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς στην κλειστή θέση, ώστε στην περίπτωση που 

απαιτηθεί να γίνει ολική κατάκλιση, να κλείνει χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.  

Ανοίγματα φυσικού αερισμού (προσαγωγή/εξαερισμός): τα δυο ανοίγματα, διαστάσεων 70 cm x 

250 cm έκαστο, βρίσκονται εντός του κύριου ηλεκτροστασίου σε θέσεις διαγωνίως 

αντιδιαμετρικά με γνώμονα το ένα εξ αυτών να βρίσκεται πλησίον του Μ/Σ ΜΤ, όπου παράγεται 

και η μεγαλύτερη ποσότητα θερμικού φορτίου. Τα ανοίγματα αερισμού είναι κάθετης διατομής 

και απολήγουν σε κουραγκλές τα οποία καλύπτονται από εσχάρες βαρέως τύπου. Στα ανοίγματα 

εξαερισμού τοποθετούνται ηλεκτροκίνητα Fire Dampers με τρόπο ώστε οι κινητήρες να 

βρίσκονται εντός των κουραγκλές ώστε να είναι ευκόλως επισκέψιμα μετά από αφαίρεση των 

εσχαρών. Κάτω από τις εσχάρες τοποθετούνται κατάλληλα φιλτροθέσια επι των οποίων 

υπάρχουν φίλτρα πλενόμενα, προκειμένου να αποφεύγεται η εισροή σκόνης, φύλλων φυτών και 

άλλοι ρύποι. 

Καταπακτή στην οροφή : διαστάσεων 1.80μ x 2.50 μ, κατασκευασμένη από beton πάχους 15cm, 

επί λαμαρίνας, εδρασμένη σε σιδηροδοκούς IPE. 
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Β) προστατευμένος προθάλαμος 

Ανθρωποθυρίδα (για πρόσβαση από το ύπαιθρο) : πυράντοχη F90, διαστάσεων 80 cm x 72 cm, 

εσωτερικά με μπάρα πανικού, εξωτερικά με κλειδαριά ή Θύρα πυράντοχη F 90 Ανθρωποθυρίδα 

(για πρόσβαση από το εσωτερικό κτηρίου), διαστάσεων 90 cm x 220 cm εσωτερικά με μπάρα 

πανικού και εξωτερικά με πόμολο και κλειδαριά. Η πυραντοχή της θύρας είναι σε συμφωνία με 

την προβλεπόμενη πυραντίσταση του κτηρίου στο οποίο φιλοξενείται ο χώρος του υποσταθμού 

και εξαρτάται από την χρήση του χώρου.  

Οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να αποτελούν αυτοτελές πυροδιαμέρισμα με πυράντοχο 

περίβλημα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με τον απαιτούμενο για τα πυροδιαμερίσματα του 

κτιρίου και όχι μικρότερο των 60 λεπτών και δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω από ή σε άμεση 

γειτνίαση με τις τελικές εξόδους των κτιρίων. 

Κλίμακα (ανθρωποθυρίδας): μεταλλική πλάτους 80 cm, βαμμένη με πυράντοχη βαφή. 

Διαχωριστικός τοίχος: πυράντοχος F 90, κατασκευασμένος από πυράντοχη γυψοσανίδα. 

Οπές αποκαπνισμού: 

Διαχωριστικού τοίχου: διαστάσεων 35 cm x 35 cm. 

Εξωτερικού τοιχίου: διαστάσεων 50 cm x 25 cm. 

ΜΗΚΟΣ ΟΔΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

Το μέγιστο μήκος της όδευσης διαφυγής  είναι 12 μ. 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Το σύστημα αποτελείται από : 

- Πίνακα ανίχνευσης/κατάσβεσης, 4αρων ζωνών ανίχνευσης και μιας εντολής κατάσβεσης, 

πλήρης με δυο συσσωρευτές αυτονομίας. 

- Πυρανιχνευτές ιονισμού (καπνού)-2 τεμ [1 πλησίον των πεδίων ΜΤ& ΧΤ,  1 πλησίον του 

Μ/Σ/ΜΤ] 

- Πυρανιχνευτές θερμοδιαφορικοί -2 τεμ [1 πλησίον των πεδίων ΜΤ & ΧΤ & 1 πλησίον του 

Μ/Σ/ΜΤ]. 

- ΦιάλεςCO2-ενδεικτικής ποσότητας 3x45 Κg (81,31κ.μ. x 1,33=109Kg). 

[Για τον υπολογισμό του CO2 σε χώρους με όγκο μεγαλύτερο από 53m3, o συντελεστής είναι 1,33 

Kg/m3.] 

- Σωληνώσεις και ακροφύσια κατάκλισης 

- Ηλεκτροκίνητη βαλβίδα εκκροής, 24V 

- Κλείστρο χειροκίνητης ενεργοποίησης 
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- Ηλεκτρικό buttonχειροκίνητης ενεργοποίησης κατάκλισης (κόκκινου χρώματος) 

- Ηλεκτρικός κλειθροδιακόπτης αναστολής της κατάκλισης (κίτρινου χρώματος) 

- Κουδούνι συναγερμού 6’’, 24DV (prealarm) 

- φαροσειρήνα κατάκλισης κόκκινη (alarm) κατά ΕΝ54- (σε υποσταθμούς με πρόσβαση από 

το εσωτερικό κτηρίου, η φωτεινή σήμανση τοποθετείται εξωτερικά του χώρου, άνωθεν της 

θύρας) 

- Φωτεινή σήμανση «STOP ΑΕΡΙΟ» - (σε υποσταθμούς με πρόσβαση από το εσωτερικό 

κτηρίου, η φωτεινή σήμανση τοποθετείται εξωτερικά του χώρου, άνωθεν της θύρας)  

- Συσκευή πρόσδεσης οσμής (ddie) 

- Συσκευή απομόνωσης (Eca-ofe) 

 

Λειτουργία :  

Πέραν των ανωτέρω ο πίνακας τοπικής κατάσβεσης χειρίζεται και τα ηλεκτροκίνητα Fire 

Dampers. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ενεργοποίησης της κατάσβεσης (δεύτερο στάδιο), 

προηγείται κλείσιμο των Fire Dampersκαι σφράγιση του χώρου.  

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η τροφοδοσία για το κλείσιμο των ηλεκτροκίνητων Dampers, 

εξασφαλίζεται μέσω ανεξαρτήτων συσσωρευτών με ανεξάρτητο τροφοδοτικό που τροφοδοτούν 

αποκλειστικά τα Fire Dampers ή μέσω ελατηρίου επαναφοράς (εσχάτη εναλλακτική). 

Κατά την επαναφορά του ρεύματος, τα Fire Dampers ανοίγουν αυτόματα εφόσον ο πίνακας 

τοπικής ανίχνευσης/κατάσβεσης βρίσκεται εν ηρεμία. 

Δοκιμές : 

1) Ο πίνακας τοπικής κατάσβεσης δοκιμάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή. 

2) Τα Fire Dampers δοκιμάζονται είτε με ενεργοποίηση του τοπικού πίνακα κατάσβεσης, είτε 

χειροκίνητα μέσω επιλογικού διακόπτη  AUTO-MANUAL CLOSED. Η κατάσταση CLOSED 

των Fire Dampers σημαίνεται οπτικά μέσω ενδεικτικής λυχνίας και ηχητικά μέσω 

βομβητή. 

3) Ο ανεμιστήρας αποκαπνισμού δοκιμάζεται χειροκίνητα μέσω επιλογικού διακόπτη που 

βρίσκεται στην όψη του πίνακα. 

 

Συντηρήσεις : 

‘Ολα τα συστήματα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το 

έτος. 

Η συντήρηση των συστημάτων θα γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία και σύμφωνα με σχετικό 

πρωτόκολλο ασφαλών ενεργειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενέργειες που αποσκοπούν στην 

επισκευή θα προϋποθέτουν την διακοπή της Μέσης Τάσεως και την τοποθέτηση του γειωτού, 

που θα γίνεται από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. 

Οι πυροσβεστήρες ελέγχονται κάθε 12 μήνες και αναγομώνονται  (αντικατάσταση 

κατασβεστικού υλικού )  κάθε 4 έτη. 
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2) FIRE DAMPERS 

Όπως αναφέρθηκε, τα ανοίγματα αερισμού του ηλεκτροστασίου καλύπτονται με ηλεκτροκίνητα 

Fire Dampers. 

Τύπος: κινητήρας 24V, με ελατήριο επαναφοράς (κλείσιμο), χρόνος επαναφοράς 17 sec. 

Τοποθέτηση : κάθετα στα ανοίγματα αερισμού 

Ηλεκτρική τροφοδότηση :  οι κινητήρες των Fire Dampers είναι 24V και τροφοδοτούνται μέσω 

ανεξάρτητης συστοιχίας συσσωρευτών και ιδιαίτερου τροφοδοτικού. 

Λειτουργία : 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της κατάκλισης, ο τοπικός πίνακας ανίχνευσης-κατάσβεσης 

διακόπτει την τροφοδοσία των κινητήρων των FD και αυτά κλείνουν μέσω ελατηρίου, 

σφραγίζοντας τον χώρο. 

 

3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ-ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 

- Πίνακας συναγερμού 10 ζωνών, επεκτεινόμενος σε  50, με 10 υποσυστήματα, εξόδους 

ρελέ και προγραμματιζόμενες εξόδους και κωδικοποιητή. 

- Επέκταση 5 τερματικών, η οποία συνδέεται στον πίνακα μέσω του Ι-BUS. Τα τερματικά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι ή σαν έξοδοι. (2τεμ) 

- Συσσωρευτής αυτονομίας 12V, 7 AH 

- Πληκτρολόγιο με φωτιζόμενη οθόνη γραφικών και βομβητή. 

- Πλακέτα δικτύου TCP/IP & Ethernet 

- Μονάδα Web Way IP/GPRSμε ενσωματωμένη κεραία για μετάδοση σημάτων σε κέντρο 

λήψεως σημάτων (ΚΛΣ). 

- Σειρήνα αυτοτροφοδοτούμενη με κόκκινο φλάς και μπαταριά grade 3. 

- Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων και μικροκυμάτων (2τεμ) 

- Μαγνητική επαφή (στην καταπακτή) 

- Ανιχνευτής νερού διαρροής (2τεμ) 

- Κάμερα IP 4MPixel 

Μέσω του Συστήματος Συναγερμού και της μονάδας GPRS μεταδίδονται  σε Κέντρο Λήψεως 

Σημάτων (ΚΛΣ) τα ακόλουθα σήματα : 

1) Παραβίαση χώρου (επαφή ανθρωποθυρίδας ή πυράντοχης θύρας και RADAR χώρου) 

2) Ενεργοποίηση πίνακα πυρανίχνευσης (pre-alarm) 

3) Ενεργοποίηση κατάκλισης (alarm) 

4) Απώλεια τροφοδοσίας πινάκων συναγερμού/πυρανίχνευσης (επιτηρητής τάσεως 

συστημάτων πυρασφάλειας) 

5) Χαμηλή τάση μπαταριών πίνακα πυρανίχνευσης 

6) Τερματικές επαφές Fire Dampers (θέση ΚΛΕΙΣΤΟ) – ομαδοποίηση  

7) Ενεργοποίηση Buchholtz (pre-alarm) 

8) Ενεργοποίηση Buchholtz (alarm –ρίψη διακόπτη Μ.Τ.) 

9) Θέση OFF διακόπτη Μ.Τ.  

10) Θερμοκρασία χώρου (θ > 40οC) 
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11) Σχετική υγρασία χώρου (Η> .... %) 

12) Αισθητήρια υγρασίας τοποθετημένα εντός του καναλιού διελεύσεως καλωδίων 

(περίπτωση πλημμύρας) 

13) Λειτουργία ανεμιστήρα αποκαπνισμού 

14) Αισθητήριο ποιότητας αέρα (CO2) 

Για την εγκατάσταση του GSM πρέπει να δεσμεύεται εντός του κτηρίου χώρος με πρόσβαση 

σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

4) ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΜΑΚΡΙΝΣΗ CO2 

Ο αποκαπνισμός του χώρου επιτυγχάνεται με φυσικό τρόπο που εξασφαλίζεται μέσω της 

ανθρωποθυρίδας και των ανοιγμάτων του ηλεκτροστασίου. 

Η απομάκρυνση του CO2 από το χώρο του κύριου ηλεκτροστασίου γίνεται μέσω ανεμιστήρα, 

υπολογισμένου για 6 εναλλαγές την ώρα και θερμοκρασία 450ο C, σύμφωνα με το NFPA 12 

Chapter 9. 

Ο ανεμιστήρας τοποθετείται στον προθάλαμο. 

Η παραλαβή του CO2 γίνεται μέσω αεραγωγού που φέρει δυο στόμια, ένα στον ενδιάμεσο τοίχο 

για τον καπνό του κύριου ηλεκτροστασίου και ένα εντός του προθαλάμου. 

Στον ενδιάμεσο τοίχο τοποθετείται ηλεκτροκίνητο Damper. 

 

Λειτουργία : 

Η εκκίνηση του ανεμιστήρα αποκαπνισμού γίνεται :  
 

Α) χειροκίνητα μέσω τοπικού διακόπτη πλησίον της ανθρωποθυρίδος. 

Για την περίπτωση διακοπής του ρεύματος του ηλεκτροστασίου, προβλέπεται τροφοδοσία μέσω 

εξωτερικής πηγής. Για τον σκοπό αυτό τοποθετείται πλησίον της ανθρωποθυρίδας σταθερός 

ρευματολήπτης που ηλεκτροδοτεί εναλλακτικά τον ανεμιστήρα και το ηλεκτροκίνητο Damper. 
 

Β) Ο ανεμιστήρας αποκαπνισμού θα λειτουργεί και για τον δροσισμό του κύριου 

ηλεκτροστασίου, αυτόματα, κατόπιν εντολής του θερμοστάτη (για θ > 40οC). 
 

5) ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Εντός του χώρου τοποθετούνται 3 πυροσβεστήρες CO2 5Kg (2 στο ηλεκτροστάσιο και 1 στον 

προθάλαμο) 

6) ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Εντός του χώρου και πλησίον της κλίμακας τοποθετείται πυροσβεστικός σταθμός πλήρης με 

αναπνευστική συσκευή διαφυγής 6lt/300bar- full face EN1146 (2005). 

Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων ενισχυμένος (ΠΔ14/2014) με ερμάριο γαλβανιζέ 

πάχους 1,5mm, διαστάσεων 100Χ65Χ24cm, με σκεπάρνι, φτυάρι, αξίνα, τσεκούρι, λοστό 

διάρρηξης, αντιπυρική κουβέρτα (κατά DIN14155), 2 ηλεκτρικούς φακούς αντιεκρηκτικού τύπου, 

2 προστατευτικά κράνη (κατά ΕΝ397), 2 ατομικές προσωπίδες με φίλτρο (κατά ΕΝ148 - 1ΕΝ136) 

και Αναπνευστική συσκευή διαφυγής 6Lt-300bar-full face EN1146 (2005). 
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Ατομικές  Προσωπίδες  μονού φίλτρου (ΕΝ148-1) 

Σημεία συμμόρφωσης 

 Οι ατομικές προσωπίδες ολόκληρου προσώπου να φέρουν πιστοποίηση σύμφωνα με το 

ΕΝ 136:1998 κλάση 3  

 Να φέρουν CE 

 Να έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης από εργοστάσιο ISO 9001. 

 Το υλικό κατασκευής τους να είναι αντιαλλεργικό ελαστικό φιλικό προς το δέρμα και να 

διαθέτει διπλή στεγανότητα στην εφαρμογή στο πρόσωπο. 

 Να φέρουν ελαστικό κεφαλόδεμα πέντε σημείων με ιμάντα ανάρτησης. 

 Κάθε ατομική προσωπίδα μάσκα να έχει βαλβίδες εισπνοής &εκπνοής εύκολα 

αντικαταστάσιμες με φωνητική μεμβράνη. 

 Η οματοθυρίδανα είναι πανοραμική με ευρεία περιφερειακή ορατότητα μετρούμενη 

σύμφωνα με το EN 136:1998 τουλάχιστον σε αναλογία 90% με το φυσικό πεδίο της 

όρασης, να είναι κατασκευασμένη από polycarbonate  και εξωτερικά να διαθέτει 

επεξεργασία αντί χαρακτική (anti-scratch) και εσωτερικά  επεξεργασία αντί-θαμβωτική 

(anti-fog) ή εναλλακτικά να επιδέχεται ειδικό σπρέι για αντιθάμβωση. 

 Το σπείρωμα των φίλτρων στην προσωπίδα να είναι βάσει του ΕΝ 148-1. 

 Η κάθε μάσκα ολοκλήρου προσώπου να παραδοθεί με ειδική υφασμάτινη θήκη 

προστασίας από ρύπους και σκόνες.  

Φίλτρο διηθητικών ατομικών προσωπίδων  σύμφωνα με το πρότυπο EN 148-1 

Σκοπός χρήσης: Προστασία της αναπνοής του χρήστη μέσω διηθητικής προσωπίδας ολοκλήρου 

προσώπου με πρότυπο σύνδεσης RD 40 κατά το ΕΝ 148-1. 

Πρότυπα Πιστοποιήσεις EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000 / A1:2006 

 Να διαθέτουν πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους οίκους για το τον τύπο του φίλτρου 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Κατασκευή 

 Το φίλτρο να είναι συνδυαζόμενου τύπου ικανό να προστατεύσει τον χρήστη τόσο από 

στερεά όσο και από αέρια σωματίδια. Να φέρει ενεργό άνθρακα για την κατακράτηση 

των αερίων και υλικό συγκράτησης των σωματιδίων σύμφωνα με τις ως άνω 

πιστοποιήσεις. 

 Το σώμα του φίλτρου να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και όχι από πλαστικό. Το 

σχήμα του θα είναι στρογγυλό και θα φέρει στόμιο σύνδεσης για την προσωπίδα 

ολόκληρου προσώπου βιδωτό κατά EN 148-1 (RD40). 

 Το φίλτρο εντός της συσκευασίας του θα έχει διάρκεια ζωής-αποθήκευσης το ελάχιστο 

οκτώ έτη (8) από την ημερομηνία παραγωγής του.   

 Το συνολικό βάρος του φίλτρου δεν θα ξεπερνά τα 350 γραμμάρια.  

 Το φίλτρο να είναι σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση A2B2E2K2 Hg P3 R D 
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Αναπνευστική συσκευή διαφυγής 6lt/300bar- full face EN 1146 (2005), 

 Να είναι αναπνευστική συσκευή διαφυγής  συνεχής ροής εύρους:  35 – 37 L/min . 

 Να διαθέτει κουκούλα με ομοατοθυρίδα ευρείας ορατότητάς . 

 Να διαθέτει φιάλη με  χρόνο παροχής αναπνευστικού αέρα που κυμαίνεται   από 10 έως  

15 λεπτά . 

 Να διαθέτει ηχητική ειδοποίηση μέσω σφυρίχτρας πριν την εξάντληση αναπνευστικού 

αέρα της φιάλης. 

 Να διαθέτει ανακλαστικές επιφάνειές καθώς και εξωτερική ένδειξη μανομέτρου . 

 Να απαιτεί ελάχιστη συντήρηση , να είναι μικρών διαστάσεων και το βάρος της   να μη 

ξεπερνάει τα 5.5 kg . 

 Να συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του κανονισμού PPE 

(ΕΕ) 2016/425 και να έχει δοκιμαστεί και σχεδιαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN1146 

(2005), DNVGLCertificateofFireApproval και DNVCertificateofTypeApproval. 

 Να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με ISO 23269-1:2008 και  ISO 23269-4:2011. 

 Να διαθέτει πιστοποίηση CE . 

 

7) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Εντός του ηλεκτροστασίου και εντός του προθαλάμου τοποθετούνται φωτιστικά ασφαλείας, 

ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός της όδευσης διαφυγής. 

Επιπλέον, εντός του προθαλάμου, τοποθετείται πρόσθετο δίφωτο φωτιστικό ασφαλείας τύπου 

«λαγουδάκι» συνδεδεμένο σε σταθερό ρευματοδότη. Το εν λόγω φωτιστικό δύναται να είναι 

αποσπώμενο και να χρησιμοποιείται για φωτισμό σε περίπτωση χειρισμών διακοπτών μετά από 

διακοπή ρεύματος.   

8) ΕΠΟΠΤΕΙΑ-CCTV 

Εντός του ηλεκτροστασίου και εντός του προθαλάμου τοποθετούνται ψηφιακές κάμερες για την 

εποπτεία των χώρων. Η εικόνα μεταδίδεται μέσω της κάρτας του GPRSστο Κέντρο Λήψεως 

Σημάτων. 

Σε περίπτωση εκδήλωσης οιουδήποτε συμβάντος, το ΚΛΣ έχει την δυνατότητα οπτικού ελέγχου 

των χώρων. 

9) ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 

Μέσω της μονάδος GPRS, δίδεται η δυνατότητα τηλεχειρισμών, τουλάχιστον τεσσάρων (4) 

Digital Out put εντολών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα σημεία τηλεχειρισμού : 

1) Εκκίνηση/στάση αποκαπνισμού 

2) Χειρισμός διακοπτών ΜΤ ή ΧΤ 
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10) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βρίσκεται εντός του προθαλάμου. 

Στον χώρο του κύριου ηλεκτροστασίου υπάρχουν μόνον οι ακόλουθες καλωδιώσεις: 

- Καλωδιώσεις σύνδεσης των πυρανιχνευτών. Συνδέονται ανά ζεύγη 

(ιονισμού/θερμοδιαφορικοίί) και τα καλώδια οδεύουν εντός ηλεκτρολογικών σωλήνων, 

στον άξονα του χώρου και σε ασφαλή απόσταση από πεδία και Μ/Σ. Οι πυρανιχνευτές 

τοποθετούνται στην οροφή του ηλεκτροστασίου. 

- Καλωδιώσεις σύνδεσης των ηλεκτροκινητήρων των Fire Dampers. Τα καλώδια οδεύουν 

εντός ηλεκτρολογικών σωλήνων, στον άξονα του χώρου και σε ασφαλή απόσταση από 

πεδία και Μ/Σ. 

- Οι καλωδιώσεις του υπόλοιπου εξοπλισμού που τοποθετείται εντός του ηλεκτροστασίου, 

ήτοι  κουδούνι 6’’, φωτιστικά ασφαλείας, φωτιστικό χώρου, ρευματοδότης 1Φ και 

ρευματοδότης 3Φ, είναι περιορισμένες και απολήγουν στον ενδιάμεσο τοίχο. 

Εντός του προθαλάμου τοποθετείται ηλεκτρικός πίνακας παροχών και αυτοματισμού. Ο πίνακας 

αυτός τροφοδοτείται από τον ΓΠΧΤ του υποσταθμού. Το τμήμα που αφορά τον ανεμιστήρα 

αποκαπνισμού, το Damper αποκαπνισμού και ανεξάρτητο φωτιστικό στοιχειώδους φωτισμού 

του προθαλάμου τροφοδοτείται εναλλακτικά από τον ρευματολήπτη που είναι τοποθετημένος 

πλησίον της ανθρωποθυρίδας. 

 

11) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο σωλήνας της τοπικής κατάσβεσης οδεύει και αυτή στον άξονα του χώρου σε ασφαλή 

απόσταση από πεδία και Μ/Σ και απολήγει στα δυο ακροφύσια. 

Ο εν λόγω σωλήνας θα είναι γειωμένος μέσω της ισοδυναμικής γειώσεως του Υ/Σ. 
 

ΔΟΚΙΜΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΩΤΟΚ0ΛΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ) 
 

1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον καθαρισμό των πυρανιχνευτών, την τακτική αντικατάσταση των 

συσσωρευτών αυτονομίας και τις δοκιμές του συστήματος ως εξής : 

Α) Ενεργοποίηση των πυρανιχνευτών ιονισμού με spray (δοκιμή 1ου σταδίου). 

Ελέγχεται η ενεργοποίηση πίνακα (1ο στάδιο), η λειτουργία της φαροσειρήνας, η απελευθέρωση 

του ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης της ενδιάμεσης θύρας και η μετάδοση σήματος στο ΚΛΣ. 

 

Β) Ενεργοποίηση του πίνακα κατάσβεσης στο 2ο στάδιο. 

Ελέγχεται η ενεργοποίηση πίνακα (2ο στάδιο), και η έναρξη της διαδικασίας κατάσβεσης, ήτοι : 

- Κλείσιμο των Fire Dampers. 

- Λειτουργία κουδουνιού 6’’. 

- Εμφάνιση τάσης 24V στην ηλεκτροκίνητη βαλβίδα εκροής των φιαλών κατάσβεσης. 

- Αφή της ενδείξεως “STOP AERIO”. 
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Γ) Δοκιμή διακόπτη αναστολής της κατάκλισης (κίτρινου χρώματος) 

Δ) Δοκιμή button χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάκλισης (κόκκινου χρώματος)  

 

2) FIRE DAMPERS 

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον καθαρισμό των Fire Dampers από σκόνη και ρύπους με 

πρόσβαση από τα κουραγκλές. 

Τα Fire Dampers δοκιμάζονται είτε αυτόματα μέσω του πίνακα τοπικής κατάσβεσης (2ο στάδιο) 

είτε χειροκίνητα μέσω επιλογικού διακόπτη AUTO-MANUAL OFF) 

Και στις δυο δοκιμές, αναμένεται το κλείσιμο των Fire Dampers και η μετάδοση σήματος στο ΚΛΣ 

με την ένδειξη FIRE DAMPERS-OFF (alarm). Παράλληλα σημαίνεται η κατάσταση Closed σε 

ενδεικτική λυχνία στην όψη του πίνακα. 
 

3) ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ 

Ο μηχανικός αποκαπνισμός δοκιμάζεται : 

- Χειροκίνητα από τον διακόπτη  που βρίσκεται πλησίον της ανθρωποθυρίδας. 

- Αυτόματα μέσω της ενεργοποίησης του πίνακα τοπικής κατάσβεσης, εφόσον ο επιλογικός 

διακόπτης είναι στην θέση AUTO. 

- Αυτόματα μέσω του θερμοστάτη χώρου ηλεκτροστασίου με αλλαγή του setpoint. 

Κατά την διάρκεια της δοκιμής ελέγχεται και το αυτόματο άνοιγμα του Damper αποκαπνισμού. 

4) ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Ελέγχεται η ύπαρξη και η κατάσταση των προβλεπόμενων πυροσβεστήρων στις προβλεπόμενες 

σημαινόμενες θέσεις. 

5) ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Ελέγχεται ο προβλεπόμενος εξοπλισμός του πυροσβεστικού σταθμού σύμφωνα με τη 

κατάσταση που βρίσκεται αναρτημένη στο εσωτερικό της θύρας του ερμαρίου. 

Ελέγχεται η κατάσταση της αναπνευστικής συσκευής διαφυγής 6lt / 300 bar- full face. 
 

6) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ελέγχεται η λειτουργία και η κατάσταση των φωτιστικών ασφαλείας με δοκιμής διακοπής της 

τροφοδοσίας μέσω σημαινόμενης ασφάλειας του ηλ. πίνακα. 

Η δοκιμή διαρκεί 30’ της ώρας και μετά από την επαναφορά επαναλαμβάνεται για 15΄της ώρας. 

7) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ-ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 

Η συντήρηση αφορά στην δοκιμή των περιφερειακών σημείων του συναγερμού ήτοι: 

- Ανιχνευτές κίνησης παθητικών υπερύθρων και μικροκυμάτων. 

- Μαγνητική επαφή καταπακτής. 

- Ανιχνευτών διαρροής νερού. 

- Υπερχείλιση φρεατίου αντλίας υδάτων στάθμης. 

- Θερμοστάτης χώρου ηλεκτροστασίου (με αλλαγή του set point). 
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- Θέση CLOSED των Fire Dampers.  

- Θέση διακόπτη αναστολής της κατάσβεσης. 

- Λειτουργία ανεμιστήρα αποκαπνισμού. 

- Αισθητήριο ποιότητας αέρα (CO2) 

- Ενεργοποίηση Buchholtz (pre-ala rm) 

- Ενεργοποίηση Buchholtz (alarm-ρίψη διακόπτη Μ.Τ.) 

- Θέση OFF διακόπτη Μ.Τ.  

Παράλληλα ελέγχεται η μετάδοση των διακριτών σημάτων προς το ΚΛΣ. 

Τέλος ελέγχεται η κατάσταση των συσσωρευτών αυτονομίας 12V-7 AH. 

8) ΕΠΟΠΤΕΙΑ-CCTV 

Ελέγχεται η λειτουργία του συστήματος CCTV, η καταγραφή των συμβάντων και η μετάδοση της 

εικόνας στο ΚΛΣ. 

9) ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 

Μέσω του ΚΛΣ δια της μονάδος GPRS, δίδεται εντολή εκκίνησης του ανεμιστήρα  αποκαπνισμού. 

Μετά το πέρας των δοκιμών συντάσσεται από τους συντηρητές σχετικό πρωτόκολλο το οποίο 

υποβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

Προ της μετάβασης συνεργείου που θα εκτελέσει εργασίες συντήρησης ή επισκευής του 

υποσταθμού ακολουθούνται οι παρακάτω ενέργειες : 

- Ενημερώνεται το ΚΛΣ το οποίο εντείνει την παρακολούθηση μέσω του CCTV. 

- Ενεργοποιείται ο διακόπτης αναστολής κατάκλισης. 

- Αποσπώνται οι πυρανιχνευτές προς αποφυγή ενεργοποίησης.  

Μετά το πέρας των εργασιών, επανέρχονται τα συστήματα σε κατάσταση ετοιμότητας και 

ενημερώνεται το ΚΛΣ. 
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ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙOY ΥΠΟΣΤΑΘΜOY ΔΕΔΔΗΕ TYΠΟΣ Β 

Ως Υπόγειος Υποσταθμός Τύπου Β για την παρούσα μελέτη θεωρείται ο υποσταθμός στον οποίο 

τα Ανοίγματα φυσικού αερισμού (προσαγωγή/εξαερισμός): βρίσκονται εντός του κύριου 

ηλεκτροστασίου σε θέσεις διαγωνίως αντιδιαμετρικά στο πλάτος  του κυρίως χώρου,  με 

γνώμονα το ένα εξ αυτών να βρίσκεται πλησίον του Μ/Σ ΜΤ, όπου παράγεται και η μεγαλύτερη 

ποσότητα θερμικού φορτίου. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΥΠΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 

Επιφάνεια 65,55τ.μ 

Ύψος : 3,80 μ. 

Όγκος :  249,09κ.μ. 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Ο υποσταθμός αποτελείται από τον κυρίως θάλαμο - ηλεκτροστάσιο και  από προστατευμένο 

προθάλαμο που περιλαμβάνει την κλίμακα πρόσβασης. 

Διαστάσεις Προθαλάμου : 2,50 μ x3,20μ 

Εντός του προθαλάμου τοποθετούνται όλα τα μέσα ενεργητικής  πυροπροστασίας και 

αποκαπνισμού. 

 

 

ΔΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

Α) κύριος χώρος (ηλεκτροστάσιο) 

Δάπεδο - Τοίχοι – Οροφή : Beton πάχους 25cm 

Θύρα πυράντοχη F90, καθαρού πλάτους 90 cm, εσωτερικά με μπάρα πανικού, εξωτερικά με 

πόμολο και κλειδαριά. Η θύρα τοποθετείται στον διαχωριστικό τοίχο μεταξύ κύριου 

ηλεκτροστασίου και προστατευμένου προθαλάμου.  

Η θύρα ανοίγει προς τα έξω και συγκρατείται ανοικτή μέσω ηλεκτρομαγνήτη, ελεγχόμενου από 

τον πίνακα πυρανίχνευσης - κατάσβεσης. Η εν λόγω πυράντοχη θύρα ελευθερώνεται αυτόματα 

όταν ενεργοποιηθεί το πρώτο στάδιο του πίνακα πυρανίχνευσης ή χειροκίνητα με το πάτημα 

button Ποy βρίσκεται τοποθετημένο πλησίον της θύρας, εντός του προθαλάμου. 

Η θύρα διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς στην κλειστή θέση, ώστε στην περίπτωση που 

απαιτηθεί να γίνει ολική κατάκλιση, να κλείνει χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.  
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Ανοίγματα φυσικού αερισμού (προσαγωγή/εξαερισμός): τα δυο ανοίγματα, διαστάσεων 70cm x 

250 cm έκαστο, βρίσκονται εντός του κύριου ηλεκτροστασίου σε θέσεις αντιδιαμετρικά με 

γνώμονα το ένα εξ αυτών να βρίσκεται πλησίον του Μ/Σ ΜΤ, όπου παράγεται και η μεγαλύτερη 

ποσότητα θερμικού φορτίου. Τα ανοίγματα αερισμού είναι κάθετης διατομής και απολήγουν σε 

κουραγκλές τα οποία καλύπτονται από εσχάρες βαρέως τύπου. Στα ανοίγματα εξαερισμού 

τοποθετούνται ηλεκτροκίνητα Fire Dampers με τρόπο ώστε οι κινητήρες να βρίσκονται εντός των 

κουραγκλές ώστε να είναι ευκόλως επισκέψιμα μετά από αφαίρεση των εσχαρών. Κάτω από τις 

εσχάρες τοποθετούνται κατάλληλα φιλτροθέσια επί των οποίων υπάρχουν φίλτρα πλενόμενα, 

προκειμένου να αποφεύγεται η εισροή σκόνης, φύλλων φυτών και άλλοι ρύποι. 

Καταπακτή στην οροφή : διαστάσεων 1.80μ x 2.50μ, κατασκευασμένη από beton πάχους 15cm, 

επί λαμαρίνας, εδρασμένη σε σιδηροδοκούς IPE. 

 

Β) προστατευμένος προθάλαμος 

Ανθρωποθυρίδα (για πρόσβαση από το ύπαιθρο) : πυράντοχη F90, διαστάσεων 80cm x 72cm, 

εσωτερικά με μπάρα πανικού, εξωτερικά με κλειδαριά. ή Θύρα πυράντοχη F90 Ανθρωποθυρίδα 

(για πρόσβαση από το εσωτερικό κτηρίου), διαστάσεων 90cm x 220cm εσωτερικά με μπάρα 

πανικού και εξωτερικά με πόμολο και κλειδαριά. Η πυραντοχή της θύρας είναι σε συμφωνία με 

την προβλεπόμενη πυραντίσταση του κτηρίου στο οποίο φιλοξενείται ο χώρος του υποσταθμού 

και εξαρτάται από την χρήση του χώρου.   

 Οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να αποτελούν αυτοτελές πυροδιαμέρισμα με πυράντοχο 

περίβλημα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με τον απαιτούμενο για τα πυροδιαμερίσματα του 

κτιρίου και όχι μικρότερο των 60 λεπτών και δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω από ή σε άμεση 

γειτνίαση με τις τελικές εξόδους των κτιρίων. 

Κλίμακα (ανθρωποθυρίδας) : μεταλλική πλάτους 80 cm, βαμμένη με πυράντοχη βαφή. 

Διαχωριστικός τοίχος: πυράντοχος F90, κατασκευασμένος από πυράντοχη γυψοσανίδα. 

Οπές αποκαπνισμού 

Διαχωριστικού τοίχου: διαστάσεων 50 cm x 50 cm. 

Εξωτερικού τοιχίου: διαστάσεων 50 cm x 40 cm. 

 

ΜΗΚΟΣ ΟΔΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

Το μέγιστο μήκος της όδευσης διαφυγής  είναι  14  μ. 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

12) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Το σύστημα αποτελείται από : 

- Πίνακα ανίχνευσης/κατάσβεσης, 4άρων ζωνών ανίχνευσης και μιας εντολής κατάσβεσης, 

πλήρης με δυο συσσωρευτές αυτονομίας. 

- Πυρανιχνευτές  ιονισμού (καπνού)- 2 τεμ [1 πλησίον των πεδίων ΜΤ& ΧΤ,  1 πλησίον του 

Μ/Σ/ΜΤ] 

- Πυρανιχνευτές θερμοδιαφορικοί -2 τεμ [1 πλησίον των πεδίων ΜΤ & ΧΤ & 1 πλησίον του 

Μ/Σ/ΜΤ]. 

- Φιάλες CO2-ενδεικτικής ποσότητας 5 x 45 Κg (160,45 κ.μ. x 1,33 =214Kg). 

[Για τον υπολογισμό του CO2 σε χώρους με όγκο μεγαλύτερο από 53m3, o συντελεστής είναι 1,33 
Kg/m3.] 

- Σωληνώσεις και ακροφύσια κατάκλισης. 

- Ηλεκτροκίνητη βαλβίδα εκροής, 24V. 

- Κλείστρο χειροκίνητης ενεργοποίησης. 

- Ηλεκτρικό buttonχειροκίνητης ενεργοποίησης κατάκλισης (κόκκινου χρώματος). 

- Ηλεκτρικός κλειθροδιακόπτης αναστολής της κατάκλισης (κίτρινου χρώματος). 

- Κουδούνι συναγερμού 6’’, 24DV (pre alarm). 

- φαροσειρήνα κατάκλισης κόκκινη (alarm) κατά ΕΝ54 - (σε υποσταθμούς με πρόσβαση από 

το εσωτερικό κτηρίου, η φωτεινή σήμανση τοποθετείται εξωτερικά του χώρου, άνωθεν της 

θύρας). 

- Φωτεινή σήμανση «STOP ΑΕΡΙΟ» - (σε υποσταθμούς με πρόσβαση από το εσωτερικό 

κτηρίου, η φωτεινή σήμανση τοποθετείται εξωτερικά του χώρου, άνωθεν της θύρας).  

- Συσκευή πρόσδοσης οσμής (odorizer). 

- Συσκευή απομόνωσης  (lock –off valve) 

Λειτουργία : 

Πέραν των ανωτέρω ο πίνακας τοπικής κατάσβεσης χειρίζεται και τα ηλεκτροκίνητα Fire 

Dampers . Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ενεργοποίησης της κατάσβεσης (δεύτερο στάδιο), 

προηγείται κλείσιμο των Fire Dampers και σφράγιση του χώρου.  

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η τροφοδοσία για το κλείσιμο των ηλεκτροκίνητων Dampers, 

εξασφαλίζεται μέσω ανεξάρτητων συσσωρευτών με ανεξάρτητο τροφοδοτικό που τροφοδοτούν 

αποκλειστικά τα Fire Dampers ή μέσω ελατηρίου επαναφοράς (εσχάτη εναλλακτική). 

Κατά την επαναφορά του ρεύματος, τα Fire Dampers ανοίγουν αυτόματα εφόσον ο πίνακας 

τοπικής ανίχνευσης/κατάσβεσης βρίσκεται εν ηρεμία. 

Δοκιμές : 

4) Ο πίνακας τοπικής κατάσβεσης δοκιμάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή. 

5) Τα Fire Dampers δοκιμάζονται είτε με ενεργοποίηση του τοπικού πίνακα κατάσβεσης, είτε 

χειροκίνητα μέσω επιλογικού διακόπτη  AUTO-MANUAL CLOSED. Η κατάσταση CLOSED των 

Fire Dampers σημαίνεται οπτικά μέσω ενδεικτικής λυχνίας και ηχητικά μέσω βομβητή. 



 

 
 
                                                                              
  43/49 

 

6) Ο ανεμιστήρας αποκαπνισμού δοκιμάζεται χειροκίνητα μέσω επιλογικού διακόπτη που 

βρίσκεται στην όψη του πίνακα. 

 

Συντηρήσεις : 

Όλα τα συστήματα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το 

έτος. 

Η συντήρηση των συστημάτων θα γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία και σύμφωνα με σχετικό 

πρωτόκολλο ασφαλών ενεργειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενέργειες που αποσκοπούν στην 

επισκευή θα προϋποθέτουν την διακοπή της Μέσης Τάσεως και την τοποθέτηση του γειωτού, 

που θα γίνεται από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. 

Οι πυροσβεστήρες ελέγχονται κάθε 12 μήνες και αναγομώνονται κάθε 4 έτη. 
 

13) FIRE DAMPERS 

Όπως αναφέρθηκε, τα ανοίγματα αερισμού του ηλεκτροστασίου καλύπτονται με ηλεκτροκίνητα 

Fire Dampers. 

Τύπος :κινητήρας 24V, με ελατήριο επαναφοράς (κλείσιμο), χρόνος επαναφοράς 17sec. 

Τοποθέτηση : κάθετα στα ανοίγματα αερισμού 

Ηλεκτρική τροφοδότηση :  οι κινητήρες των Fire Dampers είναι 24V και τροφοδοτούνται μέσω 

ανεξάρτητης συστοιχίας συσσωρευτών και ιδιαίτερου τροφοδοτικού. 

Λειτουργία : 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της κατάκλισης, ο τοπικός πίνακας ανίχνευσης-κατάσβεσης 

διακόπτει την τροφοδοσία των κινητήρων των FD και αυτά κλείνουν μέσω ελατηρίου, 

σφραγίζοντας τον χώρο. 

14) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ-ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 

- Πίνακας συναγερμού 10 ζωνών, επεκτεινόμενος σε 50, με 10 υποσυστήματα, εξόδους ρελέ 

και προγραμματιζόμενες εξόδους και κωδικοποιητή. 

- Επέκταση 5 τερματικών, η οποία συνδέεται στον πίνακα μέσω του Ι-BUS. Τα τερματικά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι ή σαν έξοδοι. (2τεμ) 

- Συσσωρευτής αυτονομίας 12V, 7 AH. 

- Πληκτρολόγιο με φωτιζόμενη οθόνη γραφικών και βομβητή. 

- Πλακέτα δικτύου TCP/IP & Ethernet 

- Μονάδα Web Way IP / GPRS με ενσωματωμένη κεραία για μετάδοση σημάτων σε κέντρο 

λήψεως σημάτων (ΚΛΣ). 

- Σειρήνα αυτοτροφοδοτούμενη με κόκκινο φλάς και μπαταρία grade 3. 

- Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων και μικροκυμάτων (2τεμ). 

- Μαγνητική επαφή (στην καταπακτή). 

- Ανιχνευτής νερού διαρροής (2τεμ). 

- Κάμερα IP 4MPixel. 

Μέσω του Συστήματος Συναγερμού και της μονάδας GPRS μεταδίδονται  σε Κέντρο Λήψεως 

Σημάτων (ΚΛΣ) τα ακόλουθα σήματα : 
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15) Παραβίαση χώρου (επαφή ανθρωποθυρίδας ή πυράντοχης θύρας και RADAR χώρου. 

16) Ενεργοποίηση πίνακα πυρανίχνευσης (pre-alarm). 

17) Ενεργοποίηση κατάκλισης (alarm). 

18) Απώλεια τροφοδοσίας πινάκων συναγερμού/πυρανίχνευσης (επιτηρητής τάσεως 

συστημάτων πυρασφάλειας). 

19) Χαμηλή τάση μπαταριών πίνακα πυρανίχνευσης 

20) Τερματικές επαφές Fire Dampers (θέση ΚΛΕΙΣΤΟ) – ομαδοποίηση.  

21) Ενεργοποίηση Buchholtz (pre-alarm). 

22) Ενεργοποίηση  Buchholtz (alarm-ρίψη διακόπτη Μ.Τ.) 

23) Θέση OFFδιακόπτη Μ.Τ.  

24) Θερμοκρασία χώρου (θ > 40οC) 

25) Σχετική υγρασία χώρου (Η> .... %) 

26) Αισθητήρια υγρασίας τοποθετημένα εντός του καναλιού διελεύσεως καλωδίων (περίπτωση 

πλημμύρας) 

27) Λειτουργία ανεμιστήρα αποκαπνισμού 

28) Αισθητήριο ποιότητας αέρα (CO2) 

Για την εγκατάσταση του GSM πρέπει να δεσμεύεται εντός του κτηρίου χώρος με πρόσβαση 

σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

 

15) ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ– ΑΠΟΜΑΚΡΙΝΣΗ CO2 

Ο αποκαπνισμός του χώρου επιτυγχάνεται με  φυσικό τρόπο που εξασφαλίζεται μέσω της 

ανθρωποθυρίδας και των ανοιγμάτων του ηλεκτροστασίου. 

Η απομάκρυνση του CO2 από το χώρο του κύριου ηλεκτροστασίου γίνεται μέσω ανεμιστήρα, 

υπολογισμένου για 6 εναλλαγές την ώρα και θερμοκρασία 450ο C, σύμφωνα με το NFPA 12 

Chapter 9. 

Ο ανεμιστήρας τοποθετείται στον προθάλαμο. 
 

Η παραλαβή του CO2 γίνεται μέσω αεραγωγού που φέρει δυο στόμια, ένα στον ενδιάμεσο τοίχο 

για τον καπνό του κύριου ηλεκτροστασίου και ένα εντός του προθαλάμου. 

Στον ενδιάμεσο τοίχο τοποθετείται ηλεκτροκίνητο Damper. 

 

Λειτουργία : 

Η εκκίνηση του ανεμιστήρα αποκαπνισμού γίνεται :  

Α) χειροκίνητα μέσω τοπικού διακόπτη πλησίον της ανθρωποθυρίδος. 

Για την περίπτωση διακοπής του ρεύματος του ηλεκτροστασίου, προβλέπεται τροφοδοσία μέσω 

εξωτερικής πηγής. Για τον σκοπό αυτό τοποθετείται πλησίον της ανθρωποθυρίδας σταθερός 

ρευματολήπτης που ηλεκτροδοτεί εναλλακτικά τον ανεμιστήρα και το ηλεκτροκίνητο Damper. 

Β) Ο ανεμιστήρας αποκαπνισμού θα λειτουργεί και για τον δροσισμό του κύριου 

ηλεκτροστασίου, αυτόματα, κατόπιν εντολής του θερμοστάτη (για θ> 40ο C).  
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1) ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Εντός του χώρου τοποθετούνται 3 πυροσβεστήρες CO2 5Kg (2 στο ηλεκτροστάσιο και 1 στον 

προθάλαμο) 

 

2) ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Εντός του χώρου και πλησίον της κλίμακας τοποθετείται πυροσβεστικός σταθμός πλήρης με 

αναπνευστική συσκευή διαφυγής 6lt/300bar- full face. 

Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων ενισχυμένος (ΠΔ 14/2014) με ερμάριο γαλβανιζέ 

πάχους 1,5mm, διαστάσεων 100Χ65Χ24cm, με σκεπάρνι, φτυάρι, αξίνα, τσεκούρι, λοστό 

διάρρηξης, αντιπυρική κουβέρτα (κατά DIN14155), 2 ηλεκτρικούς φακούς αντιεκρηκτικού τύπου, 

2 προστατευτικά κράνη (κατά ΕΝ397), 2 ατομικές προσωπίδες με φίλτρο (κατά ΕΝ148 - 1ΕΝ136) 

και Αναπνευστική συσκευή διαφυγής 6Lt-300bar-full face EN1146 (2005). 

 

Ατομικές  Προσωπίδες  μονού φίλτρου (ΕΝ148-1) 

Σημεία συμμόρφωσης 

• Οι ατομικές προσωπίδες ολόκληρου προσώπου να φέρουν πιστοποίηση σύμφωνα με το 

ΕΝ 136:1998 κλάση 3  

• Να φέρουν CE 

• Να έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης από εργοστάσιο ISO 9001. 

• Το υλικό κατασκευής τους να είναι αντιαλλεργικό ελαστικό φιλικό προς το δέρμα και να 

διαθέτει διπλή στεγανότητα στην εφαρμογή στο πρόσωπο. 

• Να φέρουν ελαστικό κεφαλόδεμα πέντε σημείων με ιμάντα ανάρτησης. 

• Κάθε ατομική προσωπίδα μάσκα να έχει βαλβίδες εισπνοής &εκπνοής εύκολα 

αντικαταστάσιμες με φωνητική μεμβράνη. 

• Η οματοθυρίδα να είναι πανοραμική με ευρεία περιφερειακή ορατότητα μετρούμενη 

σύμφωνα με το EN 136:1998 τουλάχιστον σε αναλογία 90% με το φυσικό πεδίο της όρασης, να 

είναι κατασκευασμένη από polycarbonate  και εξωτερικά να διαθέτει επεξεργασία αντί 

χαρακτική (anti-scratch) και εσωτερικά  επεξεργασία αντί-θαμβωτική (anti-fog) ή εναλλακτικά να 

επιδέχεται ειδικό σπρέι για αντιθάμβωση. 

• Το σπείρωμα των φίλτρων στην προσωπίδα να είναι βάσει του ΕΝ 148-1. 

• Η κάθε μάσκα ολοκλήρου προσώπου να παραδοθεί με ειδική υφασμάτινη θήκη 

προστασίας από ρύπους και σκόνες.  

 

Φίλτρο διηθητικών ατομικών προσωπίδων  σύμφωνα με το πρότυπο EN 148-1 

Σκοπός χρήσης: Προστασία της αναπνοής του χρήστη μέσω διηθητικής προσωπίδας ολοκλήρου 

προσώπου με πρότυπο σύνδεσης RD 40 κατά το ΕΝ 148-1. 

Πρότυπα Πιστοποιήσεις  EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000 / A1:2006 

• Να διαθέτουν πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους οίκους για το τον τύπο του φίλτρου 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Κατασκευή 
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• Το φίλτρο να είναι συνδυαζόμενου τύπου ικανό να προστατεύσει τον χρήστη τόσο από 

στερεά όσο και από αέρια σωματίδια. Να φέρει ενεργό άνθρακα για την κατακράτηση των 

αερίων και υλικό συγκράτησης των σωματιδίων σύμφωνα με τις ως άνω πιστοποιήσεις. 

• Το σώμα του φίλτρου να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και όχι από πλαστικό. Το 

σχήμα του θα είναι στρογγυλό και θα φέρει στόμιο σύνδεσης για την προσωπίδα ολόκληρου 

προσώπου βιδωτό κατά EN 148-1 (RD40). 

• Το φίλτρο εντός της συσκευασίας του θα έχει διάρκεια ζωής-αποθήκευσης το ελάχιστο 

οκτώ έτη (8) από την ημερομηνία παραγωγής του.   

• Το συνολικό βάρος του φίλτρου δεν θα ξεπερνά τα 350 γραμμάρια.  

• Το φίλτρο να είναι σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση A2B2E2K2 Hg P3 R D 

 

Αναπνευστική συσκευή διαφυγής 6lt/300bar- fullfaceEN1146 (2005), 

• Να είναι αναπνευστική συσκευή διαφυγής  συνεχής ροής εύρους:  35 – 37 L/min . 

• Να διαθέτει κουκούλα με οματοθυρίδα ευρείας ορατότητάς . 

• Να διαθέτει φιάλη με  χρόνο παροχής αναπνευστικού αέρα που κυμαίνεται   από 10 έως  

15 λεπτά . 

• Να διαθέτει ηχητική ειδοποίηση μέσω σφυρίχτρας πριν την εξάντληση αναπνευστικού 

αέρα της φιάλης. 

• Να διαθέτει ανακλαστικές επιφάνειές καθώς και εξωτερική ένδειξη μανομέτρου . 

• Να απαιτεί ελάχιστη συντήρηση , να είναι μικρών διαστάσεων και το βάρος της   να μη 

ξεπερνάει τα 5.5 kg . 

• Να συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του κανονισμού PPE 

(ΕΕ) 2016/425 και να έχει δοκιμαστεί και σχεδιαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN1146 (2005), 

DNV GL Certificate of Fire Approval και DNV Certificate of Type Approval. 

• Να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με ISO 23269-1:2008 και  ISO 23269-4:2011. 

• Να διαθέτει πιστοποίηση CE . 

 
 

3) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Εντός του ηλεκτροστασίου και εντός του προθαλάμου τοποθετούνται φωτιστικά ασφαλείας, 

ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός της όδευσης διαφυγής. 

Επιπλέον, εντός του προθαλάμου, τοποθετείται πρόσθετο δίφωτο φωτιστικό ασφαλείας τύπου 

«λαγουδάκι» συνδεδεμένο σε σταθερό ρευματοδότη. Το εν λόγω φωτιστικό δύναται να είναι 

αποσπώμενο και να χρησιμοποιείται για φωτισμό σε περίπτωση χειρισμών διακοπτών μετά από 

διακοπή ρεύματος.   

4) ΕΠΟΠΤΕΙΑ-CCTV 

Εντός του ηλεκτροστασίου και εντός του προθαλάμου τοποθετούνται ψηφιακές κάμερες για την 

εποπτεία των χώρων. Η εικόνα μεταδίδεται μέσω της κάρτας του GPRS στο Κέντρο Λήψεως 

Σημάτων. 

Σε περίπτωση εκδήλωσης οιουδήποτε συμβάντος, το ΚΛΣ έχει την δυνατότητα οπτικού ελέγχου 

των χώρων. 
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5) ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 

Μέσω της μονάδος GPRS, δίδεται η δυνατότητα τηλεχειρισμών, τουλάχιστον τεσσάρων (4) 

Digital Output εντολών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα σημεία τηλεχειρισμού : 

3) Εκκίνηση/στάση αποκαπνισμού 

4) Χειρισμός διακοπτών ΜΤ ή ΧΤ 
 

6) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βρίσκεται εντός του προθαλάμου. 

Στον χώρο του κύριου ηλεκτροστασίου υπάρχουν μόνον οι ακόλουθες καλωδιώσεις: 

- Καλωδιώσεις σύνδεσης των πυρανιχνευτών. Συνδέονται ανά ζεύγη 

(ιονισμού/θερμοδιαφορικοί) και τα καλώδια οδεύουν εντός ηλεκτρολογικών σωλήνων, στον 

άξονα του χώρου και σε ασφαλή απόσταση από πεδία και Μ/Σ. Οι πυρανιχνευτές 

τοποθετούνται στην οροφή του ηλεκτροστασίου 

- Καλωδιώσεις σύνδεσης των ηλεκτροκινητήρων των Fire Dampers. Τα καλώδια οδεύουν 

εντός ηλεκτρολογικών σωλήνων, στον άξονα του χώρου και σε ασφαλή απόσταση από 

πεδία και Μ/Σ. 

- Οι καλωδιώσεις του υπόλοιπου εξοπλισμού που τοποθετείται εντός του ηλεκτροστασίου, 

ήτοι  κουδούνι 6’’, φωτιστικά ασφαλείας, φωτιστικό χώρου, ρευματοδότης 1Φ και 

ρευματοδότης 3Φ, είναι περιορισμένες και απολήγουν στον ενδιάμεσο τοίχο. 

Εντός του προθαλάμου τοποθετείται ηλ. πίνακας παροχών και αυτοματισμού. Ο πίνακας αυτός 

τροφοδοτείται από τον ΓΠΧΤ του υποσταθμού. Το τμήμα που αφορά τον ανεμιστήρα 

αποκαπνισμού, το Damper αποκαπνισμού και ανεξάρτητο φωτιστικό στοιχειώδους φωτισμού 

του προθαλάμου τροφοδοτείται εναλλακτικά από τον ρευματολήπτη που είναι τοποθετημένος 

πλησίον της ανθρωποθυρίδας. 

7) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο σωλήνας της τοπικής κατάσβεσης οδεύει και αυτή στον άξονα του χώρου σε ασφαλή 

απόσταση από πεδία και Μ/Σ και απολήγει στα δυο ακροφύσια. 

Ο εν λόγω σωλήνας θα είναι γειωμένος μέσω της ισοδυναμικής γειώσεως του Υ/Σ. 

 

 

ΔΟΚΙΜΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ) 

 

10) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον καθαρισμό των πυρανιχνευτών, την τακτική αντικατάσταση των 

συσσωρευτών αυτονομίας και τις δοκιμές του συστήματος ως εξής : 

Α) Ενεργοποίηση των πυρανιχνευτών ιονισμού με spray (δοκιμή 1ου σταδίου). 

Ελέγχεται η ενεργοποίηση πίνακα (1ο στάδιο), η λειτουργία της φαροσειρήνας, η απελευθέρωση 

του ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης της ενδιάμεσης θύρας και η μετάδοση σήματος στο ΚΛΣ. 
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Β) Ενεργοποίηση του πίνακα κατάσβεσης στο 2ο στάδιο. 

Ελέγχεται η ενεργοποίηση πίνακα (2ο στάδιο), και η έναρξη της διαδικασίας κατάσβεσης, ήτοι : 

- Κλείσιμο των Fire Dampers 

- Λειτουργία κουδουνιού 6’’ 

- Εμφάνιση τάσης 24V στην ηλεκτροκίνητη βαλβίδα εκροής των φιαλών κατάσβεσης. 

- Αφή της ενδείξεως “STOP AERIO”. 

Γ) Δοκιμή διακόπτη αναστολής της κατάκλισης (κίτρινου χρώματος) 

Δ) Δοκιμή button χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάκλισης (κόκκινου χρώματος)  

 

11) FIRE DAMPERS 

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον καθαρισμό των Fire Dampers από σκόνη και ρύπους με 

πρόσβαση από τα κουραγκλές. 

Τα Fire Dampers δοκιμάζονται είτε αυτόματα μέσω του πίνακα τοπικής κατάσβεσης (2ο στάδιο) 

είτε χειροκίνητα μέσω επιλογικού διακόπτη AUTO-MANUAL OFF) 

Και στις δυο δοκιμές, αναμένεται το κλείσιμο των Fire Dampers και η μετάδοση σήματος στο ΚΛΣ 

με την ένδειξη FIRE DAMPERS - OFF (alarm). Παράλληλα σημαίνεται η κατάσταση Closed σε 

ενδεικτική λυχνία στην όψη του πίνακα. 

12) ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ 

Ο μηχανικός αποκαπνισμός δοκιμάζεται : 

- Χειροκίνητα από τον διακόπτη  που βρίσκεται πλησίον της ανθρωποθυρίδας. 

- Αυτόματα μέσω της ενεργοποίησης του πίνακα τοπικής κατάσβεσης, εφόσον ο επιλογικός 

διακόπτης είναι στην θέση AUTO. 

- Αυτόματα μέσω του θερμοστάτη χώρου ηλεκτροστασίου με αλλαγή του setpoint. 

Κατά την διάρκεια της δοκιμής ελέγχεται και το αυτόματο άνοιγμα του Damper αποκαπνισμού. 

13) ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Ελέγχεται η ύπαρξη και η κατάσταση των προβλεπόμενων πυροσβεστήρων στις προβλεπόμενες 

σημαινόμενες θέσεις. 

 

14) ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Ελέγχεται ο προβλεπόμενος εξοπλισμός του πυροσβεστικού σταθμού σύμφωνα με τη 

κατάσταση που βρίσκεται αναρτημένη στο εσωτερικό της θύρας του ερμαρίου. 

Ελέγχεται η κατάσταση της αναπνευστικής συσκευής διαφυγής 6lt / 300bar – full face EN1146 

(2005). 
 

15) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ελέγχεται η λειτουργία και η κατάσταση των φωτιστικών ασφαλείας με δοκιμής διακοπής της 

τροφοδοσίας μέσω σημαινόμενης ασφάλειας του ηλ. πίνακα. 

Η δοκιμή διαρκεί 30’ της ώρας και μετά από την επαναφορά επαναλαμβάνεται για 15΄ της ώρας. 
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16) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ-ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 

Η συντήρηση αφορά στην δοκιμή των περιφερειακών σημείων του συναγερμού ήτοι: 

- Ανιχνευτές κίνησης παθητικών υπερύθρων και μικροκυμάτων. 

- Μαγνητική επαφή καταπακτής. 

- Ανιχνευτών διαρροής νερού. 

- Υπερχείλιση φρεατίου αντλίας υδάτων στάθμης. 

- Θερμοστάτης χώρου ηλεκτροστασίου (με αλλαγή του setpoint). 

- Θέση CLOSED των Fire Dampers.  

- Θέση διακόπτη αναστολής της κατάσβεσης. 

- Λειτουργία ανεμιστήρα αποκαπνισμού. 

- Αισθητήριο ποιότητας αέρα (CO2). 

- Ενεργοποίηση Buchholtz (pre-ala rm). 

- Ενεργοποίηση Buchholtz (alarm-ρίψη διακόπτη Μ.Τ.). 

- Θέση OFF διακόπτη Μ.Τ.  

Παράλληλα ελέγχεται η μετάδοση των διακριτών σημάτων προς το ΚΛΣ. 

Τέλος ελέγχεται η κατάσταση των συσσωρευτών αυτονομίας 12V-7 AH. 

 

17) ΕΠΟΠΤΕΙΑ-CCTV 

Ελέγχεται η λειτουργία του συστήματος CCTV, η καταγραφή των συμβάντων και η μετάδοση της 

εικόνας στο ΚΛΣ. 

 

18) ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 

Μέσω του ΚΛΣ δια της μονάδος GPRS, δίδεται εντολή εκκίνησης του ανεμιστήρα  αποκαπνισμού. 

Μετά το πέρας των δοκιμών συντάσσεται από τους συντηρητές σχετικό πρωτόκολλο το οποίο 

υποβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

Προ της μετάβασης συνεργείου που θα εκτελέσει εργασίες συντήρησης ή επισκευής του 

υποσταθμού ακολουθούνται οι παρακάτω ενέργειες : 

- Ενημερώνεται το ΚΛΣ το οποίο εντείνει την παρακολούθηση μέσω του CCTV 

- Ενεργοποιείται ο διακόπτης αναστολής κατάκλισης 

- Αποσπώνται οι πυρανιχνευτές προς αποφυγή ενεργοποίησης  

Μετά το πέρας των εργασιών, επανέρχονται τα συστήματα σε κατάσταση ετοιμότητας και 

ενημερώνεται το ΚΛΣ. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 

 

 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΠΑ/9101003/20 
 
 

Για την ανάδειξη  Αναδόχου 

 

 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ :  
 

ΕΡΓΟ       :  «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΑ» 

 
 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
                                                                              
  2/3 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
ΕΡΓΟ :   «Οικοδομικές εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης και διαμόρφωσης Υ/Σ πόλεως Μ.Τ./Χ.Τ.  

αρμοδιότητας  ΔΠΑ». 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η ΔΠΑ διαθέτει σήμερα 3.950 χώρους Υποσταθμών Μέσης/Χαμηλής Τάσεως (κυρίως υπόγειους) που 

είναι διάσπαρτοι στο λεκανοπέδιο Αττικής εκ των οποίων οι 3600 βρίσκονται σε λειτουργία, ενώ οι 

350 είναι κενοί και θα εξοπλιστούν όποτε χρειασθεί.  

 

 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 

 

Οι επτά (7) περιοχές της ΔΠΑ προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αύξηση ηλεκτρικών φορτίων, ή 

συνεχείς βλάβες, αποστέλλουν τα αιτήματα τους στο Τομέα Τεχνικών Εργασιών της ΔΠΑ, ο οποίος 

προβαίνει στην σύνταξη μελετών για κατασκευή νέων χώρων ή αλλαγής τάσεως από τα 6,6 KV στα 

20KV, ή επαυξήσεων ή τροποποιήσεων ή συντηρήσεων ή άνοιγμα-επαναφορά καταπακτών λόγω 

βλάβης. Ειδικά στις περιπτώσεις βλαβών μηχανημάτων εντός των χώρων, αυτό γίνεται εμβόλιμα και 

οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. 

Οι οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται με βάση την σύμβαση, περιλαμβάνουν και υλικά και 

εργασία, κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης στους νέους χώρους που θα δεσμευτούν εκτός από 

τα οικοδομικά θα γίνει ενεργητική και παθητική πυροπροστασία, σύμφωνα με το Διάταγμα ΠΔ41/18. 

Οι εξοπλισμοί και έδραση των μηχανημάτων (πίνακες, πίλαρ, Μ/Σ κλπ) των διαμορφωμένων βάσεων 

γίνονται από συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ.  

Η εκτέλεση των στοχευμένων αυτών εργασιών ενισχύουν την αξιοπιστία ρευματοδότησης στο 

λεκανοπέδιο Αττικής. 

 

 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

Εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της Σύμβασης (24 μήνες) η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα 

επιδώσει συνολικά 400 εντολές εντός των χώρων Υ/Σ  20/0,4KV και συγκεκριμένα κάθε μήνα 

επιδίδονται στον ανάδοχο με σειρά προτεραιότητας μαζί με τις  εντολές  (η μελέτη του έργου του 

Υ/Σ, ο χρόνος περάτωσης και το συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης  του χώρου).  Πριν ξεκινήσει ο 

Ανάδοχος τις εργασίες πρέπει να έχει εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες, πολεοδομικές άδειες 

από το ΥΔΟΜ, άδειες εργασίας για Σαββατοκύριακο και αρχαιολογίας αν αυτό απαιτείται. 

Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος δεν εκτελεί τις εργασίες στο χρονικό διάστημα που έχει δοθεί στην 

εντολή, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 

 

 

Δ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΑΣΕΩΣ ΣΕ Υ/Σ Μ.Τ./Χ.Τ. 

 

Πριν από την εκτέλεση των εργασιών από τον Ανάδοχο ο ΔΕΔΔΗΕ μέσω της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας θα εξασφαλίζει διακοπή τάσεως του Υ/Σ ώστε τα συνεργεία του Εργολάβου να εργασθούν 

με ασφάλεια εντός του χώρου.  

Σημειώνεται ότι ο μεγάλος όγκος των εντολών (90% περίπου) περιλαμβάνει εργασίες σε χώρους Υ/Σ 

που ήδη λειτουργούν. 
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Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ Υ/Σ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν συνοπτικά εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών με την υπόψη 

σύμβαση είναι οι παρακάτω: 

1. Συντήρηση 180 χώρων Υ/Σ πόλεως (που βρίσκονται σε λειτουργία) 

2. Συντήρηση 20 χώρων από τους 350 κενούς χώρους Υ/Σ, όπου παρατηρούνται οξειδωμένες 

κλίμακες, εσχάρες, έντονες υγρασίες, νερά, σκουπίδια, μπάζα κλπ 

3. Τροποποιήσεις 150 χώρων Υ/Σ  6,6/0,4KV λόγω αλλαγής τροφοδότησης των Υ/Σ από τα 6,6 

KV στα 20KV 

4. Διαμορφώσεις 10 χώρων για εγκατάσταση νέων Υ/Σ πόλεως 

5. Διαμορφώσεις 12 χώρων λόγω επαυξήσεων υφισταμένων Υ/Σ  

6. Κατασκευή και Διαμόρφωση 1 νέου Υ/Σ σε κοινόχρηστο χώρο (πλατεία) 

7. Τοποθετήσεις σιδηροκατασκευών οροφής σε 12 συμβολαιοποιημένους χώρους Υ/Σ πόλεως 

8. Εγκατάσταση ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με το ΠΝ41/18 σε 8 

νέους Υ/Σ  

 

Δηλαδή με την υπόψη Σύμβαση θα εκτελεστούν 400 εντολές έργων (μικρά δομικά έργα διάσπαρτα 

στο λεκανοπέδιο Αττικής), όπου δεν περιλαμβάνονται τα εμβόλιμα έργα λόγω βλαβών που θα 

προκύψουν. 

 

ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στις 2.000.000€ με δυνατότητα προαίρεσης έως 50% και η 

συνολική χρονική διάρκεια ορίζεται σε δύο χρόνια (24 μήνες). Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα 

χρονικής παράτασης για έως ένα (1), ακόμα, χρόνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

         ΠΛ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ 

              ΥΠΟΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΤΤΕ/ΔΠΑ 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 

 

 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΠΑ/9101003/20 
 
 

Για την ανάδειξη  Αναδόχου 

 

 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ : …………………………. 
 

ΕΡΓΟ       :  «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΑ» 

 
 

 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 

 

 

 
 Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης και μη συνδρομής 

κριτηρίων αποκλεισμού 
 

 Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Ενώσεις (Κοινοπραξίες ή 
Συμπράξεις) Επιχειρήσεων  

 

 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό  
 Participation Letter of Guarantee for the Request for Tenders  

 
 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  
 Good Performance Letter of Guarantee  

 
 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Αναλήψεως Κρατήσεων 

 Deductions Letter of Guarantee  
 

 Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση «Αναδόχου – Επιβλέποντα Μηχανικού» 
 

 Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση «Αναδόχου – Αναπληρωτή Επιβλέποντα Μηχανικού» 

 
 Ειδικό σήμα οχήματος Αναδόχου 

 
 Κάρτα εργαζόμενου Αναδόχου 

 

 Ανέκκλητη δήλωση απαλλαγής από απαίτηση τρίτου 
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Υπεύθυνη Δήλωση περί Πλήρους Αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού και 
μη συνδρομής κριτηρίων αποκλεισμού 

 

 
 

(Καλύπτει την παράγραφο 2.4.3.3.Α του Τεύχους «Διακήρυξη» με ανοικτή διαδικασία) 
 

Ο υπογράφων ………………………………………………………………………………………… με την ιδιότητα 
μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται κατά περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
– Διευθύνων Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρίας ……………………………………………..     

δηλώνω υπεύθυνα : 
 
 

1. Ότι έλαβα πλήρη   γνώση της  Διακήρυξης με στοιχεία που αφορά στο Έργο 

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Υ/Σ 
ΠΟΛΕΩΣ Μ.Τ./Χ.Τ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΑ» και ειδικά όλα τα Τεύχη και έγγραφα 
που αναφέρονται στο Άρθρο 2.1.1 του Τεύχους «Διακήρυξη» και ότι αποδέχομαι 

ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης και των Συμπληρωμάτων 
αυτής. 

 

2. Ότι ήλεγξα και βρήκα ορθά όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στους 

σχετικούς Πίνακες Υλικών και Τιμών ή Τιμολόγια, καθώς και όλα τα λοιπά 
συνημμένα σ' αυτά έγγραφα τα οποία αποτελούν τμήμα της Προσφοράς μου, την 

ακρίβεια της οποίας εγγυώμαι  σύμφωνα με το άρθρο 696 του ΑΚ. 
 

 

3. Ότι η διαμόρφωση των τιμών της Προσφοράς του Διαγωνισμού, τον οποίο 
εκπροσωπώ,  έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησα στον τόπο του Έργου, 

όπου έλαβα πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να 
εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να  επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος 

ή το χρόνο εκτέλεσης του δημοπρατούμενου Έργου, περιλαμβανομένου και του 
προσδιορισμού των απαιτήσεων της Εργολαβίας σε υλικά προμηθείας μου, βάσει της 
εξέτασης που έκανα όλων των επιτόπου στοιχείων και δεδομένων. 

 

 

4. Ότι η Προσφορά που υποβάλλω είναι οριστική μη δυνάμενη να αποσυρθεί ή 
τροποποιηθεί και αναπροσαρμογή   των   τιμών   της   Προσφοράς   μου (εκτός 
αυτών του άρθρου 9 του Συμφωνητικού της Σύμβασης)   δε θα μπορώ ν' απαιτήσω 

μετά την τυχόν ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου. 
 

 

5. Ότι   παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από 
τα άρθρα 325 - 329, 695, 1106 και 388 του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι τον 

κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών το θεωρώ ως 
ενδεχόμενο και τον αποδέχομαι. 

 
 

6. Ότι στις τιμές της Προσφοράς του Διαγωνιζόμενου τον οποίο εκπροσωπώ, έχω 

περιλάβει όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις, ασφαλιστικές εισφορές, δασμούς, 
εφαρμοζόμενες κρατήσεις κλπ. σε σχέση με την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου 

Έργου, όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση, καθώς και το εργολαβικό μου 
κέρδος. 

 

 

7. Ότι η Προσφορά του Διαγωνιζόμενου, τον οποίο εκπροσωπώ,  θα παραμείνει σε 
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ισχύ επί χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών ημερών 

από την καθορισθείσα ημερομηνία για την υποβολή της και ότι παραιτούμαι 
ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώματος μου προς ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της  

Προσφοράς,   με  οποιοδήποτε  τρόπο,   μορφή   ή   υπό  οποιεσδήποτε  συνθήκες,   
μετά  την υποβολή της στο ΔΕΔΔΗΕ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ο  Δ η λ ώ ν  

 
 

 
 
 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

1. Επί νομικών προσώπων, η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται από τους 
νομικούς εκπροσώπους της (επί Α.Ε. : Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, επί 
ΕΠΕ και ΙΚΕ: Όλοι οι Διαχειριστές, επί προσωπικών εταιριών: Όλοι οι 

ομόρρυθμοι εταίροι). 
2. Επί φυσικών προσώπων η Υπεύθυνη Δήλωση θα αφορά τον ίδιο τον 

προσφέροντα. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ  

Σε περίπτωση Ένωσης (Σύμπραξης /Κοινοπραξίας) Επιχειρήσεων 

(καλύπτει την παράγραφο Α.2 του Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης) 

 

 
 
Τα υπογράφοντα μέλη της Ένωσης/Σύμπραξης για το έργο                         

 
 ----------------------------------------------------------------- 

 
 
1.----------------------------------------------------------------- 

 
2.----------------------------------------------------------------- 

 
 
δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας, αποδεχόμαστε ρητά και 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης και των Συμπληρωμάτων αυτής, και 
σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι 

απέναντι στο ΔΕΔΔΗΕ, από κοινού, ενιαία, αδιαίρετα, και σε ολόκληρο κατά την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη 
Σύμβαση. 

 
 

 
 

 
 

Οι Δηλούντες 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
ΗΜΕΡ.......................  
Προς τον  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ)  
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5  
ΑΘΗΝΑ 
  

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ' εσάς 
υπέρ του ....................................................................................., ο οποίος 
εδρεύει στην ................. ............................... παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, καθώς και από το 
δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 

πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ., 
σχετικά με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 

852 έως 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ. ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως 
αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ............................................. 
.................................................... ευρώ (…..…. €) για τη συμμετοχή του 

παραπάνω Προσφέροντος στο Διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στον ΔΕΔΔΗΕ την 
................................................ για την Κατασκευή του Έργου «……………..………….… 

……………………….» σύμφωνα και σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Τεύχη της Διακήρυξης 
με αριθμό ……-…….. και τυχόν Συμπληρώματα αυτής.  
Η εγγύησή μας αυτή αφορά μόνο στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη 

συμμετοχή του παραπάνω Προσφέροντος στο Διαγωνισμό σας καθώς και σε 
περίπτωση κατακύρωσης σ' αυτόν, την υπογραφή σχετικής Σύμβασης και την 

παράδοση σ' εσάς Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτελέσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες 
σας. Η παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται και στις υποχρεώσεις του Προσφέροντος για 
την εκτέλεση της σχετικής Σύμβασης.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής να 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι «καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν στην ένωση». 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω Προσφέρων έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις 

οποίες ανέλαβε με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση 
με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της 

εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω 
πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Προσφέροντος 

και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, 
επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη 

κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.  
Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας παραμένει σε ισχύ μέχρι την 
……………………….., οπότε αυτή η εγγυητική θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή 

δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση. Ακόμα δηλώνουμε ότι 
θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή σας πριν από 

την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως.
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΗΜΕΡ....................  
Προς τον  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ)  
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5  
ΑΘΗΝΑ  

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σε εσάς 
υπέρ του ...................................................................................... o οποίος 

εδρεύει στην ..................................................... παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα 
και ανεπιφύλαχτα, από την ένσταση της διζήσεως και της διαιρέσεως, καθώς και από 
το δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 

πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. 
σχετικά με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 

852 έως 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και 
ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

...............................................................................….. Ευρώ (…….€) για την 
ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω 
Αναδόχου, τις οποίες έχει αναλάβει με την υπ’ αριθ. .................... Σύμβαση (αρ. 

διακήρυξης ……….……) και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη 
συμμόρφωση προς τους όρους της για την κατασκευή του έργου 

«…………………………………………………………………..»  
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες 

ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα 
να σας καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο 

σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή 
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να 

ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή 
προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της 

παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.  
Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 
εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με 

την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της και μέχρι την, από μέρους 
σας, επιστροφή της παρούσας σ' εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας 

απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡ. .................  
Προς τον  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ)  
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5  
ΑΘΗΝΑ 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ' εσάς 
υπέρ του ..................................................., ο οποίος εδρεύει στην 

................................................ παραιτούμενοι, ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως καθώς και από το 

δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. 

σχετικά με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 
852 έως 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και 
ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ................................................ 

.................................. Ευρώ (........ €) για την αντικατάσταση ποσού ίσου με το 
ποσό που αντιστοιχεί σε όσες κρατήσεις έχουν γίνει έως σήμερα λόγω εγγυήσεως 

καλής εκτελέσεως και που αφορούν οποιοδήποτε επιμέρους έργο, το οποίο 
εκτελέσθηκε κατόπιν οποιασδήποτε εντολής ή εξουσιοδότησής σας, από αυτά τα οποία 
ανατέθηκαν στον πιο πάνω Ανάδοχο σύμφωνα με την με αριθμό ................... 

Σύμβαση και των τυχόν συμπληρωμάτων της για το Έργο …………………………….… και με 
ημερομηνία ………......... της οποίας αντίγραφο μας παραδόθηκε και η λήψη του οποίου 

βεβαιώνεται με την παρούσα.  
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή, ισχύει σε αντικατάσταση των πιο πάνω κρατήσεων 
καλής Εκτελέσεως που αναλήφθησαν από τον πιο πάνω Ανάδοχο (άρθρο 10 παρ. 4 

του Συμφωνητικού Συμβάσεως) και που αφορούν εργασίες τις οποίες ο πιο πάνω 
Ανάδοχος έχει εκτελέσει σύμφωνα με την πιο πάνω Σύμβαση.  

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες 
ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα 

να σας καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο 
σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή 
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να 
ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή 

προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της 
παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.  

Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 
εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με 
την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της και μέχρι την, από μέρους 

σας, επιστροφή της παρούσας σ' εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας 
απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 
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ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
Οι υπογεγραμμένοι  
1. ...................................................................  
2. ...................................................................  

δηλώνουμε υπεύθυνα προς τον ΔΕΔΔΗΕ εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου "περί 
ψευδούς δηλώσεως" ότι ο πρώτος εξ ημών αναθέτει και ο δεύτερος αναλαμβάνει 

υπεύθυνα και συνεχώς, ως "Επιβλέπων Μηχανικός", εγκαταστάτης, την επίβλεψη της 
εκτέλεσης των Έργων της Σύμβασης με αριθμό .................... που θα μας ανατεθούν 

από τον ΔΕΔΔΗΕ και δη υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις οριζόμενες στο 
Άρθρο 15 του τεύχους Συμφωνητικό.  
Ωσαύτως ο πρώτος εξ ημών αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που 

προτίθεται να αντικαταστήσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Έργου, να ειδοποιήσει 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν εγγράφως τον ΔΕΔΔΗΕ, προσκομίζοντας συγχρόνως 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση, ο δε δεύτερος εξ ημών 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως τον ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον ένα 
(1) μήνα πριν, για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την άσκηση των πιο πάνω 

καθηκόντων του.  
Αθήνα ........................  

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ  
Σημείωση :  
Συνυποβάλλεται πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του Επιβλέποντα Μηχανικού 

εγκαταστάτου, εκδοθέν εντός του τελευταίου, προ της υποβολής της παρούσης, 
τριμήνου. 

 

ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
Οι υπογεγραμμένοι  
1. ....................................................................  

2. ...................................................................  
3. ...................................................................  

δηλώνουμε υπεύθυνα προς τον ΔΕΔΔΗΕ εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου "περί 
ψευδούς δηλώσεως" ότι ο πρώτος και ο δεύτερος εξ ημών, Ανάδοχος και "Επιβλέπων 
Μηχανικός", αντίστοιχα της Σύμβασης του ΔΕΔΔΗΕ με αριθμό ................... ορίζουν 

τον τρίτο εξ ημών ο οποίος και αποδέχεται τον διορισμό του ως "αναπληρωτή του 
Επιβλέποντα Μηχανικού" της παραπάνω Σύμβασης και δη υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις τις οριζόμενες στο Άρθρο 15 του τεύχους Συμφωνητικό.  
Ωσαύτως ο πρώτος και ο δεύτερος εξ ημών αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σε 
περίπτωση που προτίθενται να αντικαταστήσουν τον αναπληρωτή Επιβλέποντα 

Μηχανικό του Έργου, να ειδοποιήσουν τουλάχιστον ένα μήνα πριν εγγράφως τη 
ΔΕΔΔΗΕ προσκομίζοντας συγχρόνως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

αντικατάσταση, ο δε τρίτος εξ ημών αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει 
εγγράφως τη ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν, για την πρόθεσή του να 
παραιτηθεί από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων του.  

Αθήνα ........................  
ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ  

Σημείωση :  
Συνυποβάλλεται πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του αναπληρωτή Επιβλέποντος 
Μηχανικού εγκαταστάτου εκδοθέν εντός του τελευταίου, προ της υποβολής της 

παρούσης, τριμήνου. 



 

 
 
                                                                              
  10/12 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
                                                                              
  11/12 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
                                                                              
  12/12 

 

ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤOY ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
Ο υπογράφων ………………(1)………………………νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου 

«…………(2)………………..» κατασκευής έργων δικτύων Διανομής, δηλώνω με την 
παρούσα μου ότι, μετά την εκκαθάριση και την οριστική ρύθμιση ανάμεσα σε μένα και 
στον «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 

(ΔΕΔΔΗΕ) κάθε λογής απαιτήσεων, που απορρέουν από την Εργολαβία με τίτλο 
«……………(3)……………………» της διακήρυξης ……(4)………….και αριθμό σύμβασης 

…………(5)……../…………… , και μετά την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων μου, που 
είχα από την υπόψη σύμβαση έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, απαλλάσσω, σύμφωνα με τη 
διάταξη του Άρθρου 75 παρ. 8 του Συμφωνητικού της υπόψη Σύμβασης, τον ΔΕΔΔΗΕ 

και τον εξοφλώ πλήρως και ολοσχερώς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση μου, που 
απορρέει ή έχει σχέση με την πιο πάνω σύμβαση.  

Κατόπιν αυτού ούτε έχω ούτε διατηρώ οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΔΕΔΔΗΕ από 
την πιο πάνω σύμβαση, παραιτούμενος ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε 
τέτοια τυχόν απαίτηση μου.  

Δια της παρούσης μου δηλώνω επίσης ότι, αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις και ευθύνες 
μου για  

α) ελαττώματα των έργων και ελλείψεις συνομολογηθεισών ιδιοτήτων για τις οποίες, 
(ελλείψεις και ελαττώματα), είναι εφαρμοστέες στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας, και  
β) απαιτήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, (ΕΦΚΑ κ.λπ.) από οφειλές μου προς αυτά, 
που ενδέχεται να αναγγελθούν στον ΔΕΔΔΗΕ μελλοντικά.  

γ) οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου που έχει σχέση με το Έργο και απ' οποιαδήποτε  
μελλοντική απαίτηση ή δικαστική ενέργεια του οποιουδήποτε εναντίον της, σχετικά με 

την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.  
δ) για οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση των Υπεργολάβων ή παρόχων υπηρεσιών μου, 
έναντι του ΔΕΔΔΗΕ.  

Ημερομηνία………………………  
Ο Δηλών  

Σημειώσεις για τον συντάκτη της Δήλωσης:  
(1) Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα  
(2) Η επωνυμία του Αναδόχου  

(3) Ο τίτλος εργολαβίας  
(4) Ο αριθμός διακήρυξης της εργολαβίας  

(5) Ο αριθμός σύμβασης  
Η Δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου και να είναι 
νομίμως επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 


