
 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ           ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΩΛ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

 

23η ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

ΡΖΠ 24.05.2021 

 

Πήκεξα ηε Γεσηέρα 24 ηνπ κελφο Καΐοσ 2021 θαη ψξα 10:00 ζπλήιζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζε 

ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, χζηεξα απφ ηε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 132734/20.05.2021 

(ημερομηνία γνωζηοποίηζης: 20.05.2021) πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, κε ηελ εμήο 

ζχλζεζε: 

Θ. Ξ. ΚΞΑΘΝΓΗΑΛΛΖΠ 

Κ. ΓΑΠΘΑΙΑΘΖ (Αληηπξφεδξνο) 

Λ. ΑΒΟΑΚΗΓΖΠ 

Δ. ΠΘΗΑΓΑΠ 

Β. ΑΜΗΥΡΖΠ 

Δ. ΘΑΙΑΚΞΝΘΑΠ 

Γ. Σ. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝΠ 

Θ. ΑΙΔΜΗΝ 

Γ. ΚΞΟΝΙΗΑΠ 

Α. ΑΦΒΑΡΗΓΖΠ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ  

Σξέε Γξακκαηέα εθηέιεζε ν Ξξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο 

Ξνηφηεηαο Εσήο, θ. Γ. Βαιιηάλνο. 

Γεδνκέλνπ φηη ζηε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζπκκεηείραλ 8 Ρακηικά Κέλη, 1 

Αναπληρωμαηικό Κέλος θαη ν Ξρόεδρος, δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία. 

Ρν Ραθηηθφ Κέινο θ. Π. Ιάκπξνπ πξνζθιήζεθε λφκηκα κε ηελ σο άλσ πξφζθιεζε θαη δελ 

ζπκκεηείρε. 

Ρα Αλαπιεξσκαηηθά Κέιε θ.θ. Θ. Γνκάδνπ, Λ. Καθξφπνπινο, Α. Έβεξη-Αιβέξηε, Α. Ονθνθχιινπ, 

Ο. Αμειφο, Ο. Κπέε – Θαξακπφηζνπ θαη Σ. Βνπξδνπκπάο πξνζθιήζεθαλ λφκηκα κε ηελ σο άλσ 

πξφζθιεζε.. 

 

Ξ Ο Α Μ Ζ  757 

 

Πρόεδρος: Δηζάγεηαη ην εκ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 38ο ζέκα: «Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγκριζη 

ηοσ ζτεδίοσ πρόζκληζης σποβολής προζθορών ζηη διαδικαζία με διαπραγμάηεσζη, ρσξίο 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαη ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ηνπ άξζξνπ 32, παξάγξαθνο 2γ θαη ηνπ 

άξζξνπ 32α ηνπ Λ.4412/2016, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΖΠ ΒΗΙΑΠ ΘΙΩΛΑΟΗΓΖ» πξνυπνινγηζκνχ 220.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΞΑ 24%». 

 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έιαβε ππ’ φςηλ ηεο: 

ΑΔΑ: 6ΗΕ0Ω6Μ-ΧΞ4



 
1. Ρε κε αξηζκφ 1348/18.11.2019 (ΑΓΑ:ΤΠΟΡΥ6Κ-57Α) απφθαζε Γημοηικού 

Πσμβοσλίοσ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ έηοσς 

2020. 

2. Ρε κε αξηζκφ 1407/18.11.2019 (ΑΓΑ:6ΔΜ4Υ6Κ-ΙΘΒ) απφθαζε Γημοηικού 

Πσμβοσλίοσ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ έηοσς 2020. 

3. Ρε κε αξηζκφ 658/16.11.2020 (ΑΓΑ:Υ24ΝΥ6Κ-ΝΘΛ) απφθαζε Γημοηικού 

Πσμβοσλίοσ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ζρέδην ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ έηοσς 2021. 

4. Ρε κε αξηζκφ 684/16.11.2020 (ΑΓΑ:ΥΣ9ΗΥ6Κ-4ΛΥ) απφθαζε Γημοηικού 

Πσμβοσλίοσ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ έηοσς 2021. 

5. Ρν κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 277243/11.12.2020 (ΑΓΑΚ:20REQ007926828 2020-12-24) 

αίηεκα ηνπ Ρκήκαηνο Κειεηψλ, Ρεθκεξίσζεο θαη Ξξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γιεύθσνζης 

Θηιριακής ποδομής (πξσηνγελέο αίηεκα). 

6. Ρε κε αξηζκφ Α01325/281636/16.12.2020 (ΑΓΑ:6ΖΠΣΥ6Κ-Ε9Ξ, 

ΑΓΑΚ:20REQ007927072 2020-12-24) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο έηοσς 2020 

(εγθεθξηκέλν πξσηνγελέο αίηεκα). 

7. Ρε κε αξηζκφ 1/18.01.2021 (ΑΓΑ:ΤΑ59Υ6Κ-ΓΓΜ) απφθαζε Γημοηικού Πσμβοσλίοσ, 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 1ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ έηοσς 2021. 

8. Ρε κε αξηζκφ 75/15.02.2021 (ΑΓΑ:ΥΘ90Υ6Κ-Γ7Ι) απφθαζε Γημοηικού Πσμβοσλίοσ, 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 3ε αλακφξθσζε (ππνρξεσηηθή) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ έηοσς 2021. 

9. Ρε κε αξηζκφ 88/09.03.2021 (ΑΓΑ:6Γ5ΒΥ6Κ-ΚΚΗ) απφθαζε Γημοηικού Πσμβοσλίοσ, 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 2ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ έηοσς 2021. 

10. Ρε κε αξηζκφ Α00708/105642/20.04.2021 (ΑΓΑ:Τ78ΘΥ6Κ-ΟΓ, 

ΑΓΑΚ:21REQ008590941 2021-05-12) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο έηοσς 2021. 

11. Ρε κε αξηζκφ 706/17.05.2021 (ΑΓΑ:ΤΞΠ3Υ6Κ-ΚΑΓ) πξάμε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε: α) ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε θαη ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ηνπ άξζξνπ 32, παξάγξαθνο 2γ θαη ηνπ άξζξνπ 

32α ηνπ Λ.4412/2016, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη β) ε κειέηε ζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο 

ηεο Βίιαο Θισλαξίδε. 

12. Ρε κε αξηζκφ 707/17.05.2021 (ΑΓΑ:ΥΣΥΓΥ6Κ-Ρ35) πξάμε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ 

νπνία ζπγθξνηήζεθε ην ηξηκειέο φξγαλν πνπ ζα εηζεγείηαη πξνο ην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα 

θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, απνηεινχκελν απφ ηα Ραθηηθά 

Κέιε θ. ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΝ (Ξξφεδξν), ΔΗΟΖΛΖ ΑΙΔΒΗΕΑΘΖ, ΠΞΟΗΓΥΛΑ ΞΗΠΞΔΟΖ θαη 

απφ ηα Αλαπιεξσκαηηθά Κέιε θ. ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΞΑΛΑΓΗΥΡΝΞΝΙΝ (Αλαπιεξψηξηα Ξξνέδξνπ), 

ΚΑΟΗΑ ΞΑΙΝΞΝΙΝ, ΘΔΝΓΥΟΑ ΘΝΡΣΗΑ. 

13. Ρν κε Α.Ξ. 132849/20.05.2021 έγγξαθν ηεο Γ/νζης Θηιριακής ποδομής. 

14. Ρε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζπδήηεζε ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά. 

15. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Λ.3852/2010, ηνπ Λ.4412/2016, ηνπ Λ.4682/2020 

κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε απφ 11.03.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ) θαη ε απφ 

14.03.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ), ηνπ Λ.4683/2020 κε ηνλ νπνίν 
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θπξψζεθε ε απφ 20.03.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ), ηνπ Λ.4684/2020 κε 

ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε απφ 30.03.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ) θαη ηνπ 

Λ.4690/2020 κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε απφ 13.04.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ 

(ΞΛΞ), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ηηο Θνηλέο πνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΘΑ) κε αξηζκφ 

Γ1α/Γ.Ξ.νηθ.:29922/13.05.2021 (ΦΔΘ Β’ 1944/13.05.2021) θαη 

Γ1α/Γ.Ξ.νηθ.:31950/22.05.2021 (ΦΔΘ Β’ 2141/22.05.2021) θαη ηηο κε αξηζκφ 

18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΙΞΣ46ΚΡΙ6-1ΑΔ), 40/20930/31.03.2020 (ΑΓΑ: 6ΥΞ46ΚΡΙ6-

50Τ), 163/33282/02.05.2020 (ΑΓΑ: Τ3ΣΛ46ΚΡΙ6-ΑΤ7), 60249/22.09.2020 (ΑΓΑ: 

Υ0Λ346ΚΡΙ6-ΗΘ9) θαη 426/77233/13.11.2020 (ΑΓΑ: 6ΥΘΙ46ΚΡΙ6-Γ4) εγθπθιίνπο ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 

 

Δγκρίνει ηο  πξνζαξηψκελν ζτέδιο πρόζκληζης σποβολής προζθορών ζηη διαδικαζία με 

διαπραγμάηεσζη, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαη ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ηνπ άξζξνπ 

32, παξάγξαθνο 2γ θαη ηνπ άξζξνπ 32α ηνπ Λ.4412/2016, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΖΠ ΒΗΙΑΠ ΘΙΩΛΑΟΗΓΖ» πξνυπνινγηζκνχ 

220.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%. 

 

Ρν πξνζάξηεκα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο πξάμεο. 

 

 

Ζ θαζ’ χιελ αξκφδηα Γ/λζε εμνπζηνδνηείηαη φπσο πξνβεί ζε θάζε ηπρφλ πεξαηηέξσ ελέξγεηα επί 

ζθνπψ πινπνίεζεο ηνπ ελ ζέκαηη αληηθεηκέλνπ. 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

ΡΑ ΚΔΙΖ 

 

 

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ 

Θ.ΚΞΑΘΝΓΗΑΛΛΖΠ 

Κ.ΓΑΠΘΑΙΑΘΖ  Λ.ΑΒΟΑΚΗΓΖΠ 

Δ.ΠΘΗΑΓΑΠ  Β.ΑΜΗΩΡΖΠ 

Δ.ΘΑΙΑΚΞΝΘΑΠ  Γ.Σ.ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝΠ 

Θ.ΑΙΔΜΗΝ  Γ.ΚΞΟΝΙΗΑΠ 

Α.ΑΪΒΑΡΗΓΖΠ 

 Γ.ΒΑΙΙΗΑΛΝΠ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΚΑΙ 32α, ΤΟΥ Ν.4412/2016 

για το έργο  «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ» 

προϋπολογισμού 220.000,00 € 

χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Κ.Α. 7331.366   -  Φ30- Δ34 

CPV: 45000000-7Κατασκευαστικές εργασίες 
 

     Σε συνέχεια της Πράξης 706/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων -με την οποία 

εγκρίθηκε α) η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς 

την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ του άρθρου 32 και άρθρου 32α του Ν.4412/2016 του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ 24% και β) η 

στατική μελέτη στήριξης και προστασίας της Βίλας Κλωναρίδη- η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής 

προτίθεται να προβεί για τις ανάγκες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 και του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 

επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», στη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με 

το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για το έργο  «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ». 

      

Η σύμβαση θα αφορά στην υλοποίηση εργασιών στο πλαίσιο της κάλυψης των επειγουσών αναγκών για 

την στήριξη και προστασία του μνημείου της Βίλας Κλωναρίδη, με τοποθέτηση προστατευτικού 

περιμετρικού ικριώματος της ανωδομής με θεμελίωση, μεταλλικά πλαίσια στήριξης των εσωτερικών τοίχων 

και εξωτερικό μεταλλικό στέγαστρο υπεράνω του κτίσματος όπως καταγράφεται στην Τεχνική Έκθεση. 

    

  Το συνολικό κόστος του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των 177.419,35 € (εκατόν εβδομήντα επτά 

χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά), πλέον ΦΠΑ 24% ή 220.000,00 € (διακόσιες 

είκοσι χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% . 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

ΑΔΑ:Ψ78ΚΩ6Μ-ΡΔΥ αρ. αποφ. Α00708 αρ.πρωτ. 105642/20-04-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008590941) 

 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 90 (ενενήντα) μέρες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης  
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Δεν υπάρχουν  αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες για το έργο. 

 

Τόπος/χρόνος διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης  

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί την 1/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. (ημερομηνία και 

ώρα διενέργειας της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης & έναρξη αποσφράγισης προσφορών) ενώπιον της 

τριμελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας της Διαπραγμάτευσης στα γραφεία της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, 

οδός Αθηνάς αριθ. 16, στο δεύτερο (2ο) όροφο. Αν η διενέργεια της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης δεν 

καταστεί δυνατή την καθορισμένη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει 

τους συμμετέχοντες με σχετική Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της. 

     Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Κτιριακής 

Υποδομής, οδός Αθηνάς αριθ. 16, στο δεύτερο (2ο) όροφο έως την 1/06/2021 και ώρα 10.30 π.μ. και θα 

είναι σύμφωνη με την με Μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης 

Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, και θα 

περιλαμβάνει : 

 

1. Οικονομική προσφορά παράρτημα (α) της παρούσας πρόσκλησης, 

2. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού: 

 Απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας η οποία θα πρέπει να 

καλύπτει τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και όπως περιγράφονται στην 

παράγραφο Απαιτήσεις για τους Οικονομικούς Φορείς. 

 Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) (άρθρο 93 του Ν4412/2016) 

 Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου 

 - φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 

εξέλιξη 

 Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου 

α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα 

που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 

προσωπικό 

 

 Υπεύθυνη δήλωση η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα (β) της παρούσας πρόσκλησης (προς 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016). 

 

 Απόσπασμα του ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα : 

Ο οικονομικός φορέας όταν το πρόσωπο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση, αφορά  τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω 

υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - 
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μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Για τους 

οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων.  

 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς  τα 

ακόλουθα: 

 Η λέξη «Προσφορά» 

 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

 Ο τίτλος της σύμβασης 

 Η καταληκτική (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 

 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρου 92 παρ.1 του Ν.4412/16) 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 

απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς. 

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα 

είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην αναθέτουσα αρχή. 

Οι προσφορές που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από την 

ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 

μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 

παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους  

 

Ο φάκελος Προσφοράς θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού, ασφαλώς σφραγισμένος. 

     Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε έντυπη μορφή και φέρουν ιδιόχειρη 

υπογραφή και σε ηλεκτρονική μορφή- ψηφιακά υπογεγραμμένα  (οπτικό δίσκο ή σε μεταφερόμενο δίσκο 

αποθήκευσης (flash drive) εντός του φακέλου προφοράς). 

     Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (εντύπως και 

ηλεκτρονικώς) στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία 

ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 

προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ). 

Η αίτηση στον οπτικό δίσκο θα  φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 

910/2014 και κατά περίπτωση στο Ν.4412/16.   

 

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών 

Λόγω των μέτρων κατά της διάδοσης και μετάδοσης του Covid-19, μόνο η Επιτροπή Διεξαγωγής  της 

Διαπραγμάτευσης. 
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Αποσφράγιση προσφορών / Αξιολόγηση / Έγκριση Πρακτικού 

     Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολουθεί η 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 

καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. 

     Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής 

των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, (άρθρο 95 παραγρ.2α 

ν.4412/2016) . Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε 

πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από 

τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.  

     Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 

την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους.  

     Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης 

της ανωτέρω διαδικασίας. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή 

αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής του παρόντος άρθρου, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

      

     Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (Αναθέτουσα Αρχή) για 

τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  Η 

Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 

και 106 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021.  

Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021, 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
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- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 

απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση και 

ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων 

οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την 

όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  

της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

Απαιτήσεις για τους Οικονομικούς Φορείς 

     Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του προς παροχή έργου, 

ήτοι «Κατασκευές Έργων Πολιτικού Μηχανικού». 

     Σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς - προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

     Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων, 

πρέπει να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 12 του 

Π.Δ. 71/2019 στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων. 

     Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 

ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

     Η απαιτούμενη Τεχνική κι Επαγγελματική Ικανότητα για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως 

ακολούθως: οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών 

Έργων, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως 

ορίζονται στο άρθρο 52 παρ. 3 του Π.Δ. 71/2019. 

     Για την καταλληλότητα ως προς την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης ή ανώτερης. 

 

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

     Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
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οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 

της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021.  

 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

     Ελληνική. 
 

Περιγραφή αντικειμένου 

     Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση εργασιών στο πλαίσιο της κάλυψης των επειγουσών 

αναγκών για την στήριξη και προστασία του μνημείου της Βίλας Κλωναρίδη, με τοποθέτηση 

προστατευτικού περιμετρικού ικριώματος της ανωδομής με θεμελίωση, μεταλλικά πλαίσια στήριξης των 

εσωτερικών τοίχων και εξωτερικό μεταλλικό στέγαστρο υπεράνω του κτίσματος, όπως καταγράφεται στην 

Τεχνική Έκθεση. 

Οι εν λόγω εργασίες αφορούν: 

1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις 

2. Σκυροδέματα 

3. Μεταλλικές κατασκευές 

 

Τόπος υλοποίησης των εργασιών 

     Η Βίλλα Κλωναρίδη, διατηρητέο κτίσμα ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, εντός του πάρκου 

«Κλωναρίδη-Φιξ», Άνω Πατήσια, που περικλείεται από τις οδούς Πατησίων, Καυταντζόγλου, Τσίλλερ και 

Χάνσεν. 

 

Τονίζεται ότι: 

α) Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αθηναίων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 

του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021. 

β) Μεταγενέστερη προσφορά ή προσφορά με ελλιπή δικαιολογητικά δε γίνεται δεκτή Εναλλακτική 

προσφορά θα απορριφθεί 

γ) Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς 

με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης, 

δ) Η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και με ένταλμα 

που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από την παραλαβή της 

υπηρεσίας. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά 

στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τον Ν.4782/2021 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

Αθηναίων . 

ε) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της 

σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ. 

στ)Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

     Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων. 

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
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Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Το Συμφωνητικό 

β. Η οικονομική προσφορά 

γ. Η Πρόσκληση 

δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε. Το Τιμολόγιο 

στ. Ο προϋπολογισμός 

ζ. Η Τεχνική Έκθεση 

η. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

θ. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Κατακύρωση – Σύναψη συμφωνητικού 

     Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί ηλεκτρονικά μέσω email, την απόφαση κατακύρωσης μαζί με 

αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον Ανάδοχο. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά 

της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

     Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον: 

α. ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης από το Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και 

β. κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον Aνάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει, στην περίπτωση που 

απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 79Α του Ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 

μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 

Ν.4782/2021. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει 

πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

     Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα 

προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να 

προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης, όπως αναφέρεται  στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τον Ν.4782/2021, προσκομίζοντας και τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016. 

     Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα με την ειδική πρόσκληση, προθεσμία, κηρύσσεται 

έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 

                        Ο Μελετητής                                        Η Προϊσταμένη του                              Η Προϊσταμένη της 

                                                                                        Τμήματος                                                   Διεύθυνσης 

                                                                                   και αντ’ αυτής  

 

  

             Ευάγγελος Κουτσοφιός                         Αικατερίνη Διάμεση                               Μαρία Δανιήλ                                   

             Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ         Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΩΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

 

  ANGELIKI 
BATI

Digitally signed by 
ANGELIKI BATI 
Date: 2021.05.20 
23:39:51 +03'00'
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:  220.000,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ 

(ανά ομάδα έργου) 

 

Ημερομηνία ………./…….../2021 

 

 

Ο Προσφέρων 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(Σφραγίδα και Υπογραφή) 

 

Προς: ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και 

των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την 

παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 

αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του 

Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α Ομάδες 

Εργασιών 

Δαπάνη ομάδας 

εργασιών κατά 

τον 

Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

Έκπτωση 

αριθμητικά (%) 

Προσφερόμενη έκπτωση ολογράφως 

 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

 

14.733,81 

 

………………. 

 

………….………………….……………….……. 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β:  

 

6.930,00 

 

……………… 

 

……….…………………….……………….……. 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Γ:  

 

109.040,00 

 

……………… 

 

………….………………….……………….……. 

 

Ημερομηνία ………./…….../2021 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………………………………… 

(Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά 

μειοδοσίας)) 

 

Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη ομάδας 

εργασιών κατά τον 

Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

Έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 

εργασιών μετά 

την έκπτωση σε 

ευρώ 

1 
ΟΜΑΔΑ Α:  

 

14.733,81 
…….… ………….….… 

2 
ΟΜΑΔΑ Β:  

 

6.930,00 
….…… ………….….… 

3 
ΟΜΑΔΑ Γ:  

 

109.040,00 
…….… ………….….… 

 ΣΥΝΟΛΟ  130.743,81   

 ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 23.533,89  ………….….… 

 ΣΥΝΟΛΟ Σ1 154.277,70 ΣΥΝΟΛΟ Π1  

 Μέση έκπτωση Εσ=(Σ1-Π1)/Σ1= ……..%  

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 23.141,65  ………….….… 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 177.419,36  ……….…….… 

 ΦΠΑ 24% 42.580,65  ………….….… 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ  220.000,00  …….……….… 

 

Ημερομηνία ………./…….../2021 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………………………………… 

(Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄                                        ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

Δεν υπάρχει εις βάρος μου  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 

τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 

 

Ημερομηνία:        20 

 

Ο – Η Δηλ. 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των 

πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 

άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 

1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Δεν έχει εκδοθεί  σε βάρος μου δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος μου, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

 

Δεν  βρίσκομαι σε καμία από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό 

φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 

αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 

διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί 

αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί 

με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει 

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 

παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
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(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά 

του. 

 

Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου  απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

Δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του N.4412/2016 

 

Έλαβα πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της πρόσκλησης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. 

Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης του Φακέλου του Έργου . 

Η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

                                                                                                                                          Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

                                                                                                                                          (Υπογραφή) 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1. Εισαγωγή 

Ορισμοί 

Φορέας υλοποίησης :είναι ο Δήμος Αθηναίων 

Αναθέτουσα Αρχή : η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων 

Ανάδοχος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η σύμπραξη που συνάπτει σύμβαση με την 

Αναθέτουσα αρχή. 

Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Όσα θέματα σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος της Πρόσκλησης, ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: 

Το έργο θα εκτελεσθεί στη Βίλλα Κλωναρίδη, διατηρητέο κτίσμα ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, εντός 

του πάρκου «Κλωναρίδη-Φιξ», Άνω Πατήσια, που περικλείεται από τις οδούς Πατησίων, Καυταντζόγλου, 

Τσίλλερ και Χάνσεν και στο πλαίσιο της κάλυψης των επειγουσών αναγκών για την στήριξη και 

προστασία του μνημείου θα τοποθετηθεί προστατευτικό περιμετρικό ικρίωμα της ανωδομής με 

θεμελίωση, μεταλλικά πλαίσια στήριξης των εσωτερικών τοίχων και εξωτερικό μεταλλικό στέγαστρο 

υπεράνω του κτίσματος όπως καταγράφεται στην Τεχνική Έκθεση. 

Μελέτη συνθηκών του έργου 

Ο εργολάβος που μειοδοτεί θεωρείται ότι έλαβε υπ' όψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις 

γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου ήτοι την θέση του έργου και των μερών αυτού, τις απαραίτητες 

με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των 

οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, 

ηλεκτρικού ρεύματος, καιρικές συνθήκες, την κατάσταση των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές 

ειδικές και γενικές συνθήκες ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν 

το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη σύμβαση στην οποία υποχρεούται 

να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία – Όροι εκτέλεσης – Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και κατά  την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021,  του ν.4270/2014, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, του Π.Δ.80/2016, οι όροι της οικείας Πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, 

όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 2. Συμβατικά Τεύχη - Εκτέλεση της Σύμβασης 

Συμβατικά τεύχη 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Το Συμφωνητικό 

β. Η οικονομική προσφορά 

γ. Η Πρόσκληση 

δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε. Το Τιμολόγιο 

στ. Ο προϋπολογισμός 

ζ. Η Τεχνική Έκθεση 

η. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

θ. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

 

Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι η περιοχή της παροχής έργου ήτοι Βίλλα Κλωναρίδη, διατηρητέο 

κτίσμα ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, εντός του πάρκου «Κλωναρίδη-Φιξ», Άνω Πατήσια, που 

περικλείεται από τις οδούς Πατησίων, Καυταντζόγλου, Τσίλλερ και Χάνσεν. Ο ανάδοχος υποχρεούται, 

ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής (της Υπηρεσίας που είναι 

υπεύθυνη για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε 
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συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και 

γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη η αναθέτουσα αρχή. 

 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του 

Ν.4412/2016. 

 

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 

αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτός προσδιορίζεται απόφαση της αναθέτουσας αρχής και στην 

Τεχνική Έκθεση. 

 

Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της παροχής έργου χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται 

αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. 

 

Εκπρόσωποι του Αναδόχου 

Το συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο 

της ανάθεσης εκπρόσωπο του. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει 

την έδρα του και να ορίσει αντίκλητο, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του 

αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της υπεύθυνης υπηρεσίας, για την παρακολούθηση εκτέλεσης 

της σύμβασης(παρ. 4 και 5 άρθρου 182 Ν.4412/2Ο16). 

Σε περίπτωση αντικατάστασης των εκπροσώπων του αναδόχου, γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του 

αναδόχου στην αναθέτουσα αρχή, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών 

οργάνων του αναδόχου ή των μελών του, σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης η κοινοπραξίας. Η 

αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του προϊσταμένου της 

υπεύθυνης υπηρεσίας για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στην 

Αναθέτουσα Αρχή και στην υπεύθυνη υπηρεσία για την παρακολούθηση της παροχής έργου. 

Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται 

ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του (και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του) με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολή του 

και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση και να διευθετούν για 

λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη σύμβαση και να συμμετέχουν, 

κατόπιν προσκλήσεως οργάνων της αναθέτουσας αρχής, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / 

παρακολούθησης της σύμβασης. 

Παρακολούθηση της Σύμβασης 

Η διοίκηση της σύμβασης ασκείται από την υπεύθυνη υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης της 

σύμβασης, η οποία είναι αρμόδια να ορίσει, και να γνωστοποιήσει στον ανάδοχο, τα πρόσωπα που θα 

επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Για τη διοίκηση και την επίβλεψη της σύμβασης 

ισχύουν τα όσα αναγράφονται στα άρθρα 221 και 216 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 3 Προσωπικό Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 

που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. 

Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση 

της αναθέτουσας αρχής. Τεκμαίρεται ότι η Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν 

αντιλέγει γραπτά. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο 

προσωπικό του εργοδότη, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 

κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Στο πλαίσιο της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

Να παρέχει μέσα ατομικής προστασίας, να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων 

ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της 
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τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή 

τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ο ανάδοχος θα τηρήσει 

την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κλπ 

αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά  και αστικά, για οποιαδήποτε 

ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει 

υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, εντός ή εκτός του χώρου στον οποίο αυτές 

διεξάγονται. 

 

Άρθρο 4 Αμοιβή - Κρατήσεις 

Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. 

Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται με την υπηρεσία για την 

οργάνωση του προγράμματος και την εκτέλεσή του. Επίσης θα πρέπει να τηρεί ημερολόγιο, να λαμβάνει 

φωτογραφίες πριν και μετά την επέμβαση και να αποτυπώνει σε χάρτη τα σημεία επέμβασης. 

Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο ποσόν που θα διαμορφωθεί, μετά την προσφορά που θα 

δώσει επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της), προκειμένου να είναι μειοδότης. 

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται και τμηματικά ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 

υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, εφόσον δεν υπάρχουν νομικά 

κολλήματα. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, Τέλη και άλλες πληρωμές στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, 

υγειονομικής περίθαλψης και συντάξεων, επαγγελματικών, δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΤΜΕΔΕ, 

ΕΦΚΑ, ΤΕΕ κ.λπ. 

Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, 

με την πληρωμή κάθε λογαριασμού. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε έναν μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 

λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. 

Νόμισμα αμοιβής 

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 

την αναθέτουσα αρχή θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Άρθρο 5 Εγγυήσεις 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

Απαιτείται εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (5% του ποσού της σύμβασης, προ ΦΠΑ). 

Άρθρο 6 Προθεσμίες - Παρατάσεις 

Η συνολική προθεσμία περαιώσεως του υπόψη παροχής έργου ορίζεται σε (90) ενενήντα 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από το 

αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, ύστερα από αίτηση του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος της παροχής εργου είναι υποχρεωμένος να προγραμματίσει τον ρυθμό εκτέλεσης των 

εργασιών με τέτοιο τρόπο, η δαπάνη των εργασιών να καλύπτεται από τη διατιθέμενη για την παροχή 

έργου πίστωση και παράλληλα να απορροφάται έγκαιρα η διατιθέμενη για την παροχή έργου πίστωση. 

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης της όλης παροχής έργου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του 

Ν.4412/2Ο16. 

Άρθρο 7 Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 

Για Κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι 

ποινικές ρήτρες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 148 του Ν.4412/2Ο16 και στα χρονικά 

διαστήματα, που προβλέπονται σ' αυτό. 

Άρθρο 8 Γενικά καθήκοντα - Ευθύνες - Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα τεύχη 

της προκήρυξης και τις ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 

επαγγελματική κρίση. 
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Αν ο ανάδοχος κληθεί από την αναθέτουσα αρχή να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (της 

αναθέτουσας αρχής) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη σύμβαση. Εάν από τη 

σύμβαση δεν συνάγεται ο Τρόπος δράσης του, απευθύνεται στην αναθέτουσα αρχή ζητώντας σχετικές 

οδηγίες. 

Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στην αναθέτουσα αρχή όλα τα 

εγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι 

άλλο ανήκει σε αυτή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες 

προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 

εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 

Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου 

ή τρίτων. 

Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 

αναθέτουσας αρχής, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη 

σύμβαση ή την αναθέτουσα αρχή. 

Αλληλογραφία του Αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής μπορούν να 

αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ταχυδρομείο (συστημένο ή απλό ή με ταχυμεταφορά) 

και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 9 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Παροχή στοιχείων 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες 

που αφορούν τη σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το οικονομικό αντάλλαγμα στον ανάδοχο, 

κατά τους όρους του νόμου και της παρούσας. 

 

Άρθρο 10 Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε  λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες. 

Άρθρο 11  Ποιότητα υλικών -Έλεγχος υλικών –Δείγματα 

Τα υλικά οφείλουν να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών 

προδιαγραφών. Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά 

και άλλα είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται αν βρεθούν ακατάλληλα. Τα 

απαραίτητα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα παραδίδονται εγκαίρως προ της χρήσεως και θα 

εξετάζονται από την υπηρεσία. Αν είναι ανάγκη τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο 

κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών. 

 

Τα απαιτούμενα για την υλοποίηση του συνόλου του εργου υλικά, πρέπει να διαθέτουν εγγύηση 

ποιότητας, η οποία θα αποδεικνύεται με τις ανάλογες τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα 

ποιότητας κλπ. και τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφημένα 

έντυπα - prospectus από τον προμηθευτή, καθώς και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την 

αξιολόγηση του κάθε υλικού. 

 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την άριστη ποιότητα και την καλή λειτουργία των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του εργου. Επίσης, οφείλει κατά τον χρόνο της εγγυημένης 
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λειτουργίας κάθε υλικού να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει 

οποιαδήποτε βλάβη. 

 

Ο ανάδοχος εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι, τα απαιτούμενα για την υλοποίηση του 

εργου είδη ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και ότι είναι στο σύνολό 

τους άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα. Επίσης, εγγυάται 

πως τα προμηθευόμενα είδη ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στη χρήση και λειτουργία για την οποία 

προορίζονται. 

 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου πιθανής 

αστοχίας των χρησιμοποιημένων για την υλοποίηση του εργου υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες στην 

άμεση αντικατάσταση κάθε υλικού που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας. Αν 

διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα υλικά έχουν υποστεί βλάβη που δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή 

χρήση, ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει άμεσα το κατεστραμμένο ή φθαρμένο υλικό χωρίς 

χρέωση, μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

 

Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού, κηρύσσεται έκπτωτος με 

όλες τις νόμιμες συνέπειες. Σε περίπτωση που οι ως άνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή 

μερική καταστροφή του εργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε άμεση επισκευή – 

αντικατάσταση αυτού, ενώ ο φορέας διατηρεί κάθε δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. Στη διάρκεια αυτή, 

σε περίπτωση βλάβης που δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση, ο ανάδοχος οφείλει να 

αντικαταστήσει άμεσα το κατεστραμμένο ή φθαρμένο υλικό χωρίς χρέωση. 

 

Άρθρο 12 Διαφορές- Διαφωνίες- Ανωτέρω Βία 

Ισχύουσα νομοθεσία 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 

Καλόπιστη εφαρμογή της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με 

πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. 

Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 

Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή 

όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο Κάθε φορά, όπως ορίζεται 

στο συμφωνητικό. 

Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 

υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της, που έλαβαν υπόψη 

τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

Καλόπιστη εφαρμογή της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με 

πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. 

Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου επιλύονται κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο 13 Ασφάλιση 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει –με μέριμνα και δαπάνη του να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να 

καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) . 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει με έγκυρη ασφαλιστική εταιρεία 

ασφαλιστικά συμβόλαια που καλύπτουν: 

Το έργο «κατά παντός κινδύνου» συμπεριλαμβανομένης και της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.  

Τα μηχανήματα έργου (ΜΕ) που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου.  
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Η συγκεκριμένη ασφάλιση θα μπορεί να εντάσσεται στο ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» του 

έργου.Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν 

για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ε.Ο.Χ.Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ευρώ.Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου, 

οι Ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην 

οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της ΣΥ περί Ασφαλίσεων και ότι με το 

ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο της ΣΥ. 

 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού, και λήγει με το 

πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης και της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση που να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ πριν την υπογραφή της σύμβασης του έργου, θαπρέπει να 

προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (CoverNote), 

όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το 

αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και την περί 

ασφαλίσεων νομοθεσία όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο Δήμος Αθηναίων πρόκειται να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες εργασίες, έτσι ώστε το διατηρητέο 

κτίριο της Βίλας Κλωναρίδη, εντός του πάρκου που περικλείεται από τις οδούς Πατησίων, 

Καυταντζόγλου, Τσίλλερ και Χάνσεν, να στηριχθεί και να προστατευτεί στατικά, έπειτα από πυρκαγιά. 

Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, 

περιλαμβάνουν: 

 Εξυγίανση εδάφους περιβάλλοντος χώρου προετοιμασία με σκυροδέτηση – εκσκαφές. 

 Νέες θεμελιόπλακες - ελαφρά οπλισμένες. 

 Επιθεώρηση τοίχων και ελεγχόμενη καθαίρεση ετοιμόρροπων τμημάτων. 

 Απομάκρυνση υλικών καθαίρεσης και προϊόντων καύσης από την πυρκαγιά, γενικός καθαρισμός 

του εσωτερικού χώρου με όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. 

 Προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση (κατόπιν εντολής) βάσει μελέτης ικριώματος όψης και μεταλλικό 

στέγαστρο.  

 Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων και εξασφάλιση αυτών από το ικρίωμα της 

όψης.  

 Γενικά έξοδα χωροθέτησης εργοταξίου, φωτισμός ασφαλείας, συναγερμός. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 

υποδείξεις της επίβλεψης. 

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 32α του Ν.4412/16 

«Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», λόγω του επείγοντος 

της στήριξης του μνημείου. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 220.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.  

Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 7331.366 του Φ30 της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής 

του Δήμου Αθηναίων. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους του Δήμου. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το Ν. . 4782/2021 

 

  

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ 

ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ» 

Προϋπολογισμός: 220.000,00€ με ΦΠΑ 24% 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

          
Α/Α Ένδειξη Εργασιών A.T. 

Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικός 

Αναθεώρ

ησης 

Μονάδα 

Μέτρηση

ς 

Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

(€) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Μερική (€) Ολική  (€) 

  Εργασίες προυπολογισμού 

  Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 

μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη 

A.01 
OIK 

20.05.01 
ΟΙΚ-2124 m3 100,00 4,50      450,00    

2 
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 

λατομείου 
A.02 ΟΙΚ 20.20 ΟΙΚ-2162 m3 100,00 15,70  1.570,00    

1 

Επιθεώρηση τοίχων με καλαθοφόρο και 

ελεγχόμενη καθαίρεση ετοιμόρροπων 

τμημάτων 

A.03 
ΝΑΟΙΚ 

Ν\22.02.01 
ΟΙΚ-2204 κ.α. 1,00 2.750,00  2.750,00    

2 

Απομάκρυνση υλικών καθαίρεσης και 

προϊόντων καύσης και γενικός 

καθαρισμός του εσωτερικού χώρου 

A.04 
ΝΑΟΙΚ 

Ν\22.02.02 
ΟΙΚ-2204 κ.α. 1,00 5.000,00  5.000,00    

2 
Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών 

περιορισμένης βατότητας 
A.05 

ΟΙΚ 

10.07.01 
ΟΙΚ-1136 ton.km 14.296,61 0,35      5.003,81    

  Α. Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ              14.773,81  14.773,81  

  Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Β.01 
ΟΙΚ 

32.01.04 
ΟΙΚ-3214 m3 54,00 90,00  4.860,00    

2 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Β.02 ΟΙΚ 38.03 ΟΙΚ-3816 m3 45,00 15,70  706,50    

3 Δομικά πλέγματα B500C Β.03 
ΟΙΚ 

38.20.03 
ΟΙΚ-3873 kgr 1.350,00 1,01     1.363,50    

  Β. Σύνολο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ               6.930,00   6.930,00  

  Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1 
Προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση 

του ικριώματος όψης 
Γ.01 

ΝΑΟΙΚ 

Ν\61.29.01 
ΟΙΚ-6118 kgr 13.500,00 3,40   45.900,00    

2 
Προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση 

του στεγάστρου 
Γ.02 

ΝΑΟΙΚ 

Ν\61.29.02 
ΟΙΚ-6118 kgr 5.000,00        3,40   17.000,00    

3 

Προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση 

του συστήματος νάρθηκα και του 

συστήματος αντιστήριξης των εσωτερικών 

τοίχων  

Γ.03 
ΝΑΟΙΚ 

Ν\61.29.03 
ΟΙΚ-6118 kgr 8.000,00  3,40   27.200,00    

4 

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου 

sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με 

πλήρωση πολυουρεθάνης 

Γ.04 ΟΙΚ 72.65 ΟΙΚ-6401 m2 262,00       45,00   11.790,00    

5 
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές 

μοριοσανίδες ή ινοσανίδες 
Γ.05 ΟΙΚ 52.51 ΟΙΚ-5251 m2 180,00  13,50   2.430,00    

6 

Προστασία τοίχων με πλάκες από 

αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 

50 mm 

Γ.06 
ΝΑΟΙΚ 

Ν\79.47 
ΟΙΚ-7934 m2 400,00 11,80   4.720,00    

  Γ. Σύνολο ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ             109.040,00  109.040,00  

  Άθροισμα 130.743,81  

  Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%  23.533,89  

      Άθροισμα  154.277,70  

      Απρόβλεπτες Εργασίες 15%  23.141,65  

      Άθροισμα  177.419,35  

      ΦΠΑ 24%  42.580,65  

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  220.000,00  
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

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 
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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 Όρους. 

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 Έργο, 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 λοπές 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 προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 
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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 πρόσωπο 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 
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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 κλπ.) 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  
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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 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα έλεγχου, με 

συσκευή μικροκυμάτων 

 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 

περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 
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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) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

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) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

 

1,00 
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α/α 

Είδος Συντελεστής 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

1,40 

1,80 

1,60 

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 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

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: 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

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 
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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 καφέ 

 

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. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής 

σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της 

μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε 

€/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των 

οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός 

γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των 

άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης 

(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην 

καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή 

θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 

διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

 

Α.Τ.: A.01 

Άρθρο: ΟΙΚ 20.05.01 

 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου 

των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο 

χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, 

είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την 

αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 

"Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 

απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  4,50 

(Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Α.Τ.: A.02 

Άρθρο: ΟΙΚ 20.20 

 

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου 

του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 

διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων 

διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 

οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  15,70 

(Ολογράφως): δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

 

Α.Τ.: A.03 

Άρθρο: ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ Ν\22.02.01 

 

Επιθεώρηση τοίχων με καλαθοφόρο και ελεγχόμενη καθαίρεση ετοιμόρροπων τμημάτων 

 

Επιθεώρηση των τοίχων του κτιρίου με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος, ώστε να εντοπιστούν όλα τα 

τμήματα του δομήματος που είναι ετοιμόρροπα. Ελεγχόμενη καθαίρεση όλων των ετοιμόρροπων 
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τμημάτων, μεταφορά και συγκέντρωση των μπαζών  σε σωρούς σε κατάλληλες θέσεις εντός του 

γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι υπόλοιπες εργασίες. 

 

Τιμή κατ’ αποκοπή 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  2.750,00 

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ 

 

 

Α.Τ.: A.04 

Άρθρο: ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ Ν\22.02.02 

 

Απομάκρυνση υλικών καθαίρεσης και προϊόντων καύσης και γενικός καθαρισμός του εσωτερικού 

χώρου  

 

Απομάκρυνση όλων υλικών καθαίρεσης και όλων των προϊόντων καύσης από την πυρκαγιά του Μάιου 

2020, καθώς και γενικός καθαρισμός του εσωτερικού χώρου του κτιρίου. Στην εργασία 

συμπεριλαμβάνονται και όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, που απαιτούνται για τη 

απομάκρυνση των υλικών. 

 

 

Τιμή κατ’ αποκοπή 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  5.000,00 

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες ευρώ 

 

 

 

Α.Τ.: A.05 

Άρθρο: ΟΙΚ 10.07.01 

 

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 

 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως επί οδού επιτρέπουσας 

ταχύτητα άνω των 40 km/h. 

 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  0,35 

(Ολογράφως): μηδέν ευρώ και τριανταπέντε λεπτά 
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Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 

 

 

Α.Τ.: Β.01 

Άρθρο: ΟΙΚ 32.01.04 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 

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

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

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

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

καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και τις ΕΤΕΠ: 

 

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

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

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

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

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 

ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

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

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση 

όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του 

σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), 

οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 

μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των 

αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη 

ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

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

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά 

με δαπάνη του Αναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 

προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 

πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

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

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

του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

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

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

πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 

σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

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

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  90,00 

(Ολογράφως): ενενήντα ευρώ  

 

 

 

Α.Τ.: Β.02 

Άρθρο: ΟΙΚ 38.03 

 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

 

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 δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 

εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3816 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  15,70 

(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 

  

 

Α.Τ.: Β.03 

Άρθρο: ΟΙΚ 38.20.03 

 

Δομικά πλέγματα B500C 

 

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

κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 

προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 

σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 

έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

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

την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντάσσονται 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 καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του 

μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm

) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

δια

το

μή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτ

ρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμι

σμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλη

μένα 

πλέγματα 

και 

δικτυώματ

α 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

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

έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 

θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  1,01 

(Ολογράφως): Ένα  ευρώ και ένα λεπτό 
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Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

 

 

Α.Τ.: Γ.01 

Άρθρο: ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ Ν\61.29.01 

 

Προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση του ικριώματος όψης 

 

Προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση (κατόπιν εντολής) του ικριώματος όψης, βάσει μελέτης. Βαρέως 

τύπου - πολυαξονικό ικρίωμα (τύπου ροζέτας) από σωληνωτές διατομές. Περιλαμβάνονται τα 

μεταλλικά δάπεδα εργασίας, οι κουπαστές ασφαλείας,οι κλίμακες, οι διαγώνιοι σύνδεσμοι και το 

οικοδομικό δίχτυ πλαγιοκάλυψης. 

Πλήρης κατασκευή του μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα 

υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε 

ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με 

ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, 

ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα 

κορυφής κ.λπ.  

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6118 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  3,40 

(Ολογράφως): τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

 

Α.Τ.: Γ.02 

Άρθρο: ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ Ν\61.29.02 

 

Προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση του στεγάστρου 

 

Προμήθεια, τοποθέτηση, αποξήλωση (κατόπιν εντολής) του στεγάστρου, βάσει μελέτης. Αποτελείται από 

προκατασκευασμένα δικτυώματα από σωληνωτές διατομές με ειδικά τεμάχια συνδεσμολογίας. 

Περιλαμβάνονται τα μεταλλικά δικτυώματα, οι τεγίδες, το monorail καθώς και το οικοδομικό δίχτυ 

πλαγιοκάλυψης. 

 

Πλήρης κατασκευή του μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα 

υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε 

ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με 

ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, 

ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα 

κορυφής κ.λπ.  

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6118 
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  3,40 

(Ολογράφως): τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

 

 

Α.Τ.: Γ.03 

Άρθρο: ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ Ν\61.29.03 

 

Προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση του συστήματος νάρθηκα και του συστήματος αντιστήριξης 

των εσωτερικών τοίχων  

 

Προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση του συστήματος νάρθηκα και του συστήματος αντιστήριξης 

των εσωτερικών τοίχων, καθώς και στήριξη αυτών από το ικρίωμα της όψης. 

 

 

Κατασκευή του μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδομή, 

από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από 

το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με 

ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, 

ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα 

κορυφής κ.λπ.  

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6118 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  3,40 

(Ολογράφως): τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 

 

Α.Τ.: Γ.04 

Άρθρο: ΟΙΚ 72.65 

 

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης 

 

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

προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική 

πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), 

με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά 

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

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τόπου του έργου, ο 

απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης και στερέωση 

στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.   

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6401 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  45,00 

(Ολογράφως): σαρανταπέντε ευρώ  
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Α.Τ.: Γ.05 

Άρθρο: ΟΙΚ 52.51 

 

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες 

 

 

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες πάχους 16 mm, κατάλληλα 

στερεωμένες σε υπάρχοντες σκελετούς, με τα υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την 

εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας. 

 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5251 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  13,50 

(Ολογράφως): Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Α.Τ.: Γ.06 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Ν\79.47 

 

Προστασία τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 

 

Προστασία των τοίχων του κτιρίου, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με 

ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7934 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  11,80 

(Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 

                        Ο Μελετητής                                        Η Προϊσταμένη                                    Η Προϊσταμένη 

                                                                                          του Τμήματος                                     της Διεύθυνσης 

                                                                                          και αντ’ αυτής  

 

 

  

             Ευάγγελος Κουτσοφιός                         Αικατερίνη Διάμεση                               Μαρία Δανιήλ                                   

             Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ         Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ  
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