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  Να αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο ηεο δηαηηζέκελεο πίζησζεο (πρ θσδηθφο ελάξηζκνπ ζην ΠΓΔ ή θσδηθφο 
πίζησζεο ηνπ ηαθηηθνχ π/π. ηελ πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ απφ ηελ Δ.Δ. λα αλαγξάθεηαη θαη ν 
ηίηινο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ  ή άιινπ  θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ  νπνίνπ 
είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν). 

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

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ ζζ ζζ εε ιι   
 

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

 

«ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΟΤ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΚΑΗ ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ 
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΟΓΩΝ ΠΗΠΗΝΟΤ, ΑΛΚΗΒΗΑΓΟΤ ΚΑΗ ΑΓΟΡΑΚΡΗΣΟΤ (6ε Γ.Κ.)» 

 
Προϋπολογιζμού 1.200.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηζη και Φ.Π.Α.), 

 
 

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

θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ (ΚΓΔ) θαη  

β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη  

θαιεί 

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

άλσ έξγνπ. 
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Άξζξν 1: Κχξηνο ηνπ Έξγνπ - Πξντζηακέλε Αξρή – Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 
 
1.1 Δξγνδφηεο – Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη: Ο ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

 4
 

 

1.2 Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη: Ο ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ 
5
 

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

ζηελ Αζήλα:
6
 

 
Οδφο  : Ληνζίσλ 22 
Σαρ.Κσδ. : 10438 
Σει. : 210-5277000 
Telefax : 210-5278088 
E-mail

7
 : oikonomikiep@cityofathens.gr 

 

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

 
1.4 Γηεπζχλνπζα / Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, είλαη ε Γ/λζε 

Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 
 
 
Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζηελ νδφ Ληνζίσλ 22 

ζηνλ 4ν φξνθν ζηελ αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  
8 

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

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

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

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

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

- Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΓΔ) είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ θπξσηηθνχ  
λφκνπ 3669/2008 (ΦΔΚ Α΄ 116) 
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 Σν λνκηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν (άξζξν 1 παξάγξαθνο 7α ΚΓΔ, 

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

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

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

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

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

7
 Δθφζνλ ππάξρεη. 

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

απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκφ. 
 

Άξζξν 2: Παξαιαβή ηεπρψλ  
 
2.1 Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

9
, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 (παξ. 2) κε ζηνηρεία 2, 4, 5, 6, 
7 θαη 8, δηαηίζεληαη απφ ηε Γ/λζε Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ, νδφο Αζελάο 16 θαη 
Βχζζεο, Πιεξνθνξίεο Κνληνγηάλλε ππξηδνχια.  ηει.: 210-3721561. 
Δπίζεο, ηα ηεχρε ζα αλαξηεζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ ζην http://www.cityofathens.gr/pkd. 

 
 Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην 

δηαγσληζκφ κέρξη θαη ηελ………………………………….
10

. Δθφζνλ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα 
ρνξεγνχληαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο ρνξήγεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα αλαπαξάγνπλ 
ηα ηεχρε κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα.   

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

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

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

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

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

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

ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18, ηνλ θάθειν ηεο 

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

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

10
  Σίζεηαη ζπγθεθξηκέλε εκέξα. Αθνχ νη δεκνπξαζίεο δηελεξγνχληαη πιένλ εκέξα Σξίηε (βι. άξζξν 22 παξ. 1  ηνπ 
ΚΓΔ), ε πξνεγνχκελε Πέκπηε θαη αλ απηή είλαη αξγία, ε πξνεγνχκελε εξγάζηκε.  
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πξνζθνξάο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 24 
ηεο παξνχζαο.  
 

3.2 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (ε πξνζθνξά) απνηειείηαη απφ δχν μερσξηζηνχο θαθέινπο, ηνλ 
θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Οη 
θάθεινη αλαγξάθνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο κέξνο ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηελ επσλπκία, ηε 
δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη ελδερνκέλσο, εθφζνλ ππάξρεη, 
e-mail) ηνπ πξνζθέξνληνο/Γηαγσληδφκελνπ θαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ, ζε 
πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο. Ο έλαο θάθεινο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (κε ηελ 
έλδεημε ζην εμσηεξηθφ ηνπ «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ») θαη ν 
άιινο ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ»). 

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

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

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

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

 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ν ίδηνο ν αηνκηθφο 
εξγνιήπηεο,  

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

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

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

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

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

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

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

 
 3.5        Πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη 

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

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

 Η ίδηα δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεσξεί 
φηη ε πξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε.   
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Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ 
 
4.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο 
 

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

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

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

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

12
  

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

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

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

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

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

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

ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα 

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

δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη θηλείηαη δηαδηθαζία 

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

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

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

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

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

εκέξα θαη ψξα πνπ αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 

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

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. Η εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη ζην Πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. 
 
ζ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δ.Γ. απνξξίπηεη 
ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίλεη αηηηνινγεκέλα απαξάδεθηεο (κε αλαγξαθή ζην Πξαθηηθφ) θαη 
θαηαξηίδεη πίλαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ νη πξνζθνξέο ηνπο θξίζεθαλ παξαδεθηέο. 
Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ., ζε πίλαθα ηεο ππεξεζίαο, ζηελ νπνία 
δηεμάγνληαη νη αλνηθηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο 
φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πξαθηηθνχ θαη λα ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη’ 
απηνχ κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε.  
Γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο αλάξηεζεο ζπληάζζεηαη απζεκεξφλ, κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθή πξάμε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο. Η πελζήκεξε 
πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ αξρίδεη ηελ επφκελε ηεο αλάξηεζεο εκέξα. Η Δ.Γ. είλαη 
ππνρξεσκέλε λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηα έγγξαθα πνπ 
ππνβιήζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κε επηηφπην έιεγρν ησλ εγγξάθσλ θαη ιήςε θσηναληηγξάθσλ 
ησλ απαξαίηεησλ θαηά ηνπο ίδηνπο εγγξάθσλ κε δαπάλεο ηνπο, θαηά ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 
2690/99. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν 
ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ θαη γλσζηνπνηνχληαη κε κέξηκλα ηεο ππεξεζίαο 
απηήο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ. 
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 
25Α ηνπ ΚΓΔ, πξνζθνκίδεηαη, κε ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο, παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,05 επί ηνηο ρηιίνηο (0,05 ‰) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ 
έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ), ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 
δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Πξντζηακέλεο 
Αξρήο, αλ γίλεη απνδεθηή ε έλζηαζε απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
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 χκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΓΔ, αλ ην ζχζηεκα πξνζθνξάο είλαη ηνπ άξζξνπ 6. 
Δθφζνλ επηιέρζεθε απφ ηελ Π.Α. ην ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΓΔ, (εληαία έθπησζε) ειέγρεηαη ε αξηζκεηηθή 

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

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

 
4.2            Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο    

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

13
. Αλ, κεηά ηελ εθδίθαζε 

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

14
,  πξνζθαιείηαη ν 

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

15
, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.2.4 

(πηζηνπνηεηηθά έλαληη ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ππεχζπλε δήισζε) θαη παξ. 24.1.5 (πεξί 
νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ).  
ε θάζε πεξίπησζε (αθφκα δειαδή θη αλ ηζρχεη ην αξρηθψο πξνζθνκηζζέλ ή ε Δλεκεξφηεηα 
Πηπρίνπ) πξνζθνκίδεηαη λέν πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, κε εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο 
θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.  
Δπίζεο πξνζθνκίδνληαη θαη ειέγρνληαη ηα απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο, αλ απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ πνπ ηπρφλ πξνζθνκίζηεθε ζηνλ δηαγσληζκφ 
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ αλαδφρνπ είρε (ή έρεη αληίζηνηρα) ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ 
πξνζθνκηζζέλησλ γηα ηελ έθδνζή ηεο. Απφ ηα σο άλσ απνδεηθηηθά πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη 
φηη ν αλάδνρνο ήηαλ ελήκεξνο θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά θαη θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα ππεχζπλε δήισζή ηνπ. Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη 
απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή θαη, εθφζνλ δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ 
δηαγσληζκφ, θνηλνπνηείηαη ε εγθξηηηθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζε ζηνλ 
κεηνδφηε (ζχλαςε ζχκβαζεο), κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 
30 ηνπ ΚΓΔ  πξνζθνκίδνληαο κεηαμχ ησλ άιισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε 
θαη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο. 
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 Τπνγξακκίδεηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ, θαηά ηελ νπνία, γηα ηελ αθχξσζε δηαγσληζκνχ ιφγσ κε 
ηθαλνπνηεηηθψλ πξνζθνξψλ απαηηείηαη ε γλσκνδφηεζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο 
Πεξηθέξεηαο. 

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

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

15
  Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ (ζε θνηλνπξαμία) θαη επηρεηξήζεηο εκεδαπέο, ρσξίο ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, πξνζθνκίδνπλ 
γηα επαλέιεγρν ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 23.2.2 (β), (γ) θαη (ε). 
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Σέινο πξνζθνκίδεηαη θαη ειέγρεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 ησλ 
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005» θαη 
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πεξί ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 
αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο ηνπ λφκνπ απηνχ

16
. 

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

Άξζξν 5: χκβαζε-πκβαηηθά ηεχρε 
 

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

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

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

17
: 

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

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

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

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

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

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

παξάγξαθν: 
 (1) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ. 
 (2) Οη Δπξσθψδηθεο. 
 (3) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.).  
 (4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 
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  Η Τπεχζπλε Γήισζε απαηηείηαη φηαλ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000 ΔΤΡΩ. Αιιηψο ε ζρεηηθή  
ππνγξακκηζκέλε παξάγξαθνο παξαιείπεηαη.  

17
 Γελ επηηξέπεηαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ππφ ζηνηρεία 3-10 λα πξνβιέπεηαη ε απαίηεζε ππνβνιήο 
δηθαηνινγεηηθψλ ή ζηνηρείσλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
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Άξζξν 6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο 
 

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

 

6.2 Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο πξέπεη, 
επί πνηλή απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα είηε απφ ην Αξκφδην Πξνμελείν 
ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «Apostile» ζχκθσλα κε 
ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα 
πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο

18
. Η κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη είηε απφ 

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

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

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

 
 
Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

 

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

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ
19

: 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 21
. 

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

θαη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/1993 (ΦΔΚ Α’ 137) «Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ,    
δηαξξπζκίζεηο  ζηελ  έκκεζε  θαη άκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα θξάηεζε 6‰ ζην 
ΣΜΔΓΔ. 
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  Βι. ζρεηηθά θαη ππνζεκείσζε 44. 

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

20  Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο   

21
 Η παξ. 7.2 ηίζεηαη εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο ζχκβαζεο  ππεξβαίλεη ην 1.000.000 Δπξψ. 



ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟΤ Β ΔΛΙ 12 

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

 
 

Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, Φφξνη, Γαζκνί,  θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδφρνπ 

 

8.1 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ απφ ηνπο Ίδηνπο Πφξνπο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Κ.Α. Φ30 

7322.068)
22

 θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο
23

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

 

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

 

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

 
 

Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ 

 

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

 
 
Άξζξν 10: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ 
 

Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη 
ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη 
γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  
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  Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ ηελ Δ.Δ., ηνχην λα αλαγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη 
εηδηθφηεξα λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο πξάμεο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ  νπνίνπ 
είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν) θαζψο θαη ηα πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο 
πφξνπο. 

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

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

 

11.1 Σίηινο ηνπ έξγνπ 

 

 Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:  
 
 «ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΟΤ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΚΑΗ ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ 

ΟΓΩΝ ΠΗΠΗΝΟΤ, ΑΛΚΗΒΗΑΓΟΤ ΚΑΗ ΑΓΟΡΑΚΡΗΣΟΤ (6
ε
 Γ.Κ.)». 

  
11.2 Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο / Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 1.200.000,00 
Δπξψ θαη αλαιχεηαη ζε 

24
: 

 
Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο : 394.010,83 επξψ 
Δξγαζίεο Πξαζίλνπ    :   79.462,33 επξψ 
Η/Μ εξγαζίεο              : 234.069,74 επξψ 
 
Γαπάλε Δξγαζηψλ      : 707.542,90 Δπξψ  
 
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 127.357,72 Δπξψ 
 
Απξφβιεπηα

25
 ( πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+ Ο.Δ.)  

125.235,09 Δπξψ 
 
Αλαζεψξεζε 15.474,05 Δπξψ 
 
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  224.390,24 Δπξψ 
 

 

11.3 Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  

 

 Η πιαηεία ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα θαη νη γχξσ νδνί Πηπίλνπ, Αιθηβηάδνπ θαη Αγνξαθξίηνπ ηεο 
6

εο
 Γ.Κ..  

 
 
11.3 Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 

 
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ  αλάπιαζε ηεο Πιαηείαο ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλνο Αραξλψλ θαη ηε 
δηαπιάηπλζε ησλ γχξσ πεδνδξνκίσλ ησλ νδψλ Πηπίλνπ, Αιθηβηάδνπ θαη Αγνξαθξίηνπ, ζηελ 
6ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 
Η ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο πιαηείαο είλαη πεξίπνπ 9.600,00 ηκ, απφ ηα νπνία ηα 1600 ηκ ηα 
θαηαιακβάλεη ν Ι.Ν. ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα θαη 480ηκ ε παηδηθή ραξά ζηε ζπκβνιή ησλ 
νδψλ Πηπίλνπ θαη Αιθηβηάδνπ . Η παξέκβαζε ζηελ πιαηεία έρεη ζθνπφ λα δηακνξθψζεη ην 
ρψξν ηεο παιαηάο παηδηθήο ραξάο, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Αγνξαθξίηνπ θαη Αιθηβηάδνπ θαη 
κέξνο ηεο πιαηείαο πνπ ρξήδεη αλαθαηαζθεπήο θαζψο θαη ησλ γχξσ πεδνδξνκίσλ, 
αθήλνληαο κεγάιν κέξνο ηεο πιαηείαο (ζην λφηην, αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ ηκήκα ηνπ Νανχ) 
δηακνξθσκέλν σο έρεη, θαζψο βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Η αλάπιαζε αθνξά 
έθηαζε 5,6 ζηξεκκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαπιάζεσλ ησλ πεξηκεηξηθψλ δξφκσλ. 
ηνλ θεληξηθφ ρψξν ηεο πιαηείαο ζα θαηαζθεπαζζνχλ δχν νξζνγψληα ζηληξηβάληα κε πίδαθεο, 
ελψ ζηνπο δξφκνπο Αγνξαθξίηνπ θαη Αιθηβηάδνπ δηεπζεηνχληαη νη ρψξνη ηνπνζέηεζεο 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη νξηνζεηνχληαη κε ηελ θαηαζθεπή παξηεξηψλ. Θα ζπληεξεζνχλ θαη ζα 
αλαδεηρζνχλ ηα ππάξρνληα αγάικαηα ηνπ Δπαίηε θαη ηνπ Παηξηάξρε, ζα δηαπιαηπλζνχλ ηα 
ππάξρνληα πεδνδξφκηα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη πην άλεηε θίλεζε ησλ 
πεδψλ, ζα δηακνξθσζνχλ νδεγνί ηπθιψλ θαη ξάκπεο αλαπήξσλ θαη ζα εληζρπζεί ν θσηηζκφο 
ζηελ πιαηεία. 

                                                           
24

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

25
  Το ποζό ηωλ απρόβιεπηωλ δαπαλώλ επαλσποιογίδεηαη θαηά ηελ σπογραθή ηες ζύκβαζες, αλάιογα κε ηελ 
προζθερζείζα έθπηωζε, ώζηε λα δηαηερείηαη ζηαζερή ε ελ ιόγω ποζοζηηαία αλαιογία 15% επί ηες δαπάλες 
εργαζηώλ κε ΓΕΟΕ, ζύκθωλα κε ηο άρζρο 57 παρ. 3 ηοσ ΚΔΕ.. 
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Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ελδεηθηηθά θη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ:   
εθζθαθέο, απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ πιαθνζηξψζεσλ, ππνβάζεσλ, κπεηνζηξψζεσλ,  
θξαζπέδσλ, θιπ, θαηαζθεπή βάζεο 10-15 εθ. απφ ζθπξφδεκα C12/15, κε ηαπηφρξνλε 
ηνπνζέηεζε φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν πάζεο θχζεσο ζσιελψζεσλ, απνζηξαγγηζηηθψλ 
θαλαιηψλ θιπ, επίζηξσζε κε δηάθνξα θάζε θνξά πιηθά, δηακφξθσζε φδεπζεο ηπθιψλ θαη 
ξακπψλ γηα ΑΜΔΑ θιπ, ηνπνζέηεζε λέσλ θξαζπέδσλ απφ κάξκαξν, ηερλεηέο 
γξαληηφπιαθεο ή ζθπξφδεκα, αλαθαηαζθεπή ξείζξσλ, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ θξεαηίσλ ή 
εζράξσλ κε ηαπηφρξνλε πςνκεηξηθή πξνζαξκνγή ηνπο, εγθαηάζηαζε ππνδνκήο γηα ηελ 
δηέιεπζε θαισδίσλ ειεθηξνθσηηζκνχ, δηάθνξεο κηθξνθαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
C16/20 θ.ά. Όζνλ αθνξά ηα ζεκεία φπνπ ζα ππάξμεη θζνξά ζην νδφζηξσκα ιφγσ ησλ 
επηθείκελσλ εξγαζηψλ, νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή πεξηιακβάλνπλ 
δηάζηξσζε πιηθνχ 3Α ειαρίζηνπ πάρνπο 0,10m, επάιεηςε ηεο ζηξψζεο ππνδνρήο κε 
αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε, αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο πάρνπο 5cm, ηζρπξή ζπγθνιιεηηθή 
επάιεηςε κε θαηηνληθφ γαιάθησκα, θαη επίζηξσζε αληηνιηζζεξνχ αζθαιηνηάπεηα πάρνπο 4 
cm. Δπίζεο, φπνπ είλαη αλαγθαίν, ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ θαζηζηηθψλ κε 
λένπο θαζηζηηθνχο πάγθνπο. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη κνλίκσο ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο ζπλεξγείν πιήξσο 
επαλδξσκέλν, πνπ λα δχλαηαη λα επέκβεη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ζηελ 6

ε
 Γ.Κ. ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ, γηα αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ θαη επηθηλδχλσλ θαηαζηάζεσλ, αλεμαξηήησο ηνπ 
κεγέζνπο επέκβαζεο. 
Σα άξζξα πνπ αθνξνχλ αζθαιηηθέο εξγαζίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηνξηζηηθά ζε αλαγθαίεο 
κφλν πεξηπηψζεηο, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο κειέηεο πνπ αθνξά θπξίσο ηε 
ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη αλαβάζκηζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα είλαη ζχκθσλεο σο πξνο ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν 
πνηφηεηαο θαη ηελ επηκέηξεζε κε ηα νξηδφκελα ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο, ηηο εγθεθξηκέλεο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

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

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

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

 λα θαηαξγείηαη κηα «νκάδα εξγαζηψλ» ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο,  

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

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

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

 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνξηζκψλ, επηηξέπεηαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ νξίνπ κεηαβνιήο ησλ 
εξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο απηήο «νκάδαο εξγαζηψλ», αιιά: 

 κε πεξηνξηζκφ ηεο κεηαβνιήο (αχμεζεο ή κείσζεο) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο κηαο «νκάδαο 
εξγαζηψλ», έσο ην 20% ηεο δαπάλεο απηήο θαη ηαπηφρξνλα 
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 κε πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ, αζξνηζηηθά, φισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ «νκάδα εξγαζηψλ» ζε 
άιιε  «νκάδα εξγαζηψλ» έσο ην 10% ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. 

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

 
Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
 

 Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο θαη αξρίδεη 
απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο

26
.  

Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο
27

 ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
Δ..Τ. 

 
 
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
 

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

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

πνζνζηψλ έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ζηηο ηηκέο ηνπ 
ζπκπιεξσκέλνπ ηηκνινγίνπ ηεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3669/2008 
ηνπ ΚΓΔ 28.  

 
 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  

 
 

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

νξίδεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ ΚΓΔ. 

 
 

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

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

29
, εθηφο Φ.Π.Α, ήηνη 

ζην πνζφ ησλ 19.512,20 ΔΤΡΩ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη είηε ζηελ 
ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, είηε ζηνλ θνξέα θαηαζθεπήο, είηε ζηνλ θχξην ηνπ 
έξγνπ (φπσο νη ππεξεζίεο θαη θνξείο αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1.1, 1,2 θαη 1.3 ηεο 
παξνχζαο) θαη ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ 
φισλ ησλ κειψλ ηεο.   

  
15.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλαθέξνπλ απαξαίηεηα ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, δειαδή ην 

νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ηνπ αηνκηθνχ εξγνιήπηε, ηελ επσλπκία ηνπ λνκηθνχ 

                                                           
26

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

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

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

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

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

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

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

30
. 

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

 

15.3 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο, αλ έρνπλ ρξφλν ηζρχνο 
κηθξφηεξν ησλ ελλέα (9) κελψλ θαη 30 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο 
(άξζξν 157 παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4281/2014 θαη άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ), δειαδή πξέπεη 
λα έρνπλ ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κέρξη  …………….

31
. 

 

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

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

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

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 

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

16.1 Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν 
32

  
 

16.2 Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε  
33

 
  
 

Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  
 

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

34
 επί 

ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ 
ππεξεζία, πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ή ζηνλ 
θνξέα θαηαζθεπήο ή ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, λα αλαθέξνπλ ζαθψο ηα ζηνηρεία ηεο 
επηρείξεζεο ππέξ ηεο νπνίαο παξέρνληαη, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην πνζφ γηα ην νπνίν 
παξέρεηαη ε εγγχεζε θαη ηνλ ρξφλν ηζρχνο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε, 

                                                           
30

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

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

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

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

34
 χκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4281/2014, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ έσο 
5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαζεψξεζε), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο αλαπξνζαξκφδεηαη (απμνκεηψλεηαη) βάζεη ηνπ ηξέρνληνο ΑΠΔ. 
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επηπιένλ δε λα πεξηιακβάλνπλ παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ην δηθαίσκα δηδήζεσο θαη 
ππφζρεζε γηα ηελ απξνθάζηζηε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
εκέξα ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνηήζεσο. 
ε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε 
θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 39 παξ. 1 ηνπ ΚΓΔ.  
 
 

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

 

 
Άξζξν 18: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ 
 

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

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

35
 θαη ε νπνία ζα 

γλσζηνπνηεζεί κε ηνηρνθφιιεζε ζηα θεληξηθά ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, Ληνζίσλ 22, 4
νο

 
φξνθνο θαη κε απνζηνιή ΦΑΞ ή/θαη ειεθηξνληθνχ  κελχκαηνο 

36
 πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

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

     
 
Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 
 

 Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ (θαηά ηε 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ γηα δηάζηεκα ελλέα (9) κελψλ 

37
 απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
38

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

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

                     
 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, 

βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ Δξγνιάβν πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο θαη 
εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ

39
.  

                                                           
35

  Η νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη πάιη Σξίηε. 

36
  Οξίδεηαη ην κέζνλ, π.ρ. ΦΑΞ. 

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

38
 Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πξηλ ηελ ιήμε απηήο (βι. άξζξν 157 παξ. 1 α) εδάθην γ 
ηνπ Ν.4281/2014). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

 

 
Άξζξν 21: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 
  

ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 

21.1 Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:   

 

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

Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπ.Αλ.Αλη.Τπν.Με.Γη, εθφζνλ αλήθνπλ
40

 :   

     ηελ 1
ε
 θαη άλσ ηάμε ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα έξγα θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθψλ. 

     ηελ Α2 θαη άλσ ηάμε ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα έξγα θαηεγνξίαο Πξαζίλνπ. 

     ηελ 1
ε
 θαη άλσ ηάμε ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα έξγα θαηεγνξίαο Η/Μ 

 

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

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

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

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

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

θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο 

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

Μ.Δ.Δ.Π. 

 

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

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε 

ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

 

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

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

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

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

21.4 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηάμε A2 ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. γηα 
έξγα θαηεγνξίαο H/M θαη ζηελ ηάμε A1 ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. γηα έξγα θαηεγνξίαο Πξαζίλνπ, κε ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ (αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ 
θνηλνπξαμίαο)

42
. 

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

 

                                                                                                                                                                                             
39

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

40
 Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ε 
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ γξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ  (βιέπεηε άξζξα 105 
θαη 106 ηνπ ΚΓΔ). ηελ πεξίπησζε απηή λα ηίζεηαη ε αληίζηνηρε πξφβιεςε.  

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

42
 Η πεξίπησζε απηή ηίζεηαη κφλν αλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ δηθαηνινγείηαη. 
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Άξζξν 22: Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα  
 

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

Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.  Σερληθή ηθαλφηεηα
43

. 

                                                           
43

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

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ ηελ πεξίπησζε απηή λα αλαθέξεηαη ε εγθξηηηθή απφθαζε. 
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 ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 
 
Άξζξν 23: Γηθαηνινγεηηθά  

 

Κάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία, κεκνλσκέλα ή σο κέινο 
Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 21 θαη φηη δηαζέηεη ηα 
πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 22, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά

44
: 

 

23.1 Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο 

 

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

 

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

παξνχζαο.  

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

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

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

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

ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, επηθπξσκέλν απφ ηελ αξκφδηα 

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

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

151 ηνπ λ. ΚΓΔ). 

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

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

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

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

δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, απαηηείηαη βεβαίσζε 

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

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

                                                                                                                                                                                             
 

44
 ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε 
δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

   1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

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

   2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

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

    3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ   

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

   4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

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

45
 Τπελζπκίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο ησλ Μεηξψσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. ηελ 
πεξίπησζε απηή πξνζηίζεηαη «ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ». 
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Σα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά, ζα 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ 
46

 θαηά ηελ εκεξνκελία  παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

  

 

 

 

 

23.2 Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο θαηαιιειφηεηαο  

Η εθπιήξσζε ησλ πξνζφλησλ 1 – 7 ηνπ άξζξνπ 22 απνδεηθλχεηαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

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

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

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

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

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

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

ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απηνχ ηεο 

παξαγξάθνπ δ΄.  

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

 

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

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

βεβαηψλεη φηη:  

η) ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε
48

, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή, πξνθεηκέλνπ 

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

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

πξνέιεπζήο ηνπ,  

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

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο απηήο,  

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

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

ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία) θαη  

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

β. Γηα ηελ πεξίπησζε 3 πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 
εγθαηάζηαζεο ή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηεο 
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 Τπελζπκίδνληαη πάλησο ζρεηηθά θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ ΚΓΔ.  

47
  Όπνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ ππνβνιή Τπεχζπλεο Γήισζεο, ε δήισζε απηή πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία 
ππνγξαθήο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ κελφο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε ελψ δελ απαηηείηαη απηή λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

48
  ε εθθαζάξηζε κπνξνχλ λα ηεζνχλ κφλν λνκηθά πξφζσπα θαη φρη αηνκηθέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, άξα απφ 
ηνπο αηνκηθνχο εξγνιήπηεο δε δεηείηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ. 
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Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή θαη κε ηελ ηζρχνπζα 
ειιεληθή λνκνζεζία, γηα ηελ Δξγ.Δπ. θαη γηα φιεο ηηο Κνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη, 
θαζψο θαη γηα θάζε έξγν πνπ εθηειεί (παξ. 3 άξζξνπ 20 ηνπ ΚΓΔ)  ζηελ Διιάδα. 

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

49
 πνπ 

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

 

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

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

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

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

50
.  

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

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

50
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) δελ ζπληζηά εξγνιεπηηθή νξγάλσζε. 
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23.2.4   Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζηα πιαίζηα επαλειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

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

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

δήισζε ηεο παξ. 23.2.2.α): 

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

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

εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.. 

Πηζηνπνηεηηθά πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε δελ πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο αηνκηθέο 

εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο.  

β.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή αλάινγν έγγξαθν Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο 

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

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

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

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

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

πνηληθνχ κεηξψνπ δελ είλαη ιεπθφ ζα ππνβάιιεηαη έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο 

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

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

αθνξά αδίθεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, 

πξνζθνκίδεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ην αδίθεκα αθνξά 

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

γηα φζν ρξφλν αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ.  

 

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

 
23.3 Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο Ηθαλφηεηαο
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  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………… 

 

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

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

 

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

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

2.   Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά φηη απνηειεί λφκηκν 
εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη φηη έρεη ην εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. 
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  Μεηαβνιέο ζην αλεθηέιεζην δελ επεξεάδνπλ ηελ ηζρχ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ (γηα ηνλ ρξφλν πνπ απηή 
ρνξεγήζεθε) εθηφο ηεο πεξίπησζεο ππέξβαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θαηά ηάμε Μ.Δ.Δ.Π. αλεθηέιεζηνπ εξγνιαβηθψλ 
ζπκβάζεσλ.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Γηθαηνινγεηηθά Ολνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ 
53

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

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

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

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

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

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

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

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

         αα) Βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα 
αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ.    
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  Η παξάγξαθνο 5 δελ ηίζεηαη αλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη θάησ ηνπ 1.000.000 ΔΤΡΩ.  
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         ββ) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ 
κεηνρψλ.  

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

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

         Σα αλσηέξσ ππφ β) θαη γ) έγγξαθα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε θαη φζα εμ απηψλ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο λα είλαη επηθπξσκέλα 
απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο.  

 

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

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

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

54
.   

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

55
.  

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

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

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

 

 

Άξζξν 25: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο  
 

25.1  Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ θαη ε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο 
πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζ. 185/28-01-2016 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη ηελ αξηζ. …………………… Πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 
25.2

56
       -   

 
25.3

57
         Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Σερληθφ χκβνπιν.  

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

 
25.4
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   Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ  

   ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

  ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 

 

 

    ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ 

 

 

 

           ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΔΟΦΤΣΟΤ 

  

 

 

         ΔΤΓΔΝΗΑ ΜΔΛΑΜΠΗΑΝΑΚΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

………………………… 

 

 

 

                                   Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ   ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ  

                                     ΣΑ ΜΔΛΖ. ……………………………………………… Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

  Με ηελ αξηζκφ πξση. ……………………………………………… απφθαζε 
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 ΠΡΟΟΥΖ: Σίζεηαη κφλν εθφζνλ ε ζχκβαζε ππεξβαίλεη ην εθάζηνηε πξνβιεπφκελν φξην).  
57

 Πξναηξεηηθή επηινγή. 

58
 Δθφζνλ ζηε Γηαθήξπμε ηίζεληαη επηπιένλ φξνη ηερληθήο ηθαλφηεηαο, αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

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

59
 χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 Α ηνπ Ν. 3614/2007, ζηηο δηαθεξχμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ε εθαξκνγή θαη’ επηινγή, 
είηε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 76 θαη 77 ηνπ ΚΓΔ, είηε ηεο δηαδηθαζίαο Γηαηηεζίαο ηνπ άξζξνπ 25 Α ηνπ Ν. 
3614/2007.     



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

EΡΓΟ: “ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΟΤ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΚΑΗ 

ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΟΓΩΝ ΠΗΠΗΝΟΤ, ΑΛΚΗΒΗΑΓΟΤ 

ΚΑΗ ΑΓΟΡΑΚΡΗΣΟΤ (6η Γ.Κ.)” 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:         1.200.000,00 Δυρώ 

 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:           ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΘΖΝΑΗΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ  

  



ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ 
 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 
 

  
 

ΈΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΟΤ 
ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΚΑΗ ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ 
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΟΓΩΝ ΠΗΠΗΝΟΤ, ΑΛΚΗΒΗΑΓΟΤ ΚΑΗ 
ΑΓΟΡΑΚΡΗΣΟΤ (6η Γ.Κ.) 
 

1.200.000,00 Δυρώ 

 
 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 
 

T Δ X N I K H   Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ 
 

             Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ  αλάπιαζε ηεο Πιαηείαο ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα Αραξλώλ θαη ηε 

δηαπιάηπλζε ησλ γύξσ πεδνδξνκίσλ ησλ νδώλ Πηπίλνπ, Αιθηβηάδνπ θαη Αγνξαθξίηνπ, ζηελ 6ε Γεκνηηθή 

Κνηλόηεηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

Η ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο πιαηείαο είλαη πεξίπνπ 9.600,00 ηκ, από ηα νπνία ηα 1600 ηκ ηα 

θαηαιακβάλεη ν Ι.Ν. ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα θαη 480ηκ ε παηδηθή ραξά ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Πηπίλνπ θαη 

Αιθηβηάδνπ . Η παξέκβαζε ζηελ πιαηεία έρεη ζθνπό λα δηακνξθώζεη ην ρώξν ηεο παιαηάο παηδηθήο ραξάο, 

ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αγνξαθξίηνπ θαη Αιθηβηάδνπ θαη κέξνο ηεο πιαηείαο πνπ ρξήδεη αλαθαηαζθεπήο θαζώο 

θαη ησλ γύξσ πεδνδξνκίσλ, αθήλνληαο κεγάιν κέξνο ηεο πιαηείαο (ζην λόηην, αλαηνιηθό θαη δπηηθό ηκήκα ηνπ 

Νανύ) δηακνξθσκέλν σο έρεη, θαζώο βξίζθεηαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε. Η αλάπιαζε αθνξά έθηαζε 5,6 

ζηξεκκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαπιάζεσλ ησλ πεξηκεηξηθώλ δξόκσλ. ηνλ θεληξηθό ρώξν ηεο 

πιαηείαο ζα θαηαζθεπαζζνύλ δύν νξζνγώληα ζηληξηβάληα κε πίδαθεο, ελώ ζηνπο δξόκνπο Αγνξαθξίηνπ θαη 

Αιθηβηάδνπ δηεπζεηνύληαη νη ρώξνη ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη νξηνζεηνύληαη κε ηελ θαηαζθεπή 

παξηεξηώλ. Θα ζπληεξεζνύλ θαη ζα αλαδεηρζνύλ ηα ππάξρνληα αγάικαηα ηνπ Δπαίηε θαη ηνπ Παηξηάξρε, ζα 

δηαπιαηπλζνύλ ηα ππάξρνληα πεδνδξόκηα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ρώξνπο ζηάζκεπζεο θαη πην άλεηε θίλεζε ησλ 

πεδώλ, ζα δηακνξθσζνύλ νδεγνί ηπθιώλ θαη ξάκπεο αλαπήξσλ, ζα δηακνξθσζνύλ 1.040 η.κ. επηθάλεηαο 

πξαζίλνπ κε θαηάιιεια θπηά  θαη  ζα εληζρπζεί ν θσηηζκόο ζηελ πιαηεία. 

Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο ελδεηθηηθά θη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ:   

εθζθαθέο, απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ πιαθνζηξώζεσλ, ππνβάζεσλ, κπεηνζηξώζεσλ,  θξαζπέδσλ, θιπ, 

θαηαζθεπή βάζεο 10-15 εθ. από ζθπξόδεκα C12/15, κε ηαπηόρξνλε ηνπνζέηεζε όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν 

πάζεο θύζεσο ζσιελώζεσλ, απνζηξαγγηζηηθώλ θαλαιηώλ θιπ, επίζηξσζε κε δηάθνξα θάζε θνξά πιηθά, 

δηακόξθσζε όδεπζεο ηπθιώλ θαη ξακπώλ γηα ΑΜΔΑ θιπ, ηνπνζέηεζε λέσλ θξαζπέδσλ από κάξκαξν, 

ηερλεηέο γξαληηόπιαθεο ή ζθπξόδεκα, αλαθαηαζθεπή ξείζξσλ, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ θξεαηίσλ ή 

εζράξσλ κε ηαπηόρξνλε πςνκεηξηθή πξνζαξκνγή ηνπο, εγθαηάζηαζε ππνδνκήο γηα ηελ δηέιεπζε θαισδίσλ 

ειεθηξνθσηηζκνύ, δηάθνξεο κηθξνθαηαζθεπέο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C16/20 θ.ά. Όζνλ αθνξά ηα ζεκεία 

όπνπ ζα ππάξμεη θζνξά ζην νδόζηξσκα ιόγσ ησλ επηθείκελσλ εξγαζηώλ, νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ γηα ηελ 

αλαθαηαζθεπή πεξηιακβάλνπλ δηάζηξσζε πιηθνύ 3Α ειαρίζηνπ πάρνπο 0,10m, επάιεηςε ηεο ζηξώζεο 

ππνδνρήο κε αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε, αζθαιηηθή ζηξώζε βάζεο πάρνπο 5cm, ηζρπξή ζπγθνιιεηηθή 

επάιεηςε κε θαηηνληθό γαιάθησκα, θαη επίζηξσζε αληηνιηζζεξνύ αζθαιηνηάπεηα πάρνπο 4 cm. Δπίζεο, όπνπ 

είλαη αλαγθαίν, ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ θαζηζηηθώλ κε λένπο θαζηζηηθνύο πάγθνπο. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα είλαη ζύκθσλεο σο πξνο ηα πιηθά, ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο, ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο 

θαη ηελ επηκέηξεζε κε ηα νξηδόκελα ζηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο, ηηο εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο 

ηεο επίβιεςεο. 

 Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε εξγνιαβία. Σν ηηκνιόγην ζπληάρζεθε κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα εληαία 

ηηκνιόγηα ηνπ Ν.3263/04 κε ηηο κέρξη ζήκεξα αλαπξνζαξκνγέο ηνπο. 
 Γηα ηηο εξγαζίεο Η/Μ έρεη ιεθζεί ππόςε ε Γ-2012 ηηκαξηζκηθή.  

Η δαπάλε πνπ πξνβιέπεηαη λα απαηηεζεί γηα ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη 975.609,76€ γηα 

εξγαζίεο (κε Δ.Ο. & Δ.Δ., Απξόβιεπηεο Γαπάλεο θαη Αλαζεώξεζε) πιένλ 224.390,24 € γηα ΦΠΑ, θαη ζα 

θαηαινγηζζεί ζηνλ Κ.Α.7322.068 Φ30 ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζζεί κε Ιδίνπο Πόξνπο.  

 Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) εκεξνινγηαθνύο κήλεο. 

 

 
    ΑΘΗΝΑ,  ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2016 

 
-Η- 

πληάμαζα 
 

 
 

ΠΤΡΙΓΟΤΛΑ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ 

-Ο- 
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 

 
 
 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΝΔΟΦΤΣΟΤ 

-Η- 
Πξντζηάκελε ηεο Γ/λζεο 

 
 
 

ΔΤΓΔΝΙΑ ΜΔΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ 

 



1.200.000,00

395.751,23
79.462,33

234.069,74
709.283,30
127.670,99
836.954,29
125.543,14

ΣΥΝΟΛΟ: 962.497,43

13.112,33
ΣΥΝΟΛΟ: 975.609,76

ΦΠΑ 23% 224.390,24
1.200.000,00

ΑΘΗΝΑ,
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2016

Η Συντάξασα

Σπυριδούλα Κοντογιάννη Γεώργιος Νεοφύτου Ευγενία Μελαμπιανάκη

ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ:
Απρόβλεπτες δαπάνες 15%:

Πρόβλεψη για Αναθεωρήσεις:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ
ΠΙΠΙΝΟΥ,
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ.)

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:

ΦΟΡΕΑΣ:

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Ε.Ο. + Ε.Ε.    18%:

ΕΡΓΟ :

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΠΗΓΗ :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Ο Προϊστάμενος Η Διευθύντρια

Πρόβλεψη Απολογιστικών:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ,
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ.)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ. Μον.
Mετρ. ΠοσότηταΚωδικός

Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΝΑΟΔΟ Α\Α02 850,001 m3

2 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων,  εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών ΝΑΟΔΟ Ν\Α02.1.2 180,002 m3

3 Αποξήλωση επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζόδρομων, πλατειών κλπ., υποβάσεων,
μπετοστρώσων  κλπ  για  τεχνικά έργα

ΝΑΟΔΟ Ν\Α02.1.1 350,003 m3

4 Διάνοιξη τάφρου με κάθε μέσο, σε έδαφος πάσης φύσεως για έργα εντός αστικού ιστού ΝΑΟΔΟ Ν\Α04.4 185,004 m3

5 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΝΑΟΔΟ Α\Α12 25,005 m3

6 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΝΑΥΔΡ Α\4.13 25,006 m3

7 Αποξήλωση  μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με τη
μεταφορά τους σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου

ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.02 800,007 kg

8 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου με επιμέλεια ΝΑΟΙΚ
Ν\Α22.20.02

100,008 m2

9 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου χωρίς επιμέλεια ΝΑΟΙΚ
Ν\Α22.20.01

650,009 m2

10 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1 10,0010 m3

11 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1 140,0011 m3

12 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες μετά της
μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την μεταφορά
των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΝΑΥΔΡ
Ν\10.3.01.01

10,0012 m3

13 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

ΝΑΥΔΡ Α\5.05.01 8,0013 m3

14 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες
απαιτήσεις συμπύκνωσης

ΝΑΥΔΡ Α\5.04 8,0014 m3

15 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΝΑΥΔΡ Α\5.07 10,0015 m3

16 Καθαίρεση τοιχίου από λιθοδομή, διαλογή των χρήσιμων λίθων και μεταφορά τους σε
αποθηκευτικό χώρο του Δήμου

ΝΑΟΙΚ Ν\22.02.01 24,0016 m3

17 Αποξήλωση ξύλινων ή  μεταλλικών καθιστικών ΝΑΟΙΚ
Ν\22.65.02Α

8,0017 ΤΕΜ

18 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΝΑΟΔΟ Α\Δ01 10,0018 m

1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2 6.000,0019 kg

2 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3 4.000,0020 kg

3 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΝΑΟΙΚ Α\38.02 10,0021 m2

4 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΝΑΟΙΚ Α\38.03 270,0022 m2

5 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΝΑΟΙΚ Α\38.13 325,0023 m2

6 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα ΝΑΟΙΚ Α\38.18 600,0024 m

7 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1 380,0025 m3

8 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς
χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04 80,0026 m3

1.3. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1 Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους 2,0 cm ΝΑΟΔΟ Α\Β34 20,0027 m2

1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m ΝΑΟΔΟ Α\Δ05.1 1.600,0028 m2

2 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους ΝΑΟΔΟ Α\Δ06 1,0029 ton

3 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με
χρήση κοινής ασφάλτου

ΝΑΟΔΟ Α\Δ09.1 1.800,0030 m2
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4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΝΑΟΔΟ Α\Δ04 1.800,0031 m2

5 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Α\Δ03 1.600,0032 m2

6 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1 200,0033 m2

7 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π. με έγχρωμες τσιμεντόπλακες
διάφορων ειδών και διαστάσεων

ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΒ81.01

2.000,0034 m2

8 Για την πλήρη  επαναφορά βλάβης  (εργασία, υλικά)  παλαιού οδστρώματος ΝΑΟΔΟ Ν\4710Α 50,0035 m2

9 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3
cm.

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α74.90.04

510,0036 ΜΜ

10 Επιστρώσεις δαπέδων με  πλάκες μαρμάρου,  προέλευσης Καβάλας,, πάχους 3 cm, σε
αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α74.30.14

380,0037 m2

11 Κράσπεδα  0.15x0,30m από μάρμαρο προέλευσης Καβάλας με τη βάση τους και το
στερεό εγκιβωτισμού

ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΒ51.01

10,0038 m

12 Καμπύλα κράσπεδα  0.15x0,30m από μάρμαρο προέλευσης Καβάλας με τη βάση τους
και το στερεό εγκιβωτισμού

ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΒ51.01.1

140,0039 m

13 Αρση  και επανατοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων χωρίς αναλάξευση ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΒ51.02.1

270,0040 m

14 Διαλογή και μεταφορά μαρμάρινων κρασπέδων από αποθηκευτικό χώρο του Δήμου,
στο χώρο εκτέλεσης του έργου

ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΒ51.02.2

50,0041 m

15 Επιστρώσεις δαπέδων με  πλακίδια τεχνητού γρανίτη ΝΑΟΙΚ
Ν\73.33.03.1

1.710,0042 m2

16 Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρό,
πάχους 3 cm

ΝΑΟΙΚ Ν\Α75.61.4 20,0043 m2

17 Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρό,
πάχους 2 cm

ΝΑΟΙΚ Ν\Α75.61.3 20,0044 m2

18 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους
2 cm και πλάτους άνω των 20 cm

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α75.21.04

16,0045 m2

19 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5
cm

ΝΑΟΙΚ Α\73.36.02 50,0046 m2

20 Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών πάχους 1,5 cm ΝΑΟΔΟ Α\Β33 50,0047 m2

21 Επίστρωση επιφάνειας με έγχρωμους κυβόλυθους  από σκυρόδεμα, πάχους 8εκ. ΝΑΟΙΚ
Ν\Α78.96.04

290,0048 m2

1.5. ΔΙΚΤΥΑ

1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής
6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.

ΑΤΗΕ 8063 50,0049 m

2 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων ΝΑΟΔΟ Α\Β49 200,0050 kg

3 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΝΑΥΔΡ Α\11.01.02 100,0051 kg

4 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm

ΝΑΥΔΡ
Α\12.01.01.02

10,0052 m

5 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων ΝΑΥΔΡ Α\16.01 1,0053 ΤΕΜ

6 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής
διαμέτρου D110 mm

ΝΑΥΔΡ
Α\12.13.01.05

35,0054 m

7 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου ΝΑΟΔΟ Α\Β85 150,0055 ΤΕΜ

8 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου  υπονόμου ή άλλου μεγάλου φρεατίου επί
οδοστρώματος

ΝΑΟΔΟ Α\Β85.1.1 10,0056 ΤΕΜ

9 Φρεάτιο υδρορροών διαστάσεων 20x20cm ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΒ66.08

20,0057 ΤΕΜ

10 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm ΑΤΗΕ 8041.5.1 10,0058 m

11 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm ΑΤΗΕ 8041.6.1 10,0059 m

12 Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης ΝΑΥΔΡ Α\16.13 1,0060 ΤΕΜ

13 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. ΝΑΥΔΡ Α\16.11 5,0061 ΤΕΜ

14 Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης ΝΑΥΔΡ Α\16.12 5,0062 ΤΕΜ

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

ΝΑΥΔΡ Α\11.02.03 120,0063 kg

1.6. ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1 Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πέργκολας ΝΑΟΙΚ
Ν\Α61.05.001

493,0064 m2
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2 Μεταλλικός κυλινδρικός κάδος απορριμμάτων  πλήρως τοποθετημένος ΝΑΟΙΚ
Ν\Α64.50.02.1

18,0065 ΤΕΜ

3 Καθιστικός πάγκος ΝΑΟΙΚ
Ν\64.50.001

18,0066 ΤΕΜ

4 Προστατευτικό κιγκλίδωμα τύπου "Π" ΝΑΟΙΚ Ν\Α64.01.1 1,0067 ΤΕΜ

1.7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά ΝΑΟΙΚ Α\79.05 80,0068 kg

2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό ΝΑΟΔΟ Α\Ε17.2 20,0069 m2

3 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο  συστατικών
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

ΝΑΟΙΚ Α\77.95 100,0070 m2

4 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

ΝΑΟΙΚ Α\77.10 100,0071 m2

5 Μετακίνηση περιπτέρου  σε νέα θέση ΝΑΟΙΚ
Ν\62.06.001

3,0072 ΤΕΜ

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

ΝΑΟΙΚ Α\77.55 10,0073 m2

7 Άρση και επανατοποθέτηση στύλου σήμανσης μετά των τυχόν πινακίδων επ' αυτού. ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΕ10.03

10,0074 τεμ.

8 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.3 30,0075 ΤΕΜ

9 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'') ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.1 25,0076 ΤΕΜ

10 Νέα κατασκευή αντιγράφου του γλυπτού "Επαίτης" και τοποθέτηση του στην
υπάρχουσα βάση μαρμάρου, σε νέα θέση

ΝΑΟΙΚ
Ν\22.04.001

1,0077 ΤΕΜ

11 Συντήρηση - αποκατάσταση της μαρμάρινης στήλης 'Αγία Τράπεζα', του Ι. Ν. Αγίου
Παντελεήμονα

ΝΑΟΙΚ
Ν\22.04.002

1,0078 ΤΕΜ

12 Μεταφορά ανθοδόχων από σκυρόδεμα από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο
χώρο του φυτωρίου του Δήμου στο Γουδή

ΝΑΟΙΚ
Ν\62.06.002

8,0079 ΤΕΜ
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� ĲİȝĭȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ����������OW ���� ȃǹȆȇȈ�Ǽ����

� ĲİȝȂİĲĮĳȪĲİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ȝʌȐȜĮ�ȤȫȝĮĲȠȢ�ȩȖțȠȣ����������OW ���� ȃǹȆȇȈ�Ǽ����

�� ĲİȝȊʌȠıĲȪȜȦıȘ�įȑȞįȡȠȣ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȟȓĮ�ĲȠȣ�ʌĮııȐȜȠȣ�īȚĮ�ȝȒțȠȢ
ʌĮııȐȜȠȣ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ������P

���� ȃǹȆȇȈ�Ǽ������

�� ĲİȝȊʌȠıĲȪȜȦıȘ�įȑȞįȡȠȣ�ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�ĮȟȓĮ�ĲȠȣ�ʌĮııȐȜȠȣ ���� ȃǹȆȇȈ�Ǽ����

�� ıĲȡ�ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ ��� ȃǹȆȇȈ�Ǽ����

����ȈȊȃȉǾȇǾȈǾ�ȆȇǹȈǿȃȅȊ

� ĲİȝȈȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ�ȜİțĮȞȫȞ�ȐȡįİȣıȘȢ�ĳȣĲȫȞ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�Įʌȩ�����
P�țĮȚ�ȐȞȦ

���� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ����

� ĲİȝǱȡįİȣıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�İʌȓȖİȚȠ�Ȓ�ȣʌȩȖİȚȠ�ıȪıĲȘȝĮ�ȐȡįİȣıȘȢ�
ĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ

������� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ������

� ıĲȡ�ǱȡįİȣıȘ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȝİ�İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ��ĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ
ıȪıĲȘȝĮ�

����� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ������

� ĲİȝȁȓʌĮȞıȘ�ĳȣĲȫȞ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ ����� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ����



ȈİȜȓįĮ� �ȆȇȅȂǼȉȇǾȈǾ

ȆȠıȩĲȘĲĮȂȠȞȐįĮ
0ȑĲȡȘıȘȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒǹǹ $�7� ȀȦįȚțȩȢ
ǹȡșȡȠȣ

� ıĲȡ�ȁȓʌĮȞıȘ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ��ȤİȚȡȠȞĮțĲȚțȒ ��� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ����

� ĲİȝǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�țȩȝȘȢ�įȑȞįȡȦȞ�ȪȥȠȣȢ�ȝȑȤȡȚ����P ���� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ������

� ĲİȝǹȞĮȞȑȦıȘ�țȩȝȘȢ�Ȓ�țȠʌȒ�įȑȞįȡȦȞ�ȪȥȠȣȢ�Įʌȩ���ȝȑȤȡȚ���P ���� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ������

� ĲİȝǹȞĮȞȑȦıȘ�țȩȝȘȢ�Ȓ�țȠʌȒ�ȝİȖȐȜȦȞ�įȑȞįȡȦȞ�ȪȥȠȣȢ��������P�
ıİ�ʌȜĮĲİȓİȢ��ʌȐȡțĮ�țȜʌ

���� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ������

� ĲİȝȀȜȐįİȝĮ�șȐȝȞȦȞ���ĮȞĮȞȑȦıȘ���įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�țȩȝȘȢ�ȞȑȦȞ
șȐȝȞȦȞ�țĮȚ�įȑȞįȡȦȞ��ȘȜȚțȓĮȢ�ȑȦȢ���İĲȫȞ

����� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ������

�� ĲİȝǻȚĮȝȩȡĳȦıȘ�țȩȝȘȢ�İĲȘıȓȦȞ�țĮȚ�ʌȠȜȣİĲȫȞ�ʌȠȦįȫȞ�ĳȣĲȫȞ ���� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ����

�� ıĲȡ�ȀȠȪȡİȝĮ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȝİ�ȕİȞȗȚȞȠțȓȞȘĲȘ�ȤȜȠȠțȠʌĲȚțȒ�ȝȘȤĮȞȒ ���� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ������

�� ĲİȝĭȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ�șȐȝȞȦȞ�țĮȚ�įȑȞįȡȦȞ�ȪȥȠȣȢ�ȝȑȤȡȚ���P�ȝİ
ȕȚȠȜȠȖȚțȐ�ıțİȣȐıȝĮĲĮ

����� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ����

�� ıĲȡ�ĭȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ��ȝİ�ȥİțĮıĲȚțȩ�ȝȘȤȐȞȘȝĮ�ȝİ
ȕȚȠȜȠȖȚțȐ�ıțİȣȐıȝĮĲĮ

��� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ����

�� ıĲȡ�ǺȠĲȐȞȚıȝĮ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ ������ ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ����

�� ıĲȡ�ǺȠĲȐȞȚıȝĮ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ�ȝİ�ĲĮ�ȤȑȡȚĮ ��� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ����

�� ıĲȡ�ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȤȫȡȠȣ�ĳȣĲȫȞ�ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȤȫȡȠȣ�ĳȣĲȫȞ�ıİ
ȐȜıȘ��ʌȐȡțĮ��ʌȜĮĲİȓİȢ�țĮȚ�İȜİȪșİȡȠȣȢ�ȤȫȡȠȣȢ

������ ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ������

�� ıĲȡ�ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ ���� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ����

�� PȇȚȗȠĲȠȝȑȢ�ȤȜȠȠĲȐʌȘĲĮ ������� ȃǹȆȇȈ�Ȉȉ��

����ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾ�ǻǿȀȉȊȅȊ�ǹȇǻǼȊȈǾȈ

� PǼțıțĮĳȒ�țĮȚ�İʌĮȞĮʌȜȒȡȦıȘ�ĲȐĳȡȦȞ�ȣʌȠȖİȓȠȣ�ĮȡįİȣĲȚțȠȪ
įȚțĲȪȠȣ��ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ

����� ȃǹȆȇȈ�ǹ��

� PȈȦȜȘȞȫıİȚȢ�ʌȚȑıİȦȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ��3(��ȝİ
ıȣȝʌĮȖȑȢ�ĲȠȓȤȦȝĮ�țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ���������ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ
ʌȚȑıİȦȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞİȢ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�ȇ(������ȝİ�İȜȐȤȚıĲȘ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�ĮȞĲȠȤȒ�056��� ����03D���ȝİ�ıȣȝʌĮȖȑȢ
ĲȠȓȤȦȝĮ��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ���������ȅȞȠȝ��įȚĮȝȑĲȡȠȣ�'1����PP
��ȇȃ����DWP

����� ȃǹȊǻȇ�ǹ?�����������

� PȈȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��ȇǼ����DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����PP

����� ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

� PȈȦȜȒȞİȢ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ��ȇǼ����DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����PP

����� ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

� PȈȦȜȒȞĮȢ�Įʌȩ�39&���DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����PP ����� ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

� PǹȖȦȖȩȢ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞĮ�39&���DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ
����PP

����� ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

� ĲİȝȇĮțȩȡ�ȤĮȜȪȕįȚȞĮ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ��
LQ

��� ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

� ĲİȝȂĮıĲȠȓ�ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȚ��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ
��LQ

���� ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

� ĲİȝȉĮȣ�ȤĮȜȪȕįȚȞĮ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞĮ��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ���LQ ��� ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�� ĲİȝīȦȞȓİȢ�ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞİȢ��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ
��LQ

���� ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�� ĲİȝȈĳĮȚȡȚțȠȓ�țȡȠȣȞȠȓ��ȠȡİȚȤȐȜțȚȞȠȚ��țȠȤȜȚȦĲȠȓ��31����DWP�
ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ����LQ

���� ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�� ĲİȝǺĮȜȕȓįİȢ�ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ��țȜĮʌȑ���ȝİ�İȜĮĲȒȡȚȠ�Ȓ�ȐȜȜȠ
ȝȘȤĮȞȚıȝȩ��'1�ĭ���LQ

��� ȃǹȆȇȈ�Ǿ�������

�� ĲİȝĭȓȜĲȡĮ�ȞİȡȠȪ�ıȓĲĮȢ��ȝİĲĮȜȜȚțȐ��ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ��ȠȞȠȝĮıĲțȒȢ�ʌȓİıȘȢ
��DWP��ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ĭ���LQ��İȞİȡȖȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ����
FP�

��� ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�� PȈĲĮȜĮțĲȘĳȩȡȠȚ�ĭ����Ȓ�ĭ����PP�Įʌȩ�ȇǼ�ȝİ
ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȣȢ�ıĲĮȜȐțĲİȢ��ĮʌȠıĲȐıİȚȢ�ıĲĮȜĮțĲȫȞ�����FP

����� ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������

�� ĲİȝȈĲĮȜȐțĲȘȢ�ĮȣĲȠȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠȢ��ȝȘ�İʌȚıțȑȥȚȝȠȢ ���� ȃǹȆȇȈ�Ǿ������

�� ĲİȝǼțĲȠȟİȣĲȒȡĮȢ�ĮȣĲȠĮȞȣȥȠȪȝİȞȠȢ��ıĲĮĲȚțȩȢ��ȝİ�ıȫȝĮ
ĮȞȪȥȦıȘȢ����FP

���� ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������



ȈİȜȓįĮ� �ȆȇȅȂǼȉȇǾȈǾ

ȆȠıȩĲȘĲĮȂȠȞȐįĮ
0ȑĲȡȘıȘȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒǹǹ $�7� ȀȦįȚțȩȢ
ǹȡșȡȠȣ

�� ĲİȝǹțȡȠĳȪıȚĮ�ȖȚĮ�ıĲĮșİȡȠȪȢ�İțĲȠȟİȣĲȒȡİȢ��ȤĮȝȘȜȒȢ�ʌĮȡȠȤȒȢ�
ĮțĲȚȞȦĲȒȢ�İțĲȩȟİȣıȘȢ��ĮțĲȓȞĮȢ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ�����P

���� ȃǹȆȇȈ�Ǿ���������

�� ĲİȝǺȐȞİȢ�İȜȑȖȤȠȣ�ȐȡįİȣıȘȢ��ȘȜİțĲȡȠȕȐȞİȢ���ȇȃ����DWP�
ʌȜĮıĲȚțȑȢ��ȤȦȡȓȢ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ʌȓİıȘȢ��įȚĮĲȠȝȒȢ���LQ

��� ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������

�� ĲİȝǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ�ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıĲȒȢ�ȡİȪȝĮĲȠȢ�İȟȦĲİȡȚțȠȪ
ȤȫȡȠȣ��İȜİȖȤȩȝİȞİȢ�Ǿ�Ǻ������

��� ȃǹȆȇȈ�Ǿ��������

�� ĲİȝȆȜĮıĲȚțȩ�ĳȡİȐĲȚȠ�ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ�����LQV��įȪȠ�ĲȡȚȫȞ�Ǿ�Ǻ ���� ȃǹȆȇȈ�Ǿ���������

�� ĲİȝȆȜĮıĲȚțȩ�ĳȡİȐĲȚȠ�ȘȜİțĲȡȠȕĮȞȫȞ�����[����FP����Ǿ�Ǻ ��� ȃǹȆȇȈ�Ǿ���������

�� PȀĮȜȫįȚĮ��ĲȪʌȠȣ�-,99�8���ȃȊȊ���įȚĮĲȠȝȒȢ����[������PP� ����� ȃǹȆȇȈ�Ǿ���������



ΕΛΛΗΜΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Υ∆ΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ

1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό U- PVC, διαµέτρου Φ 75 mm (DN 70) m 1.01 10,00

2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό U- PVC, διαµέτρου Φ 100 mm (DN 100) m 1.02 60,00

3
Φρεάτιο ύδρευσης, πλαστικό, πλήρες, διαστάσεων 375x500x300 mm, µε καπάκι πράσινου 
χρώµατος διαστάσεων 280x400 mm, που να µπορεί να δεχθεί λουκέτο ασφαλείας

τεµ 1.03 5,00

4
Φρεάτιο ύδρευσης, πλαστικό, πλήρες, διαστάσεων 500x600x300 mm, µε καπάκι πράσινου 
χρώµατος διαστάσεων 365x500 mm, που να µπορεί να δεχθεί λουκέτο ασφαλείας

τεµ 1.04 2,00

5 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης διαστάσεων 400X400Χ300 mm, µε χυτοσιδηρό κάλυµµα. τεµ 1.05 5,00

6
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης ανοικτής ροής διαστάσεων 400X400Χ400 mm, µε 
χυτοσιδηρό κάλυµµα.

τεµ 1.06 2,00

7
Φρεάτιο αποστράγγισης,διαστάσεων 0,60x0,60x0,70m µε υποβρύχια αντλία παροχής 7,0 m3/h 
και µανοµετρικού ύψους 3,0mΥΣ

τεµ 1.07 2,00

8
Βάννα σφαιρικού τύπου (BALL-VALVE) βαρέως τύπου µε χειρολαβή, ορειχάλκινη, 
επιχρωµιωµένη, κοχλιωτή, διαµέτρου Φ 3/4 ins

τεµ 1.08 7,00

9
Βάννα σφαιρικού τύπου (BALL-VALVE) βαρέως τύπου µε χειρολαβή, ορειχάλκινη, 
επιχρωµιωµένη, κοχλιωτή, διαµέτρου Φ 1 ins

τεµ 1.09 2,00

10
Βάννα σφαιρικού τύπου (BALL-VALVE) βαρέως τύπου µε χειρολαβή, ορειχάλκινη, 
επιχρωµιωµένη, κοχλιωτή, διαµέτρου Φ 1 1/2 ins

τεµ 1.10 1,00

11 Υδάτινο στοιχείο (συντριβάνι) τριών υδάτινων πιδάκων πλήρες, κατ'αποκοπήν τεµ 1.11 2,00

14 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 mm m 1.12 70,00

15 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 40 mm m 1.13 10,00

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 50 mm m 1.14 110,00

16 Πίλαρ συντριβανιού, πλήρες τεµ 1.15 2,00

2. Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

1 Πίλαρ οδοφωτισµού έως δύο αναχωρήσεων τεµ 2.01 2,00

2 Πίλαρ οδοφωτισµού έως οκτώ αναχωρήσεων τεµ 2.02 5,00

3 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 4,00 m τεµ 2.03 38,00

4 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 6,00 m τεµ 2.04 36,00

5
Φωτιστικό σώµα οδοφωτισµού µε βραχίονα κατάλληλο να δεχτεί ένα φωτιστικό, στεγανό ΙΡ 66 µε 
ένα λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων 70W και µε θερµοκρασία χρώµατος 4000 Κ

τεµ 2.05 74,00

6
Φωτιστικό σώµα τύπου ΠΡΟΒΟΛΕΑ κατάλληλο να δεχτεί ένα φωτιστικό, στεγανό ΙΡ 65 µε ένα 
λαµπτήρα white LED 50 W, και µε θερµοκρασία χρώµατος 4000 Κ

τεµ 2.06 5,00

7
Γραµµικό φωτιστικό σώµα, ορατής τοποθέτησης, µε σταθερά στηρίγµατα, στεγανό ΙΡ66, µε 
λαµπτήρες White LEDs 28W και θερµοκρασία χρώµατος 4000 Κ

τεµ 2.07 21,00

Έργο:  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ & ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, 
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6Η ∆.Κ.)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Α.Τ. Ποσότητα



8 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 30 x 30 x 50 cm τεµ 2.08 5,00

9 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 x 70 cm τεµ 2.09 6,00

10
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων οδοφωτισµού από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαµέτρου 
DN 90 mm

m 2.10 330,00

11 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διαµέτρου 4 ins m 2.11 550,00

12
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC 
διατοµής 3 x 1.5 mm2

m 2.12 150,00

13
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC 
διατοµής 3 x 10 mm2

m 2.13 100,00

14
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC 
διατοµής 5 x 6 mm2

m 2.14 50,00

15
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC 
διατοµής 5 x 10 mm2

m 2.15 100,00

16
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC 
διατοµής 5 x 4 mm2

m 2.16 900,00

17 Τερµατική γραµµή γείωσης τεµ 2.17 10,00

18 Τρίγωνο γείωσης pillar τεµ 2.18 4,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΡΑΠΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ
ΠΙΠΙΝΟΥ,
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[10]

Είδος ΕργασιώνA/A Κωδικός
Άρθρου Α.Τ. Μον.

Mετρ. Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)Κωδικός
Αναθεώρησης

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

ΝΑΟΔΟ Α\Α02 850,00 6,64 5.644,001 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

2 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων,
εντός του ορίου των γενικών
εκσκαφών

ΝΑΟΔΟ
Ν\Α02.1.2

180,00 7,52 1.353,602 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

3 Αποξήλωση επιστρώσεων
πεζοδρομίων και πεζόδρομων,
πλατειών κλπ., υποβάσεων,
μπετοστρώσων  κλπ  για
τεχνικά έργα

ΝΑΟΔΟ
Ν\Α02.1.1

350,00 26,52 9.282,003 m3ΟΙΚ 2112

4 Διάνοιξη τάφρου με κάθε μέσο,
σε έδαφος πάσης φύσεως για
έργα εντός αστικού ιστού

ΝΑΟΔΟ
Ν\Α04.4

185,00 10,00 1.850,004 m3ΟΙΚ 2113

5 Καθαίρεση οπλισμένων
σκυροδεμάτων

ΝΑΟΔΟ Α\Α12 25,00 32,42 810,505 m3ΟΙΚ 2227

6 Καθαίρεση κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεμα

ΝΑΥΔΡ Α\4.13 25,00 26,52 663,006 m3ΥΔΡ 6082.1

7 Αποξήλωση  μεταλλικών
κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε
σχεδίου και διαστάσεων, με τη
μεταφορά τους σε
αποθηκευτικό χώρο του
Δήμου

ΝΑΟΙΚ
Ν\22.65.02

800,00 1,09 872,007 kgΟΙΚ 2275

8 Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου με
επιμέλεια

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α22.20.02

100,00 17,16 1.716,008 m2ΟΙΚ 2236

9 Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου χωρίς
επιμέλεια

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α22.20.01

650,00 8,37 5.440,509 m2ΟΙΚ 2236

10 Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΔΟ
Α\Γ01.1

10,00 17,44 174,4010 m3ΝΟΔΟ 3121Β

11 Βάση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΔΟ
Α\Γ02.1

140,00 17,44 2.441,6011 m3ΝΟΔΟ 3211Β

12 Εκσκαφή ορυγμάτων
υπογείων δικτύων σε έδαφος
γαιώδες ή ημιβραχώδες μετά
της μεταφοράς των προϊόντων
εκσκαφής Με πλάτος πυθμένα
έως 3,00 m, με την μεταφορά
των προϊόντων εκσκαφής σε
οποιαδήποτε απόσταση. Πα
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΝΑΥΔΡ
Ν\10.3.01.01

10,00 12,62 126,2012 m3ΥΔΡ 6081.1

13 Επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων με
διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου Για
συνολικό πάχος επίχωσης έως
50 cm

ΝΑΥΔΡ
Α\5.05.01

8,00 18,34 146,7213 m3ΥΔΡ 6068

14 Επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων με προϊόντα
εκσκαφών, με ιδιαίτερες
απαιτήσεις συμπύκνωσης

ΝΑΥΔΡ Α\5.04 8,00 1,55 12,4014 m3ΥΔΡ 6067

15 Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο προελεύσεως λατομείου

ΝΑΥΔΡ Α\5.07 10,00 17,24 172,4015 m3ΥΔΡ 6069

Σε μεταφορά 30.705,32

Σελίδα 1 από 6



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[10]

Είδος ΕργασιώνA/A Κωδικός
Άρθρου Α.Τ. Μον.

Mετρ. Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)Κωδικός
Αναθεώρησης

Από μεταφορά 30.705,32

16 Καθαίρεση τοιχίου από
λιθοδομή, διαλογή των
χρήσιμων λίθων και μεταφορά
τους σε αποθηκευτικό χώρο
του Δήμου

ΝΑΟΙΚ
Ν\22.02.01

24,00 30,92 742,0816 m3ΟΙΚ 2204

17 Αποξήλωση ξύλινων ή
μεταλλικών καθιστικών

ΝΑΟΙΚ
Ν\22.65.02Α

8,00 12,00 96,0017 ΤΕΜΟΙΚ 2275

18 Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

ΝΑΟΔΟ Α\Δ01 10,00 1,00 10,0018 mΟΙΚ 2269Α

Σύνολο : 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 31.553,4031.553,40

1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, χάλυβας
οπλισμού σκυροδέματος
B500C

ΝΑΟΔΟ
Α\Β30.2

6.000,00 1,15 6.900,0019 kgΝΟΔΟ 2612

2 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο
δομικό πλέγμα B500C

ΝΑΟΔΟ
Α\Β30.3

4.000,00 1,15 4.600,0020 kgΥΔΡ 7018

3 Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

ΝΑΟΙΚ Α\38.02 10,00 22,50 225,0021 m2ΟΙΚ 3811

4 Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

ΝΑΟΙΚ Α\38.03 270,00 15,70 4.239,0022 m2ΟΙΚ 3816

5 Ξυλότυποι εμφανών
σκυροδεμάτων

ΝΑΟΙΚ Α\38.13 325,00 20,25 6.581,2523 m2ΟΙΚ 3841

6 Διαμόρφωση εγκοπών και
εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεμα

ΝΑΟΙΚ Α\38.18 600,00 2,80 1.680,0024 mΟΙΚ 3816

7 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων
κλπ. με σκυρόδεμα C12/15,
άοπλο

ΝΑΟΔΟ
Α\Β29.2.1

380,00 86,50 32.870,0025 m3ΝΟΔΟ 2531

8 Προμήθεια, μεταφορά
επιτόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
χωρίς χρήση αντλίας για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ
Α\32.02.04

80,00 84,00 6.720,0026 m3ΟΙΚ 3214

Σύνολο : 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 63.815,2563.815,25

1.3. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1 Επίχρισμα πατητό εσωτερικών
επιφανειών υπονόμων και
φρεατίων πάχους 2,0 cm

ΝΑΟΔΟ Α\Β34 20,00 10,20 204,0027 m2ΥΔΡ 6403

Σύνολο : 1.3. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 204,00204,00

1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1 Ασφαλτική στρώση βάσης,
συμπυκνωμένου πάχους 0,05
m

ΝΑΟΔΟ
Α\Δ05.1

1.600,00 13,04 20.864,0028 m2ΝΟΔΟ 4321Β

2 Ασφαλτική ισοπεδωτική
στρώση μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΔΟ Α\Δ06 1,00 93,54 93,5429 tonΝΟΔΟ 4421Β

3 Αντιολισθηρές ασφαλτικές
στρώσεις κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους 0,04
m με χρήση κοινής ασφάλτου

ΝΑΟΔΟ
Α\Δ09.1

1.800,00 14,74 26.532,0030 m2ΝΟΔΟ 4521Β

4 Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη

ΝΑΟΔΟ Α\Δ04 1.800,00 0,45 810,0031 m2ΝΟΔΟ 4120

5 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Α\Δ03 1.600,00 1,20 1.920,0032 m2ΝΟΔΟ 4110

Σε μεταφορά 50.219,54 95.572,65
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Από μεταφορά 50.219,54 95.572,65

6 Απόξεση ασφαλτικού
οδοστρώματος, σε βάθος έως
4 cm

ΝΑΟΔΟ
Α\Δ02.1

200,00 1,15 230,0033 m2ΝΟΔΟ 1132

7 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων πλατειών κ.λ.π. με
έγχρωμες τσιμεντόπλακες
διάφορων ειδών και
διαστάσεων

ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΒ81.01

2.000,00 17,30 34.600,0034 m2ΝΟΔΟ 2922

8 Για την πλήρη  επαναφορά
βλάβης  (εργασία, υλικά)
παλαιού οδστρώματος

ΝΑΟΔΟ
Ν\4710Α

50,00 18,50 925,0035 m2ΝΟΔΟ 4720Α

9 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων
από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3
cm.

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α74.90.04

510,00 9,05 4.615,5036 ΜΜΟΙΚ 7494

10 Επιστρώσεις δαπέδων με
πλάκες μαρμάρου,
προέλευσης Καβάλας,,
πάχους 3 cm, σε αναλογία 6
έως 10 τεμάχια ανά
τετραγωνικό μέτρο

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α74.30.14

380,00 79,00 30.020,0037 m2ΟΙΚ 7462

11 Κράσπεδα  0.15x0,30m από
μάρμαρο προέλευσης
Καβάλας με τη βάση τους και
το στερεό εγκιβωτισμού

ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΒ51.01

10,00 54,00 540,0038 m50% ΝΟΔΟ 2921
50% ΟΙΚ 7551

12 Καμπύλα κράσπεδα
0.15x0,30m από μάρμαρο
προέλευσης Καβάλας με τη
βάση τους και το στερεό
εγκιβωτισμού

ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΒ51.01.1

140,00 74,00 10.360,0039 m50% ΝΟΔΟ 2921
50% ΟΙΚ 7551

13 Αρση  και επανατοποθέτηση
μαρμάρινων κρασπέδων
χωρίς αναλάξευση

ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΒ51.02.1

270,00 20,37 5.499,9040 m50% ΟΙΚ 7581
20% ΟΙΚ 2226
30% ΟΙΚ 3214

14 Διαλογή και μεταφορά
μαρμάρινων κρασπέδων από
αποθηκευτικό χώρο του
Δήμου, στο χώρο εκτέλεσης
του έργου

ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΒ51.02.2

50,00 3,74 187,0041 mΟΙΚ 2212

15 Επιστρώσεις δαπέδων με
πλακίδια τεχνητού γρανίτη

ΝΑΟΙΚ
Ν\73.33.03.1

1.710,00 28,50 48.735,0042 m2

16 Ορθομαρμαρώσεις από
πλάκες μαρμάρου μήκους έως
2,00 m, από μάρμαρο σκληρό,
πάχους 3 cm

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α75.61.4

20,00 85,00 1.700,0043 m2ΟΙΚ 7564

17 Ορθομαρμαρώσεις από
πλάκες μαρμάρου μήκους έως
2,00 m, από μάρμαρο σκληρό,
πάχους 2 cm

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α75.61.3

20,00 80,00 1.600,0044 m2ΟΙΚ 7564

18 Επιστρώσεις στηθαίων
(πεζουλίων) με μάρμαρο
σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 2 cm και
πλάτους άνω των 20 cm

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α75.21.04

16,00 73,50 1.176,0045 m2ΟΙΚ 7523

19 Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα
σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5
cm

ΝΑΟΙΚ
Α\73.36.02

50,00 15,70 785,0046 m2ΟΙΚ 7336

20 Επίχρισμα πατητό εξωτερικών
επιφανειών πάχους 1,5 cm

ΝΑΟΔΟ Α\Β33 50,00 8,40 420,0047 m2ΥΔΡ 6402

21 Επίστρωση επιφάνειας με
έγχρωμους κυβόλυθους από
σκυρόδεμα, πάχους 8εκ.

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α78.96.04

290,00 26,00 7.540,0048 m2ΟΙΚ 7316

Σύνολο : 1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 199.152,94199.152,94

Σε μεταφορά 294.725,59
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Από μεταφορά 294.725,59

1.5. ΔΙΚΤΥΑ

1 Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως ομβρίων
υδάτων (υδρορρόη)
ορθογωνικής διατομής  6 Χ 10
cm από σκληρό P.V.C.

ΑΤΗΕ 8063 50,00 10,51 525,5049 mΗΛΜ 8

2 Χυτοσιδηρά καλύμματα
φρεατίων, σχάρες υπονόμων

ΝΑΟΔΟ Α\Β49 200,00 1,45 290,0050 kgΥΔΡ 6752

3 Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΝΑΥΔΡ
Α\11.01.02

100,00 2,90 290,0051 kgΥΔΡ 6752

4 Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D300 mm

ΝΑΥΔΡ
Α\12.01.01.02

10,00 22,70 227,0052 mΥΔΡ 6551.2

5 Σύνδεση αγωγού εξόδου
φρεατίου υδροσυλλογής με το
δίκτυο ομβρίων

ΝΑΥΔΡ Α\16.01 1,00 103,00 103,0053 ΤΕΜΥΔΡ 6744

6 Αγωγοί υπό πίεση από
σωλήνες PVC-U Ονομαστικής
πίεσης 6 at Ονομαστικής
διαμέτρου D110 mm

ΝΑΥΔΡ
Α\12.13.01.05

35,00 5,70 199,5054 mΥΔΡ 6620.1

7 Προσαρμογή στάθμης
υφιστάμενου φρεατίου επί
ανακατασκευαζόμενου
πεζοδρομίου

ΝΑΟΔΟ Α\Β85 150,00 40,30 6.045,0055 ΤΕΜΝΟΔΟ 2548

8 Προσαρμογή στάθμης
υφιστάμενου φρεατίου
υπονόμου ή άλλου μεγάλου
φρεατίου επί οδοστρώματος

ΝΑΟΔΟ
Α\Β85.1.1

10,00 80,00 800,0056 ΤΕΜΝΟΔΟ 2548

9 Φρεάτιο υδρορροών
διαστάσεων 20x20cm

ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΒ66.08

20,00 15,00 300,0057 ΤΕΜΟΙΚ 3211

10 Χαλκοσωλήνας Εξωτ.
διαμέτρου Φ 15 mm πάχους
τοιχώματος 0,75 mm

ΑΤΗΕ 8041.5.1 10,00 7,08 70,8058 mΗΛΜ 7

11 Χαλκοσωλήνας Εξωτ.
διαμέτρου Φ 18 mm πάχους
τοιχώματος 0,80 mm

ΑΤΗΕ 8041.6.1 10,00 8,68 86,8059 mΗΛΜ 7

12 Αποκατάσταση διαρροής
σύνδεσης υδροδότησης

ΝΑΥΔΡ Α\16.13 1,00 30,90 30,9060 ΤΕΜΗΛΜ 4

13 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση
φρεατίου παροχής ύδρευσης.

ΝΑΥΔΡ Α\16.11 5,00 51,50 257,5061 ΤΕΜΗΛΜ 4

14 Επισκευή φρεατίου παροχής
ύδρευσης

ΝΑΥΔΡ Α\16.12 5,00 30,90 154,5062 ΤΕΜΗΛΜ 4

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

ΝΑΥΔΡ
Α\11.02.03

120,00 3,10 372,0063 kgΥΔΡ 6752

Σύνολο : 1.5. ΔΙΚΤΥΑ 9.752,509.752,50

1.6. ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1 Πλήρης κατασκευή και
τοποθέτηση μεταλλικής
πέργκολας

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α61.05.001

493,00 91,48 45.099,6464 m2ΟΙΚ 6104

Σε μεταφορά 45.099,64 304.478,09

Σελίδα 4 από 6
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Από μεταφορά 45.099,64 304.478,09

2 Μεταλλικός κυλινδρικός κάδος
απορριμμάτων  πλήρως
τοποθετημένος

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α64.50.02.1

18,00 420,00 7.560,0065 ΤΕΜΟΙΚ 6402

3 Καθιστικός πάγκος ΝΑΟΙΚ
Ν\64.50.001

18,00 750,00 13.500,0066 ΤΕΜΟΙΚ 6403

4 Προστατευτικό κιγκλίδωμα
τύπου "Π"

ΝΑΟΙΚ
Ν\Α64.01.1

1,00 100,00 100,0067 ΤΕΜΟΙΚ 6401

Σύνολο : 1.6. ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 66.259,6466.259,64

1.7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με εποξειδικά
υλικά

ΝΑΟΙΚ Α\79.05 80,00 9,50 760,0068 kgΟΙΚ 7903

2 Διαγράμμιση οδοστρώματος
με θερμοπλαστικά ή
ψυχροπλαστικά υλικό

ΝΑΟΔΟ
Α\Ε17.2

20,00 19,70 394,0069 m2ΟΙΚ 7788

3 Αντιγραφιστικές επαλείψεις
(antigraffiti) μόνιμης
προστασίας, ενός ή δύο
συστατικών πολυουρεθανικής
βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

ΝΑΟΙΚ Α\77.95 100,00 5,00 500,0070 m2ΟΙΚ 7744

4 Υδροχρωματισμοί επιφανειών
σκυροδέματος ή
τσιμεντοκονιάματος με
ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιμεντόχρωμα

ΝΑΟΙΚ Α\77.10 100,00 3,90 390,0071 m2ΟΙΚ 7725

5 Μετακίνηση περιπτέρου  σε
νέα θέση

ΝΑΟΙΚ
Ν\62.06.001

3,00 1.000,00 3.000,0072 ΤΕΜΟΙΚ 6203

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

ΝΑΟΙΚ Α\77.55 10,00 6,70 67,0073 m2ΟΙΚ 7755

7 Άρση και επανατοποθέτηση
στύλου σήμανσης μετά των
τυχόν πινακίδων επ' αυτού.

ΝΑΟΔΟ
Ν\ΑΕ10.03

10,00 11,00 110,0074 τεμ.ΝΟΔΟ 2653

8 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού
μεγέθους

ΝΑΟΔΟ
Α\Ε09.3

30,00 34,50 1.035,0075 ΤΕΜΟΙΚ 6541

9 Στύλος πινακίδων από
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα
DN 40 mm (1 1/2'')

ΝΑΟΔΟ
Α\Ε10.1

25,00 31,10 777,5076 ΤΕΜΝΟΔΟ 2653

10 Νέα κατασκευή αντιγράφου
του γλυπτού "Επαίτης" και
τοποθέτηση του στην
υπάρχουσα βάση μαρμάρου,
σε νέα θέση

ΝΑΟΙΚ
Ν\22.04.001

1,00 15.000,00 15.000,0077 ΤΕΜΟΙΚ 2204

11 Συντήρηση - αποκατάσταση
της μαρμάρινης στήλης 'Αγία
Τράπεζα', του Ι. Ν. Αγίου
Παντελεήμονα

ΝΑΟΙΚ
Ν\22.04.002

1,00 2.500,00 2.500,0078 ΤΕΜΟΙΚ 2204

12 Μεταφορά ανθοδόχων από
σκυρόδεμα από την εκκλησία
του Αγίου Παντελεήμονα στο
χώρο του φυτωρίου του Δήμου
στο Γουδή

ΝΑΟΙΚ
Ν\62.06.002

8,00 60,00 480,0079 ΤΕΜΟΙΚ 2203

Σύνολο : 1.7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 25.013,5025.013,50

Σε μεταφορά 395.751,23

Σελίδα 5 από 6



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[10]

Είδος ΕργασιώνA/A Κωδικός
Άρθρου Α.Τ. Μον.

Mετρ. Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)Κωδικός
Αναθεώρησης

Από μεταφορά 395.751,23

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 395.751,23
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ΕΛΛΗΜΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
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1. Υ∆ΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ

1
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό U- PVC, 
διαµέτρου Φ 75 mm (DN 70)

ΑΤΗΕ 
Ν\8042.4.5

1.01 ΗΛΜ 8 m 10,00 21,97 219,70

2
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό U- PVC, 
διαµέτρου Φ 100 mm (DN 100)

ΑΤΗΕ 
Ν\8042.4.7

1.02 ΗΛΜ 8 m 60,00 25,64 1.538,40

3
Φρεάτιο ύδρευσης, πλαστικό, πλήρες, διαστάσεων 
375x500x300 mm, µε καπάκι πράσινου χρώµατος διαστάσεων 
280x400 mm, που να µπορεί να δεχθεί λουκέτο ασφαλείας

ΑΤΗΕ 
Ν\8066.4.5

1.03 ΗΛΜ 8 τεµ 5,00 35,87 179,35

4
Φρεάτιο ύδρευσης, πλαστικό, πλήρες, διαστάσεων 
500x600x300 mm, µε καπάκι πράσινου χρώµατος διαστάσεων 
365x500 mm, που να µπορεί να δεχθεί λουκέτο ασφαλείας

ΑΤΗΕ 
Ν\8066.4.6

1.04 ΗΛΜ 8 τεµ 2,00 45,07 90,14

5
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης διαστάσεων 
400X400Χ300 mm, µε χυτοσιδηρό κάλυµµα.

ΑΤΗΕ 
Ν\8066.3.4

1.05 ΗΛΜ 10 τεµ 5,00 132,40 662,00

6
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης ανοικτής ροής 
διαστάσεων 400X400Χ400 mm, µε χυτοσιδηρό κάλυµµα.

ΑΤΗΕ 
Ν\8066.3.5

1.06 ΗΛΜ 10 τεµ 2,00 150,00 300,00

7
Φρεάτιο αποστράγγισης,διαστάσεων 0,60x0,60x0,70m µε 
υποβρύχια αντλία παροχής 7,0 m3/h και µανοµετρικού ύψους 
3,0mΥΣ

ΑΤΗΕ Ν\8217.4 1.07 ΗΛΜ 21 τεµ 2,00 550,00 1.100,00

8
Βάννα σφαιρικού τύπου (BALL-VALVE) βαρέως τύπου µε 
χειρολαβή, ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, κοχλιωτή, διαµέτρου 
Φ 3/4 ins

ΑΤΗΕ 
Ν\8106.1.2

1.08 ΗΛΜ 11 τεµ 7,00 15,14 105,98

9
Βάννα σφαιρικού τύπου (BALL-VALVE) βαρέως τύπου µε 
χειρολαβή, ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, κοχλιωτή, διαµέτρου 
Φ 1 ins

ΑΤΗΕ 
Ν\8106.1.3

1.09 ΗΛΜ 11 τεµ 2,00 18,08 36,16

10
Βάννα σφαιρικού τύπου (BALL-VALVE) βαρέως τύπου µε 
χειρολαβή, ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, κοχλιωτή, διαµέτρου 
Φ 1 1/2 ins

ΑΤΗΕ 
Ν\8106.1.5

1.10 ΗΛΜ 11 τεµ 1,00 31,01 31,01

11
Υδάτινο στοιχείο (συντριβάνι) τριών υδάτινων πιδάκων πλήρες, 
κατ'αποκοπήν

ΑΤΗΕ Ν\9250.1 1.11 ΗΛΜ 22 τεµ 2,00 18.000,00 36.000,00

12
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ 32 mm

ΝΑΠΡΣ 
Ν\Η01.2.3.N

1.12 ΗΛΜ 8 m 70,00 1,20 84,00

13
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ 40 mm

ΝΑΠΡΣ 
Ν\Η01.2.4.N

1.13 ΗΛΜ 8 m 10,00 2,10 21,00

14
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ 50 mm

ΝΑΠΡΣ 
Ν\Η01.2.5.N

1.14 ΗΛΜ 8 m 110,00 3,30 363,00

15 Πίλαρ συντριβανιού, πλήρες
ΝΑΗΛΜ 
60.10.80.06.Ν

1.15 ΗΛΜ 52 τεµ 2,00 2.400,00 4.800,00

Σύνολο 1. Υ∆ΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ 
ΕΓΚ/ΣΕΙΣ

45.530,74 45.530,74

2. Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

1 Πίλαρ οδοφωτισµού έως δύο αναχωρήσεων
ΝΑΗΛΜ 
60.10.80.01.N

2.01 ΗΛΜ 52 τεµ 2,00 2.100,00 4.200,00

2 Πίλαρ οδοφωτισµού έως οκτώ αναχωρήσεων
ΝΑΗΛΜ 
60.10.80.02.N

2.02 ΗΛΜ 52 τεµ 5,00 2.750,00 13.750,00

3 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 4,00 m
ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.10.01.01.Ν

2.03 ΗΛΜ 101 τεµ 38,00 1.000,00 38.000,00

4 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 6,00 m
ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.10.01.02.Ν

2.04 ΗΛΜ 101 τεµ 36,00 1.350,00 48.600,00

5

Φωτιστικό σώµα οδοφωτισµού µε βραχίονα κατάλληλο να 
δεχτεί ένα φωτιστικό, στεγανό ΙΡ 66 µε ένα λαµπτήρα 
µεταλλικών αλογονιδίων 70W και µε θερµοκρασία χρώµατος 
4000 Κ

ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.11.01.01

2.05 ΗΛΜ 60 τεµ 74,00 500,00 37.000,00

6
Φωτιστικό σώµα τύπου ΠΡΟΒΟΛΕΑ, στεγανό ΙΡ 65 µε ένα 
λαµπτήρα white LED 50 W, και µε θερµοκρασία χρώµατος 4000 
Κ

ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.11.02.01

2.06 ΗΛΜ 60 τεµ 5,00 200,00 1.000,00

7
Γραµµικό φωτιστικό σώµα, ορατής τοποθέτησης, µε σταθερά 
στηρίγµατα, στεγανό ΙΡ66, µε λαµπτήρες White LEDs 28W και 
θερµοκρασία χρώµατος 4000 Κ

ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.11.03.01

2.07 ΗΛΜ 60 τεµ 21,00 500,00 10.500,00

Έργο:  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ & 
∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α Είδος εργασίας
Κωδικός 
Άρθρου

Άρθρο 
Τιµολ.

Κωδικός 
Αναθεώ-
ρησης

Μονάδα Ποσότητα
Τιµή 

Μονάδας 
(€)

Μερική 
∆απάνη      

(€)

Ολική 
∆απάνη            

(€)
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Α/Α Είδος εργασίας
Κωδικός 
Άρθρου

Άρθρο 
Τιµολ.

Κωδικός 
Αναθεώ-
ρησης

Μονάδα Ποσότητα
Τιµή 

Μονάδας 
(€)

Μερική 
∆απάνη      

(€)

Ολική 
∆απάνη            

(€)

8
Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 30 x 30 x 50 
cm

ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.10.86.01

2.08
ΝΟ∆Ο 
2548

τεµ 5,00 125,00 625,00

9
Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 x 70 
cm

ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.10.86.02

2.09
ΝΟ∆Ο 
2548

τεµ 6,00 185,00 1.110,00

10
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων οδοφωτισµού από 
πολυαιθυλένιο (HDPE), διαµέτρου DN 90 mm

ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.20.40.12

2.10 ΗΛΜ 8 m 330,00 7,50 2.475,00

11 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διαµέτρου 4 ins ΑΤΗΕ Ν8036.9 2.11 ΗΛΜ 4 m 550,00 32,00 17.600,00

12
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V 
µε µόνωση από µανδύα PVC διατοµής 3 x 1.5 mm2

ΝΗΛΜ 
62.10.41.01.N

2.12 ΗΛΜ 46 m 150,00 2,90 435,00

13
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V 
µε µόνωση από µανδύα PVC διατοµής 3 x 10 mm2

ΝΑΗΛΜ 
62.10.41.02.Ν

2.13 ΗΛΜ 102 m 100,00 10,80 1.080,00

14
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V 
µε µόνωση από µανδύα PVC διατοµής 5 x 6 mm2

ΝΑΗΛΜ 
62.10.41.04.Ν

2.14 ΗΛΜ 102 m 50,00 12,80 640,00

15
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V 
µε µόνωση από µανδύα PVC διατοµής 5 x 10 mm2

ΝΑΗΛΜ 
62.10.41.05.Ν

2.15 ΗΛΜ 102 m 100,00 15,30 1.530,00

16
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V 
µε µόνωση από µανδύα PVC διατοµής 5 x 4 mm2

ΝΑΗΛΜ 
62.10.41.10.Ν

2.16 ΗΛΜ 102 m 900,00 5,66 5.094,00

17 Τερµατική γραµµή γείωσης ΝΑΤΗΕ 8839.1 2.17 ΗΛΜ 7 τεµ 10,00 150,00 1.500,00

18 Τρίγωνο γείωσης pillar ΝΑΤΗΕ 8839.2 2.18 ΗΛΜ 7 τεµ 4,00 850,00 3.400,00

Σύνολο 2. Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 188.539,00 188.539,00

234.069,74

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΡΑΠΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Άθροισµα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
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ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ.)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται
στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις
εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος,
των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας
κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων,
την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω
δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.)]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για
προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές
και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις
εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός
των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων
προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων,
σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε
άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες
εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης
φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή
οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων
του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων,
καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου,
καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και
μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν
προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των
μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές
από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-
λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις
εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών
κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που
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προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση
μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων,
εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται
τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών,
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο
του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών
ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις
λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες
συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και
πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του
έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ.
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του
Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-
ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης
των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην
Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και
η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη
υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς
το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και
ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε
βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα
συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά
επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και
στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη
αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς
Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την
παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που
βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.),
στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου,
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων
βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε
οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των
επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό
και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη
μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες
παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή
αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα
επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με
ανομοιογενή υλικά.
* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα
μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που
μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση
εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες,
διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και
μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι
ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι
δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει
τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με
ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και
αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα
αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος
της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
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- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες
"περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων
διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και
από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά
kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές
από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου,
καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και
σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων
από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών
υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του
τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή
ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α                Είδος                                 Συντελεστής
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή

με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00

 2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60

 3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 1,60
ε) σιδερένια 1,00

 4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών. 3,70

 5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

 6. Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60

 7. Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

 8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50

 9. Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:
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ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1     Πεντέλης Λευκό
2     Κοκκιναρά Τεφρόν
3     Κοζάνης Λευκό
4     Αγ. Μαρίνας Λευκό συννεφώδες
5     Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6     Μαραθώνα Γκρί
7     Νάξου Λευκό
8     Αλιβερίου Τεφρόχρουν -μελανό
9     Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό
10    Βέροιας Λευκό
11    Θάσου Λευκό
12    Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας Kαφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το
άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το
προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 100%
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
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Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

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

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

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

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

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες,

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

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή
επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές
θέσεις

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση
κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

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

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που
οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους
τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και
πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,64

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 2
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α02.1.2 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων,  εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 100%
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών,
φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική
απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά
τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,52

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 3
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α02.1.1 Αποξήλωση επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζόδρομων, πλατειών κλπ., υποβάσεων,

μπετοστρώσων  κλπ  για  τεχνικά έργα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%

 Αποξήλωση επιστρώσεων πεζοδρομίων,πεζόδρομων, πλατειών κλπ., παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων
των υποβάσεων μπετοστρώσεων παντός είδους, ασφάλτου, μικροθεμελίων, κρασπέδων, ρείθρων κλπ,
χωρίς επιμέλεια, και εκσκαφή μέχρι την επιθυμητή στάθμη,  με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικού
εξοπλισμού, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για
τεχνικά έργα  διαμορφώσεως χώρων εντός πόλεως, ανεξαρτήτως βάθους, και  κλίσεως πρανών, σε νέο
έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και
των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για
οποιοδήποτε σκοπό και με χρήση αεροσφυρών και οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα χέρια, εν
ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
        Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη:
* προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εκσκαφής με οποιοδήποτε μέσο ή και με τα χέρια
και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, μόρφωσης των παρειών, των πρανών και
του πυθμένα της σκάφης, σχηματισμού των αναβαθμών
* διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο
κλπ) και μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων
στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε
επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και
κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η
δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη
διάστρωσης και διαμόρφωσης των αποθέσεων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης, με
την ΕΤΕΠ 02-02-05-00 και της περιβαλλοντικής μελέτης
* απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς και η δαπάνη
εκθάμνωσης κοπής, ξερίζωσης και απομάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιμέτρου σε οποιαδήποτε
απόσταση.
* αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η
Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
* κοπής υπάρχουσας επιφανειακής στρώσης χρήση μηχανικού κόφτη (π.χ. ασφαλτοκόφτη) σύμφωνα με
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης* κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη
αντιμετώπισης κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης
αντιστήριξης των πρανών των Cut and Cover και των στομίων σηράγγων και Cut and Cover
* επανεπίχωσης (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι
εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης
* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν ανεξαρτήτως δυσχερειών που
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας,συμπεριλαμβανομένων και των δυσχερειών λόγω
ύπαρξης δικτύων Ο.Κ.Ω, ή άλλων Οργανισμών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
 Το άρθρο αυτό έχει εφαρμογή για τις εκσκαφές - καθαιρέσεις στα δάπεδα της πλατείας και των
πεζοδρομίων  μέχρι και την εκσκαφή που είναι αναγκαία για την αποξήλωση του ρείθρου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,52
(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα δύο λεπτά
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A.T. : 4
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α04.4 Διάνοιξη τάφρου με κάθε μέσο, σε έδαφος πάσης φύσεως για έργα εντός αστικού ιστού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2113 100%
Διάνοιξη τάφρου με κάθε μέσο (εργαλεία χειρός ή μηχανικά μέσα), τάφρου τριγωνικής ή
τραπεζοειδούς διατομής, μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, πλάτους
έως 3.00 m, σε έδαφος πάσης φύσεως, στους πόδες των επιχωμάτων σε οποιουδήποτε στάθμη από τις
προσπελάσεις (στέψη επιχώματος κ.λπ.), με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-01-00.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή με εργαλεία χειρός ή μηχανικά μέσα

- η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για
προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη

- η μόρφωση των πρανών της τάφρου.
- η τυχόν αναγκαία επανεπίχωση, μετά την τοποθέτηση σωληνώσεων.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών πέραν των ορίων των γενικών εκσκαφών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 5
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Α12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 100%
Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε
απόσταση.

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και
απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με
ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του
διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,

- η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού

- ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε
σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.
Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την
καθαίρεση.
Ευρώ (Αριθμητικά): 32,42

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 6
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 100%
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και
στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους
απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων
κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε
οποιαδήποτε απόσταση.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση
αναλυτική επιμέτρηση.
Ευρώ (Αριθμητικά): 26,52

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 7
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.02 Αποξήλωση  μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με τη

μεταφορά τους σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων και μεταφορά τους σε
αποθηκευτικό χώρο του Δήμου Αθηναίων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,09

(Ολογράφως) : ένα και εννέα λεπτά

A.T. : 8
Άρθρο Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου με επιμέλεια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, με επιμέλεια,
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση, την
φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά των πλακών σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου και των προϊόντων
εκσκαφής σε οπαιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,16
(Ολογράφως) : δέκα επτά και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 9
Άρθρο Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου χωρίς επιμέλεια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, χωρίς
επιμέλεια, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως
προς φόρτωση, την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,37
(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 10
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 100%
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη

Σελίδα 9 από 39



Τιμολόγιο Μελέτης

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

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

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

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.
Ευρώ (Αριθμητικά): 17,44

(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 11
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 100%
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

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

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

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.
Ευρώ (Αριθμητικά): 17,44

(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 12
Άρθρο Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες μετά της

μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την μεταφορά
των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 100%

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή
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περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.
Ευρώ (Αριθμητικά): 12,62

(Ολογράφως) : δώδεκα και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : 13
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο

λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

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

 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.
Ευρώ (Αριθμητικά): 18,34

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 14
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες

απαιτήσεις συμπύκνωσης
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 100%

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,55

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 15
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100%
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
Ευρώ (Αριθμητικά): 17,24

(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : 16
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.02.01 Καθαίρεση τοιχίου από λιθοδομή, διαλογή των χρήσιμων λίθων και μεταφορά τους σε

αποθηκευτικό χώρο του Δήμου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204 100%

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, διαλογή των χρήσιμων λίθων, καθαρισμός τους από τα κονιάματα και
μεταφορά τους σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου.
Συμπεριλαμβάνονται  η συσσώρευση των προϊόντων στις
θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική
αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός" , οι φορτοεκφορτώσεις καιη μεταφορά των άχρηστων
προϊόντων καθαίρεσης, σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
Ευρώ (Αριθμητικά): 30,92

(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 17
Άρθρο Αποξήλωση ξύλινων ή  μεταλλικών καθιστικών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%
Αποξήλωση  μετά προσοχής ξύλινων ή μεταλλικών καθιστικών,και μεταφορά τους σε αποθήκη του Δήμου

 Τιμή ανά τεμ αποξηλωθέντων στοιχείων
Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 18
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφως) : ένα

A.T. : 19
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2612 100%
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την
επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |
|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |
|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |
|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |
|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |
|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |
|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |
|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |
|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |
|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |
|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |
|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |
|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |
|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |
|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |
|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |
|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |
|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |
|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86
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Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,
με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την
μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

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

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

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

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 20
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018 100%
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την
επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |
|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |
|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |
|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |
|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |
|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |
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|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |
|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |
|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |
|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |
|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |
|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |
|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |
|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |
|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |
|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |
|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |
|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |
|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,
με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την
μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

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

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

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

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 21
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 22
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 23
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100%
Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 24
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%
Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00
"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή
πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους
ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να
προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή
επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 25
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2531 100%
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,
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- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση 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
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων
οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ (Αριθμητικά): 86,50

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 26
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση

αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

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 χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος 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 επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,
με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

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

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

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

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T. : 27
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β34 Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους 2,0 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6403 100%
Kατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα των των 650 kg και 900 kg
τσιμέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και φρεατίων,
σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 "Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με
τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.),

- η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο
πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και η τρίτη πατητή
αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου

- η επίπαση με τσιμέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα φρεάτια με κατ' αποκοπή τιμή μονάδας για το σύνολο των
εργασιών κατασκευήςτους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.
Ευρώ (Αριθμητικά): 10,20

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 28
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ05.1 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4321Β 100%
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και
τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με
θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού
σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

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

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

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

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.
Ευρώ (Αριθμητικά): 13,04

(Ολογράφως) : δέκα τρία και τέσσερα λεπτά

Σελίδα 19 από 39



Τιμολόγιο Μελέτης

A.T. : 29
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ06 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β 100%
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ
σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

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

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

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

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

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών
κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές
τις εργασίες κλπ.)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Επιμέτρηση με λήψη διατομών πρό και μετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε βάρος με βάση
τα αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς
διάστρωση ασφαλτομίγματος.

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.
Ευρώ (Αριθμητικά): 93,54

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 30
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ09.1 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με

χρήση κοινής ασφάλτου
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 100%

Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ
σε μόνιμη εγκατάσταση με σκληρά θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1),
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-01 "Αντιολισθηρή στρώση
ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

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

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

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

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

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
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Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας
και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-12-014, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:

 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
 .
Ευρώ (Αριθμητικά): 14,74

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 31
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120 100%
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια
και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 32
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110 100%
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T. : 33
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132 100%
Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού
μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού
οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από
την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

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

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

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

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

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος
υφιστάμενου οδοστρώματος.
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 34
Άρθρο Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π. με έγχρωμες τσιμεντόπλακες

διάφορων ειδών και διαστάσεων
Σχετικό : ΝΑΟΔΟ Α\Β52 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 100%
       Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών, ραμπών
ΑΜΕΑ, οδεύσεων τυφλών κλπ.,  ανεξαρτήτως σχεδίου, με αντιολισθηρές τσιμεντένιες πλάκες, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 - ενδεικτικών διαστάσεων τσιμεντοπλακών 0,40Χ0,40 m. ή οποιωνδήποτε άλλων
διαστάσεων και σχήματος, ανάλογα με την επιφάνεια που θα πλακοστρωθούν (απλές, μωσαϊκόπλακες,
βοτσαλόπλακες, καλντερίμι κλπ) με επιφάνεια λεία, αδρή ή διαμορφωμένη με εγχαράξεις ώστε να
δημιουργούνται τετράγωνα σχήματα (τακάκια) 4,5,8 ή 10cm με λευκή ψηφίδα τριμμένη, ή επιφανειακή
στρώση από φυσικό βότσαλο ποταμού μεγέθους 6-8mm, με συνδετικό υλικό από τσιμέντο κοινό και
άμμο πυριτική, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
       Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των
αντιολισθηρών τσιμεντένιων πλακών, των υλικών στερέωσης, αρμολόγησης κλπ και όλων των
απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης των τσιμεντοπλακών, η δαπάνη
ασβεστοτσιμεντοκονιάματος έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. αποτελούμενο από ένα μέρος ασβέστη,
πέντε μέρη καθαρής άμμου και 350 χγρ τσιμέντου ανά μ3, η δαπάνη αρμολόγησης με
τσιμεντομαρμαροκονία από λευκό εγχώριο τσιμέντο με προσθήκη χρώματος αναλογίας 650 χγρ
τσιμέντου ανά μ3 μαρμαροκονίας, η δαπάνη καθαρισμού των αρμών και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και
εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως
Ευρώ (Αριθμητικά): 17,30

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 35
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\4710Α Για την πλήρη  επαναφορά βλάβης  (εργασία, υλικά)  παλαιού οδστρώματος

Σχετικό : ΝΟΔΟ 3221 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4720Α 100%
       Για την πλήρη επαναφορά βλάβης  (εργασία, υλικά) παλαιού οδστρώματος, ήτοι,
1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, ελάχιστου συμπυκνωμένου
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πάχους 0,10 m
2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, ελάχιστου συμπυκνωμένου
πάχους 0,10 m
3. Ασφαλτική προεπάλειψη
4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική
συγκολλητική επάλειψη

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων
υλικών,  ο καθαρισμός των λάκκων της βάσεως ή και υπόβασης από της ιλύος, κόνεως, ακατάλληλου
αργού υλικού κ.λ.π., η ελαφρά αναμόχλευση του πυθμένα, η διάνοιξη και μόρφωση λάκκων επί της
βάσης ή και υπόβασης, ο ορθογωνισμός των λάκκων και η κατακορύφωση των παρειών αυτού, η
διάστρωση, το κατάβρεγμα και συμπύκνωση του αργού υλικού.
Επίσης περιλαμβάνεταιη λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,
καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός
του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες
θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου
έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ) και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από
ασύνδετα αδρανή υλικά" και  τις ΕΤΕΠ 05-03-11-01  και ΕΤΕΠ 05-03-12-01.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.
Ευρώ (Αριθμητικά): 18,50

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 36
Άρθρο Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3

cm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7494 100%

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο προελεύσεως Καβάλας, πλάτους έως 10 cm.  Υλικά και
εργασία πλήρους κατασκευής.
Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,05

(Ολογράφως) : εννέα και πέντε λεπτά

A.T. : 37
Άρθρο Επιστρώσεις δαπέδων με  πλάκες μαρμάρου,  προέλευσης Καβάλας,, πάχους 3 cm, σε

αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7462 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με  πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, λείες, χτενιστές ή κτυπητές, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.

Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού, προέλευσης Καβάλας,
πάχους  3 cm,  σε αναλογία  6 έως 10 τεμάχια             ανά τετραγωνικό μέτρο.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Καβάλας, ημιλευκο, εξαιρετικής
ποιότητος .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 79,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα
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A.T. : 38
Άρθρο Κράσπεδα  0.15x0,30m από μάρμαρο προέλευσης Καβάλας με τη βάση τους και το στερεό

εγκιβωτισμού
Σχετικό : ΝΟΔΟ 2921 Κωδικοί αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 50%

ΟΙΚ 7551 50%
   Για την πλήρη τοποθέτηση κρασπέδων από μάρμαρο ημίλευκο προέλευσης Καβάλας, διατομής
0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων
κ.λ.π., τα οποία θα προσκομίζονται επί τόπου του έργου έτοιμα προς τοποθέτηση, σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 05-02-01-00.
        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των
απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις
προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους
όχι μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια και ελαφρώς κτυπητό το άνω μέρος, η δαπάνη τέλειας
στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20μ
από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C 12/15, η δαπάνη κατασκευής
της βάσης έδρασής τους διατομής 0.15x0.35μ, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας
650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου
Ευρώ (Αριθμητικά): 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

A.T. : 39
Άρθρο Καμπύλα κράσπεδα  0.15x0,30m από μάρμαρο προέλευσης Καβάλας με τη βάση τους και

το στερεό εγκιβωτισμού
Σχετικό : ΝΟΔΟ 2921 Κωδικοί αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 50%

ΟΙΚ 7551 50%
   Για την πλήρη τοποθέτηση καμπύλων κρασπέδων από μάρμαρο ημίλευκο προέλευσης Καβάλας,
διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,
κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα προσκομίζονται επί τόπου του έργου έτοιμα προς τοποθέτηση, σύμφωνα
με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00.
        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των
απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από
τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 μ.
με λεία επιφάνεια και ελαφρώς κτυπητό το άνω μέρος, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με
κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C
12/15, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C 12/15, η δαπάνη κατασκευής της βάσης έδρασής τους
διαtoτομής τουλάχιστον 0,15x0,35, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ
τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου
Ευρώ (Αριθμητικά): 74,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα

A.T. : 40
Άρθρο Αρση  και επανατοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων χωρίς αναλάξευση

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 7581 50%
ΟΙΚ 2226 20%
ΟΙΚ 3214 30%

 Για την άρση και επανατοποθέτηση ενός μέτρου μήκους μαρμάρινων κρασπέδων, ευθυγράμμων ή
καμπύλων χωρίς αναλάξευση για την ανακατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων
1)Άρση των υπαρχόντων κρασπέδων ως και σε απόσταση 50m από το σημείο τοποθέτησης, ή σε
περίπτωση που δεν επαρκούν παροχή τους επί τόπου του έργου από την Υπηρεσία  και καθαρισμός από
κονιάματα.
2)Καθαίρεση σκυροδέματος, εκσκαφή υπό το κράσπεδο βάθους 15 εκ. και πλάτους 30 εκ. μετά
φορτοεκφορτώσεως και απορρίψεως των αχρήστων υλικών και των προϊόντων εκσκαφής σε μέρος
επιτρεπόμενο από την Αστυνομία.
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3)Κατασκευή υποβάσεως με σκυρόδεμα C12/15, πλάτους 0.35μ και πάχους 0.15, καθώς και στερεά
αντιστηρίξεως όπισθεν,πλάτους 0.15 και πάχους 0.15μ σε όλο το μήκος των κρασπέδων.
4)Προσέγγιση, τοποθέτηση, ενσφήνωση,υποστήριξη κατά τους αρμούς.
5)Έλεγχος της ευθυγραμμίας των κρασπέδων και των κλίσεων τους.
6)Επιμελής καθαρισμός των κενών και πλήρωση τους με σκυρόδεμα 250 χγρ. τσιμέντου.
7)Αρμολόγηση με τσιμεντοκονία  των 650 χγρ. λευκού τσιμέντου.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

(τρέχον μέτρο)
Ευρώ (Αριθμητικά): 20,37

(Ολογράφως) : είκοσι και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 41
Άρθρο Διαλογή και μεταφορά μαρμάρινων κρασπέδων από αποθηκευτικό χώρο του Δήμου, στο

χώρο εκτέλεσης του έργου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2212 100%

 Για την διαλογή σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου, που θα οριστεί από την Επίβλεψη, ,
φορτοεκφόρωση και μεταφορά στο χώρο εκτέλεσης του έργο, ενός μέτρου μήκους μαρμάρινου
κρασπέδου, ευθυγράμμου ή καμπύλου,  για την ανακατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες χρήσεως κάθε είδους ανυψωτικού μηχανήματος, οι σταλίες των
οχημάτων, οι πλάγιες μεταφορές και κάθε είδους ενέργεια που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της
εργασίας.

(τρέχον μέτρο)
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,74

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 42
Άρθρο Επιστρώσεις δαπέδων με  πλακίδια τεχνητού γρανίτη

Κωδικός αναθεώρησης:
Επιστρώσεις δαπέδων με  πλακίδια τεχνητού γρανίτη, έγχρωμα, διαστάσεων 33x33 cm,  χρώματος
παρόμοιου με τα υπάρχοντα στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία του τσιμεντοκονιάματος και της ειδικής κόλλας.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 28,50

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 43
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Α75.61.4 Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρό,

πάχους 3 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7564 100%

Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m επί τοίχων κατακορύφων ή
κεκλιμένων οιουδήποτε ύψους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00
"Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".

Μάρμαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιμεντοκονίαμα και
γυψοκονίαμα) και αρμολογήματος επί τόπου, ικριώματα και εργασίες κοπής,
λειοτρίψεως, αποξέσεως επιχρισμάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως με
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τσιμεντοκονίαμα, εγχύσεως υδαρούς τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πληρώσεως
των κενών, αρμολογήματος και καθαρισμού. Συμπεριλαμβάνονται οι εμφανείς ή
αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο  σκληρό προελεύσεως Καβάλας πάχους 3 cm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : 44
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Α75.61.3 Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρό,

πάχους 2 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7564 100%

Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m επί τοίχων κατακορύφων ή
κεκλιμένων οιουδήποτε ύψους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00
"Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".

Μάρμαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιμεντοκονίαμα και
γυψοκονίαμα) και αρμολογήματος επί τόπου, ικριώματα και εργασίες κοπής,
λειοτρίψεως, αποξέσεως επιχρισμάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως με
τσιμεντοκονίαμα, εγχύσεως υδαρούς τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πληρώσεως
των κενών, αρμολογήματος και καθαρισμού. Συμπεριλαμβάνονται οι εμφανείς ή
αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο  σκληρό προελεύσεως Καβάλας πάχους 2 cm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 45
Άρθρο Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

cm και πλάτους άνω των 20 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7523 100%

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης προέλευσης Καβάλας, ημίλευκο,
εξαιρετικής ποιότητος .

 Επιστρώσεις στηθαίων με  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των
20 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 73,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 46
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.36.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5

cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336 100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με
πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 47
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β33 Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών πάχους 1,5 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6402 100%
Κατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 1,5 cm με τσιμεντοκονίαμα των 650 kg και 900 kg τσιμέντου
CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εξωτερικές επιφάνειες θολωτών οχετών ή και άλλων έργων σύμφωνα
με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 "Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή
έτοιμα κονιάματα"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.),

- η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο
πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και η τρίτη πατητή
αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου

- η επίπαση με τσιμέντο για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.
Ευρώ (Αριθμητικά): 8,40

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T. : 48
Άρθρο Επίστρωση επιφάνειας με έγχρωμους κυβόλυθους  από σκυρόδεμα, πάχους 8εκ.

Σχετικό : ΟΙΚ 7316 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%
Επίστρωση επιφάνειας με έγχρωμους κυβόλυθους από σκυρόδεμα πάχους 8εκ., οποιουδήποτε σχήματος,
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00, αντοχής σε θλίψη 500Kg/cm2 και
περιεκτηκότητας σε τσιμέντο 400Kg/m3 τοποθετουμένων σε στρώση άμμου μέσου συμπιεσμένου πάχους 3
εκ.
Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γίνει πάνω σε στρώση από καθαρή άμμο λατομείου ( ενισχυμένη με
τσιμέντο (100 kg/m3).
Η στρώση αυτή αποτελείται από καθαρή άμμο, που να μην περιέχει προσμίξεις άλλων υλικών (άργιλο,
χώμα). Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού να έχει μέγιστη διάμετρο 7 χιλ., τουλάχιστον το 80%
του υλικού κάτω των 4 χιλ.
Σε καμιά περίπτωση οι κλίσεις δεν πρέπει να δημιουργηθούν έτσι που να αλλάζουν το πάχος της
στρώσης άμμου.
 Η τοποθέτηση και συμπίεση των κυβόλιθων γίνεται με το χέρι τοποθετώντας τους στεγνά με αρμούς
από 0.8 έως 1,0 εκ. Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται, πριν από την συμπίεση, 2 εκ. ψηλότερα από την
τελική στάθμη που προβλέπεται, ώστε μετά από την συμπίεση με χειροκίνητο δονητικό μηχάνημα να
φθάσει στην επιθυμητή τελική στάθμη.
 Το σφράγισμα αρμών γίνεται με στρώσεις λεπτής κοσκινισμένης άμμου με τσιμεντόσκονη (200
kg/m3).
 Ο καθαρισμός γίνεται με διαβροχή νερού χωρίς πίεση και καθαρισμό των κυβόλιθων με βούρτσα.

(1 m2)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 26,00

(Ολογράφως) : είκοσι έξι

A.T. : 49
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8063 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής

6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής
6  Χ  10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C   μέχρι 4 atm μεγάλης
μηχανικής και   χημικής αντοχής συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συνδέσεων,
στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως
(1 m)

Σελίδα 27 από 39



Τιμολόγιο Μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,51
(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 50
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων, με τα αντίστοιχα πλαίσια
έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύμφωνα με την
μελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ).

Για τις εσχάρες των υπονόμων έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό
χυτοσίδηρο".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ. με χρήση
υδραυλικού γερανοβραχίονα),

- η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής
στάθμης του καλύματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του πλαισίου
έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία.

Τιμή ανά kg τοποθετημένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων.
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,45

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 51
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%
Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης
με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της
φέρουσας ικανότητας.
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 52
Άρθρο Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων

τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.2 100%

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από
σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

    Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
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    Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
    Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ
    "καμπάνας" (bell-sochet pipes)
    Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες
    στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
    Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το
    ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής
    διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού
(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το
επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως
εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά
περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120,
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται,
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής
μονάδας κατά 10 %.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,
με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων
μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την
μελέτη μηκοτομικής κλίσης.

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης
του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων,
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm.
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,70

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 53
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6744 100%
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο ομβρίων
από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατομής αγωγού δικτύου).
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φυσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα
μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ (Αριθμητικά): 103,00

(Ολογράφως) : εκατόν τρία

A.T. : 54
Άρθρο Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου

D110 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 100%

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U),
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων,
οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση
του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 08-06-02-01.

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα
καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως
υπογείων δικτύων"

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U
με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις
και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U,
 ονομαστικής πίεσης 6 at     , ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm.
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 55
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β85 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 100%
Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην προσκληθούν
ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως
ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια  5
mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής
διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή
ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του.
Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως
0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή
Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 40,30
(Ολογράφως) : σαράντα και τριάντα λεπτά

A.T. : 56
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β85.1.1 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου  υπονόμου ή άλλου μεγάλου φρεατίου επί

οδοστρώματος
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 100%

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφιστάμενου φρεατίου  υπονόμου ή άλλου μεγάλου φρεατίου
επί οδοστρώματος, με προσοχή ώστε να μην προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των
τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση
του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια  5 mm .
 Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του.
Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ).
Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 57
Άρθρο Φρεάτιο υδρορροών διαστάσεων 20x20cm

Σχετικό : ΟΔΟ 2548 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3211 100%
       Για την κατασκευή ενός φρεατίου μέσων διαστάσεων 20x20cm και μέσου  βάθους 0.15m στις
θέσεις των υδρορροών των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου και του χυτοσιδηρού καλύμματος του ( ΕΛΟΤ
ΕΝ-124, κλάσης Α15). Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση με την εργασία εκσκαφής,
μόρφωσης παρειών.
Πλήρης κατασκευή σύμφωνα με την ΕΠΕΠ 04-04-05-01 "Φρεάτια αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής
ροής)".

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 58
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος      0,75 mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά
τεμάχια  συνδέσεως, υλικά στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
  8041. 5.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   15     mm
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,08

(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά

A.T. : 59
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος      0,80 mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά
τεμάχια  συνδέσεως, υλικά στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)
  8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm
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Ευρώ (Αριθμητικά): 8,68
(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 60
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\16.13 Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%
Επέμβαση για την αποκατάσταση διαρροής της σύνδεσης παροχής ύδρευσης από τον
αγωγό του δικτύου ή τον πολλαπλό διανομέα, μέχρι τον μετρητή

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου μήκους χαλκοσωλήνα ή
σωλήνα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) , της αυτής διατομής με την επάρχουσα σωλήνωση
καθώς και των κρουνών που απαιτείται να αντικατασταθούν.
β. Η εκσκαφή αποκάλυψης του σωλήνα σύνδεσης (αποξήλωση πλακοστρώσεων, διάνοιξη
ορύγματος)
γ. Η τοποθέτηση νέου σωλήνα ή/και κρουνού, ανάλογα με την αιτία της διαρροής που
θα διαπιστωθεί και ο έλεγχος της σταγανότητας της νέας σύνδεσης.
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"
ε. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης
καθαρισμός του χώρου της επέμβασης.

Τιμή για κάθε μία διαρροή σε μία από τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις (τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 30,90

(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 61
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\16.11 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαμένου φρεατίου παροχής
ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η αποξήλωση του κατεστραμμένου φρεατίου (μερίπτωση αντικατάστασης) και η
διάνοιξη ορύγματος στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου.
β. Η τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης του
φρεατίου που χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης.
γ. Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης
ή επίστρωσης του πεζοδρομίου
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων
δικτύων"
ε. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης
καθαρισμός του χώρου της επέμβασης..

Τιμή ανά τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεμ).
Ευρώ (Αριθμητικά): 51,50

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 62
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\16.12 Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%
Αποκατάσταση στάθμης φρεατίου παροχής ύδρευσης που έχει υοστεί βύθιση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η εκσκαφή περιμετρικά του φρεατίου για την απελευθέρωση του πλαισίου του από
σκυρόδεμα, η αναδιάταξη του μεταλλικού πλαισίου στήριξης στην απαιτούμενη νέα
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σταθμη  και η πάκτωσή του με σκυρόδεμα.
β. Η τοποθέτηση και στερέωση του φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης
ή επίστρωσης του πεζοδρομίου
γ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων
δικτύων"
δ. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης
καθαρισμός του χώρου της επέμβασης..

Τιμή ανά επισκευαζόμενο φρεάτιο παροχής (τεμ).
Ευρώ (Αριθμητικά): 30,90

(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 63
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\11.02.03 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες,

ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση
τους πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποπ/οιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες.
 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτροπρεσσαριστές, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές"

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

A.T. : 64
Άρθρο Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πέργκολας

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%
Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πέργκολας που περιλαμβάνει:
1.Κατασκευή μεταλλικού φορέα από σιδηροδοκούς κάθε τύπου,  με ύψος ή πλευρά έως 160 mm,
ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος
από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά
περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες,
και την έδρασή τους με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί των
στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων.
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων και ο χρωματισμός της μεταλλικής κατασκευής σε χρώμα
επιλογής της Επίβλεψης, σύμφωνα με τα άρθρα ΝΑΟΙΚ 77.55 και ΝΑΟΙΚ 77.20.03 του επίσημου
κρατικού τιμολογίου.
2.Τοποθέτηση ανοξείδωτου συρματόσχοινου ανά 20cm ,με εντατήρες
Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά,μονώσεις, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, καθώς
και οι μεταλλικές επικαλύψεις των στοιχείων διέλευσης των Η/Μ εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης.
3.Τοποθέτηση πλέγματος λαμών για την αναρρίχηση φυτών, το οποίο συγκολλείται πάνω στις
μεταλλικές διατομές της πέργκολας.
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Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, συγκολλήσεις.
Όλα τα υλικά είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461.

Ευρώ (Αριθμητικά): 91,48
(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 65
Άρθρο Μεταλλικός κυλινδρικός κάδος απορριμμάτων  πλήρως τοποθετημένος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402 100%
Κυλινδρικός κάδος απορριμμάτων, αποτελούμενος από 11 χαλύβδινους γαλβανισμένους δακτυλίους από
λαμαρίνα πάχους περίπου 2,5mm, με καπάκι ανοιγόμενο με μεντεσέ και ασφαλιζόμενο με κλειδαριά,
χρωματισμένος με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε RAL 9006 ή άλλου χρώματος επιλογής της
Επίβλεψης.
Εσωτερικά φέρει κάδο γαλβανισμένο
Εξωτερικές διαστάσεις: περίπου  Φ45, καθαρού ύψους κάδου περίπου 61,5 cm. και συνολικού ύψους
περίπου 80cm. Ο κάδος πακτώνεται στη δαπεδόστρωση με τέσσερις βίδες Μ10x100.
Xωρητικότητα: 65lt.

Προμήθεια, τοποθέτηση.
Πλήρη εργασία και υλικά
(1 τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 420,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι

A.T. : 66
Άρθρο Καθιστικός πάγκος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6403 100%
Καθιστικός πάγκος,σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με πλάτη και χωρίς μπράτσα,  γενικών
διαστάσεων  περίπου 185x65cm και ύψους περίπου 81cm, του οποίου ο σκελετός αποτελείται από δύο
τμήματα.
α)Από δύο μεταλλικά πλαϊνά διαστάσεων περίπου 43mm x 43mm, με προέκταση προς τα επάνω για τη
στήριξη των σανίδων της πλάτης. Τα μεταλλικά πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από κράματα χυτού
αλουμίνιου και είναι χρωματισμένα με ηλεκτροστατική βαφή.
β)Το  δεύτερο μέρος του καθιστικού, κατασκευάζεται από ξυλεία αρίστης ποιότητας robinia  και
αποτελείται από τρεις σανίδες διαστάσεων περίπου 1800mm x 120mm x 33mm, ενώ η  πλάτη από δύο
σανίδες διαστάσεων 1800mm x 120mm x 33mm  και μία σανίδα διαστάσεων περίπου 1800mm x 95mm x
33mm.
Στο μέσο τόσο του καθιστικού μέρους όσο και της πλάτης εφαρμόζει λάμα κάθετη ως προς τις
σανίδες διαστάσεων περίπου 40mm x 5mm, προσδίδοντας μεγαλύτερη σταθερότητα στο καθιστικό.
Όλα τα ξύλινα μέρη περνιούνται με ειδικά εμποτιστικά μυκητοκτόνα χρωματοβερνίκια και βερνίκια
αντοχής τύπου θαλάσσης.
Το καθιστικό πακτώνεται στη δαπεδόστρωση  με αγκύρια Μ8. Όλα τα συνδετικά τμήματα (βίδες,
παξιμάδια, κλπ) κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα.
Προμήθεια και τοποθέτηση.
Πλήρη εργασία και υλικά.

(1 τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

A.T. : 67
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Α64.01.1 Προστατευτικό κιγκλίδωμα τύπου "Π"

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων τύπου "Π" καθαρού ύψους 90cm και
πλάτους 1.05cm,από σιδηροσωλήνες μαύρους πάχους 2,6mm για Φ 2 και  Φ 1.5  πάχους 2,6mm.
Συμπεριλαμβάνεται ο χρωματισμός σε χρώμα ανοικτό γκρι και η τοποθέτηση με πάκτωση σε βάθος
20cm., και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή,
τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.
Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
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Τιμή ανά τεμ.
Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 68
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές
ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή
ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της
επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι,
primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της
επαλείψεως.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως.
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 69
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Ε17.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 100%
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και
διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής
οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση
οδών".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή
αποθήκευση (αν απαιτείται)

- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και
την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του
χρησιμοποιουμένου υλικού

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.

Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.
Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 70
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο  συστατικών

πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%
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Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών,
μαρμάρων και λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση,
χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά,
διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική
επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 71
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 72
Άρθρο Μετακίνηση περιπτέρου  σε νέα θέση

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6203 100%
 Μετακίνηση περιπτέρου  σε νέα θέση, ήτοι αποξήλωση κατασκευής αν απαιτείται,  μετά προσοχής
και επανασυναρμολόγηση της στην νέα θέση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες
εργασίες, καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα είναι απαραίτητα για επισκευή τυχόν
βλαβών, ως και η χρήση ικριωμάτων και ανυψωτικών μηχανημάτων.

(1 τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

A.T. : 73
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 74
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\ΑΕ10.03 Άρση και επανατοποθέτηση στύλου σήμανσης μετά των τυχόν πινακίδων επ' αυτού.

Σχετικό : ΝΟΔΟ 2653 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653 100%
     Για την προσεκτική καθαίρεση σιδηρού ιστού στήριξης πινακίδων (στύλου) σήμανσης από
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα μετά των πινακίδων επί αυτού,σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-05-00
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"Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης", την φύλαξη αυτού μέχρι την επανατοποθέτηση
του και την εκ νέου τοποθέτησή του ήτοι διάνοιξη οπής διαμέτρου 50 εκ. και βάθους 60 εκ. σε
οποιοδήποτε έδαφος, την προσωρινή του στήριξη κατά την κατακορύφωσή του και την πάκτωση αυτού
μέσα στο έδαφος με τη χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 συμπεριλαμβανομένου κάθε άλλης
δαπάνης υλικών, εργαλίων κι εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της προσεκτικής καθαίρεσης κι
επανατοποθέτησης του στύλου μετά των τυχόν πινακίδων επ' αυτού. "

        Τιμή ανά τεμάχιο στύλου σήμανσης μετά των τυχόν πινακίδων
Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

A.T. : 75
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)"

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,

- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές   (Ρ-1)      πλευράς 0,60 m
β. οκταγωνικές  (Ρ-2)      εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,40 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)      πλευράς 0,45 m
ε. κυκλικές διαμέτρου 0,45 m
Ευρώ (Αριθμητικά): 34,50

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 76
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653 100%
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1
1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την
στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή
στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και
η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2").
Ευρώ (Αριθμητικά): 31,10

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και δέκα λεπτά
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A.T. : 77
Άρθρο Νέα κατασκευή αντιγράφου του γλυπτού "Επαίτης" και τοποθέτηση του στην υπάρχουσα

βάση μαρμάρου, σε νέα θέση
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204 100%

 Για τη νέα κατασκευή του αντιγράφου του γλυπτού 'Επαίτης' και την τοποθέτησή του στην πλατεία,
εργασία πλήρως περαιωμένη, όπου περιλαμβάνεται η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση όλων των
φάσεων των εργασιών, η παράδοση από την Υπηρεσία του πρωτοτύπου γλυπτού και η μεταφορά του σε
εργαστήριο γλύπτη,(όπως και η ασφαλής επιστροφή του γλυπτού μετά το πέρας των εργασιών), η
δημιουργία εκμαγείου από το πρωτότυπο γλυπτό από γλύπτη με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα
έργα και στη συνέχεια η κατασκευή ακριβούς αντιγράφου από ειδικό κονίαμα, η μεταφορά του
αντιγράφου από το εργαστήριο στο χώρο έκθεσης καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, η τοποθέτησή του και
η ασφαλής στήριξή του στην υπάρχουσα βάση, στη θέση που προβλέπεται από τη μελέτη.
Η αποκόλληση του παλαιού κατεστραμμένου αντιγράφου από τη βάση, η μεταφορά της βάσης από
μαρμαροτεχνίτη στη νέα θέση, η συντήρηση της βάσης από συντηρητή με άδεια του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ
271 Α') και ειδικότητα λίθου. Οι εργασίες στη βάση θα εκτελεστούν με ήπιες μεθόδους και
περιλαμβάνουν την αφαίρεση των γκράφιτι, των επικαθήσεων, στερεώσεις των επιφανειών, καθαρισμό
συμπληρώσεις αρμών και ρωγμών.
 Επίσης, περιλαμβάνεται η τελική προστασία του νέου αντιγράφου και της βάσης με εφαρμογή
αντιγκράφιτι, με ήπιες μεθόδους, ειδικού για χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία, το οποίο δε θα
είναι μόνιμο αλλά θα έχει διάρκεια ζωής άνω των 2 ετών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η δαπάνη των απαιτούμενων
ανυψωτικών μηχανημάτων και η δαπάνη για την συσσώρευση προϊόντων καθαίρεσης με μηχανικά μέσα ή
με τα χέρια προς φόρτωση, καθώς και η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά
υλικών προς αποθήκευση ή προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε
οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το έργο, η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές
εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η δαπάνη για χαμένους χρόνους και κάθε είδους σταλία
αυτοκινήτων - μηχανημάτων κλπ., η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά,
η δαπάνη προσκόμισης - αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού, η δαπάνη για τα κάθε
είδους μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη,
έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, και κάθε άλλη εργασία η οποία δεν μνημονεύεται
ανωτέρω, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου.

 (1 τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 15.000,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε χιλιάδες

A.T. : 78
Άρθρο Συντήρηση - αποκατάσταση της μαρμάρινης στήλης 'Αγία Τράπεζα', του Ι. Ν. Αγίου

Παντελεήμονα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204 100%

   Για τη συντήρηση - αποκατάσταση της μαρμάρινης στήλης 'Αγία Τράπεζα' του Ι. Ν. Αγίου
Παντελεήμονα και του εικονοστασίου, εργασία πλήρως περαιωμένη, όπου περιλαμβάνονται η
τεκμηρίωση των εργασιών, ο μηχανικός καθαρισμός της επιφάνειας από περιβαλλοντικές επικαθήσεις,
η απομάκρυνση των βιολογικών επικαθήσεων, η απομάκρυνση της μαύρης κρούστας, των γκράφιτι, η
στερέωση της ζαχαροποιημένης επιφάνειας και των καθαρισμένων επιφανειών. Ο καθαρισμός και η
αποκατάσταση των επιγραφών.
 Οι εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης θα γίνουν από συντηρητή με άδεια του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ
271 Α') και ειδικότητα λίθου.  (1.500 ευρώ περίπου)
Εντός του κιγκλιδώματος αφαίρεση φυτών και 10εκ. επιφανειακού χώματος, επίστρωση με αμμοχάλικο
σπαστήρα με διαβροχή και κατάλληλη συμπύκνωση πάχ. 7εκ., τοποθέτηση γεωυφάσματος πυκνής
ύφανσης, και στη συνέχεια επίστρωση 3εκ. ασβεστολιθικής ψηφίδας, φαιοπράσινης απόχρωσης,
κοκκομετρικής διαβάθμισης από 10 έως 20χιλ. περ. (250 ευρώ περίπου)
 Περιλαμβάνεται επίσης η επάλειψη των τμημάτων του κιγκλιδώματος που εισχωρούν στη λίθινη βάση
με αντισκωριακό υλικό, συμπλήρωση των  μαρμάρινων τμημάτων που λείπουν  με το ανάλογο υλικό που
είναι κατασκευασμένα και ανανέωση της βαφής του κιγκλιδώματος, σύμφωνα με το άρθρο του επίσημου
τιμολογίου ΝΑΟΙΚ Α/77.55.
 Στην τιμή περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η δαπάνη των απαιτούμενων
ανυψωτικών μηχανημάτων και η δαπάνη για την συσσώρευση προϊόντων καθαίρεσης με μηχανικά μέσα ή
με τα χέρια προς φόρτωση, καθώς και η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά
υλικών προς αποθήκευση ή προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε
οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το έργο, η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές
εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η δαπάνη για χαμένους χρόνους και κάθε είδους σταλία
αυτοκινήτων - μηχανημάτων κλπ., η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά,
η δαπάνη προσκόμισης - αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού, η δαπάνη για τα κάθε
είδους μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη,
έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.
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  (1 τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 79
Άρθρο Μεταφορά ανθοδόχων από σκυρόδεμα από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο

χώρο του φυτωρίου του Δήμου στο Γουδή
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2203 100%

  Μεταφορά ανθοδόχων από σκυρόδεμα, από το χώρο της πλατείας Αγίου Παντελεήμονα, στο χώρο του
φυτωρίου στο Γουδή.
  Περιλαμβάνονται οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης, οι σταλίες των αυτοκινήτων, η χρήση ανυψωτικών
μηχανημάτων και κάθε άλλη εργασία που είναι απαραίτητη για την ασφαλή μεταφορά τους.

(1 τεμ)
Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα
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