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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Οδός
: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Ταχ.Κωδ.
: 16121
Τηλ.
: 2132010726
Telefax
: 2107292621
E-mail
: texniki@kessariani.gr
Πληροφορίες: : ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Προϊσταμένη Αρχή : Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής (μέχρι την υπογραφή
της σύμβασης) και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής (μετά την υπογραφή της
σύμβασης).
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή
στον ανάδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους
προσφέροντες4 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ5,
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
υποσυστήματος,
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,
ι) το υπόδειγμα ….6
ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
ιβ) η τεχνική μελέτη,
ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
ιδ) ............................7
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
3
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σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://kaisariani.gr). 8 9
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 14/1/201910 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 18/1/2019
ημέρα Παρασκευή11.

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 79313 συστήματος, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της
προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,
καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να
περιλαμβάνει αυτά.
4
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3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 12.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ.
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες
διόρθωσης.
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.13
ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας
5
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αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα
του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική
προστασία
4.1

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της
παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους
προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.
β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο
άρθρο 18 της παρούσας,
προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.
γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης
και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης,
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη
σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της.
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής
του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν
η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες
εργάσιμες ημέρες.
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί με
τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν.
3669/2008.
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”,
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μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . 14
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά
της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.
ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα
τους γνωστοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.

4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών15 τα προβλεπόμενα
στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης16.
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της
“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι:
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή
ή ανακριβή ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 17
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
7
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προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της
παρούσας.
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 άρθρου 22, η
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
ε) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των αποφάσεων
αναστολών επί αυτών και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/201318, ο προσωρινός
ανάδοχος, υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας,
μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της
“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι
προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής
του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο19. Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος όπως
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του η
αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του
υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν
λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της
σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν.
4412/2016.
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4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του20.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης21.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεποu μενα στην περ. α της παρ. 1 του αu ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
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προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής22.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου23. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το
προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω.
Το συμφωνητικό.
Η παρούσα Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά.
Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
Παραρτήματα τους,
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
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προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
6.2.

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

6.3.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρωuθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο24. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με
το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική

6.5.

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

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:
- 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),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013» 25
- 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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,26
- 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»,
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- 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 )27
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- 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.)»,
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του
αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, 28, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

7.2

7.3

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

7.4

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις29, 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.

7.5

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

7.6
7.7
7.8

Του Ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης. Ι
Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1.

Το έργο χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1:
«Αστική Αναζωογόνησης 2018» σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 5182/2017 πρόσκλησης με
κωδικό «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2017», άξονας προτεραιότητας 2 «Αστική
Αναζωογόνηση 2017», Μέτρο 2 «Αναβάθμιση Αστικού Εξοπλισμού», υπομέτρο 2.2
«Δημιουργία ή Αναβάθμιση Παιδότοπων» σύμφωνα με την αριθμ. 143.4/2018 απόφαση
ένταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, και από ιδίους πόρους του
Δήμου Καισαριανής για το υπερβάλλον ποσό πέρα της χρηματοδότησης των 180.800,00 €
σύμφωνα με την αριθμ.185/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ζ37ΩΕΨ11Ρ).30
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις31 που προβλέπονται για τα έργα αυτά,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).

8.2.

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

8.3.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή32 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους
οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος 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 επτά (7) 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 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή33, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 12847/2456/17.12.2018 (ΑΔΑ:
ΩΦ4ΔΩΕΨ-ΤΞΟ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος
2018 και με αρ. 534/14.12.2018. καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της
Δ.Ο.Υ. καθώς και η αριθμ. πρωτ. 12932/2018 Βεβαίωση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε
περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο
4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).34
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
«Αναβάθµιση παιδότοπων του ∆ήµου Καισαριανής».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε35 182.257,92 Ευρώ και
αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 134.309,45
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 24.175,70
Απρόβλεπτα36 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
23.772,77, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
37

Στο ανωτέρω ποσό δεν προβλέπεται αναθεώρηση.
Δεν προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ).

11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Στόχος του έργου είναι να δηµιουργηθούν ελκυστικοί και λειτουργικοί δηµόσιοι χώροι
αναψυχής µε την αναβάθµιση της ποιότητάς και του εξοπλισµού τους.
Οι παρεµβάσεις που προτείνονται επιδιώκουν:
Την επίτευξη της µέγιστης λειτουργικότητας των προς διαµόρφωση κοινόχρηστων
χώρων αναψυχής και παιχνιδιού µε προδιαγραφές ασφαλείας σύµφωνα µε τα
πρότυπα που ισχύουν για την ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων.
Την εξοικονόµηση ενέργειας µε την αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων των
χώρων, µε νέους χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης
Την συντήρηση του υπάρχοντος πρασίνου, την επέκτασή του µε νέες φυτεύσεις και την
αναβάθµιση των συστηµάτων άρδευσης.
Την διευκόλυνση της προσβασιµότητας στους χώρους από όλες τις οµάδες των
επισκεπτών (ηλικιωµένοι, παιδιά, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ)
Συγκεκριµένα πρόκειται για την ανάπλαση δύο παιδοτόπων του ∆ήµου Καισαριανής, όπου
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προβλέπονται: η αντικατάσταση των οργάνων, των δαπέδων και του αστικού εξοπλισµού,
ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας για τους χώρους αυτούς όπως και οι
αρχές προσβασιµότητας από όλες τις οµάδες χρηστών. Οι παιδότοποι όπως φαίνεται στο
συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα της πόλης, βρίσκονται:
Στην συµβολή των οδών Ηρώς Κωνσταντοπούλου και Αµασείας. Στην οδό Ηρώς
Κωνσταντοπούλου βρίσκονται τα σχολικά συγκροτήµατα του ∆ήµου, όλων των
βαθµίδων µέσης εκπαίδευσης και η ύπαρξη παιδοτόπου στη γειτονιά αυτή απαιτείται
για την αναψυχή των παιδιών της γειτονιάς αλλά και την εκτόνωση των µαθητών
µετά το σχολείο.
Στην συµβολή των οδών Μιχ. Καραολή και Φιλαδελφείας, σε τµήµα του χώρου
πρασίνου που χωρίζει την Καισαριανή από την Πανεπιστηµιούπολη και σε γειτνίαση
µε ανοικτό γήπεδο µπάσκετ. Σε όµορο οικοδοµικό τετράγωνο βρίσκεται ο 1ος
βρεφονηπιακός σταθµός του ∆ήµου, ενώ απέναντι από το χώρο στεγάζεται το
Α΄ΚΑΠΗ. Η συγκεκριµένη παιδική χαρά εκτός από τις ανάγκες πολλών κατοίκων
αυτής της γειτονιάς θα ικανοποιήσει και τους επισκέπτες λόγω των παραπάνω
γειτονικών χρήσεων, ειδικά καθώς στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει άλλη παιδική
χαρά.
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ.
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των
άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
•

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

•

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

•

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

•

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε
άλλη.
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%),
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε
Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο
15
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ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα,
προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης38.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

13.2

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

13.3

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 39

13.4

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.40

13.5

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00
ευρώ. 41
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.

15.2

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)
προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).
15.3

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι
22/8/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

15.4

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού της εγγυήσεως.

15.5

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 42.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)43
16.1

Δεν44 προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.45

16.2

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
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εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση
του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης
του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού της εγγυήσεως.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης .

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Δεν απαιτείται. 46

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ηu ασφαλιστικεu ς επιχειρηu σεις καταu την εu ννοια των περιπτωuσεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 του αu ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 47
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους48.

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών49 ορίζεται η 22η
Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ.
Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. 50

των προσφορών ορίζεται η 28 η
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Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
στους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών51, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης
συμμετοχής.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η προκήρυξη σύμβασης 52 και η παρούσα Διακήρυξη όπως θα δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://kaisariani.gr),
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο53, σύμφωνα με το
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο
λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 54 που
δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2ης τάξης κι άνω 55και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την
Ένωση
Προσαρτήματος
I
της
ως
άνω
Συμφωνίας,
καθώς
και
δ) σε τρίτες χωuρες που δεν εμπιuπτουν στην περιuπτωση γ΄ της παρουu σας παραγραu φου και εu χουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.56,
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει
να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω
περιπτώσεων:
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη57 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

20

18PROC004271939 2018-12-27
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),
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
εθνικηu νομοθεσιuα 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 εθνικηu νομοθεσιuα 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
Συμβουλίου58.
22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
22.Α.2α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
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επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, 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 υπουργικηu αποu φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οu πως εκαu στοτε ισχυu ει, ως «υψηληu ς» ηu «πολυu
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.
Οι υποu αα΄ και ββ΄ κυρωuσεις πρεu πει να εu χουν αποκτηu σει τελεσιuδικη και δεσμευτικηu ισχυu 59.

22.A.3 α) -------- 60 (
β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε
τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της
παρούσας, δεν εφαρμόζεται 61η παράγραφος 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:62
(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
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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,
(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε
αμφιβολία την ακεραιότητά του.

22.Α.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό),
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 63

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

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.64

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.465 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

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

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης .
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Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 66
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα
Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας67. Οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια68
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ.
αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία για τις
τάξεις, ίδια κεφάλαια, δείκτες βιωσιμότητας, κλπ).
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.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα69
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας που ορίζονται στο
άρθρο 100 του Ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης (στελέχωση, τεχνικός εξοπλισμός, εμπειρία κλπ).

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης70
Δεν απαιτούνται.
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς,
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
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σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι71 για την εκτέλεση της σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα).
-------.72

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής73
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπευu θυνη δηu λωση, με τις συνεu πειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της
παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο
άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν 74.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης75.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ
και το ΤΕΥΔ του υπεργολάβου.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ κάθε φορέα στις
ικανότητες του οποίου στηρίζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
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Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα
με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 476 του άρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή,
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της
παρούσας77:
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων τεσσάρων
εδαφίων της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)78 σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι
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 εξέλιξη79. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση80 περί του ότι δεν
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έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.
ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα81. Η
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού
φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β)
για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη 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 Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας,
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2282: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 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 Εσόδων83.
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α.,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της
παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά,
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.

27

18PROC004271939 2018-12-27
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2284, υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού85.
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2286, για τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 2287
Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
είναι ονομαστικές
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την
υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές
μετοχές, προσκομίζουν :
αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
μετοχές είναι ονομαστικές.
ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή της προσφοράς.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα
τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :
αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%),
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω
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αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και
μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74
του ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ88
στην/στις κατηγορία/ες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α2 τάξη και άνω.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

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

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών
που περιέχει
είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται
στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 89

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη
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των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη
στο άρθρο 22.Γ απαίτηση.
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:
• με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή
• με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο
πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο
ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν
διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτηu ματος VII του Προσαρτηu ματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
•
•

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών
που περιέχει
είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από τη

βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα
που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα
κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 90 ανάλογα με την τιθέμενη
στο άρθρο 22.Δ απαίτηση.

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουu ν να προσκομιuζουν στις αναθεu τουσες αρχεu ς πιστοποιητικοu
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9
του παρόντος άρθρου .
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(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 91
Δεν απαιτούνται.

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής
του νομίμου εκπροσώπου.
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει.
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,
μπορούν να υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
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καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών 92:
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.93
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από
την Ενημερότητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου
22. Α.4. (θ).94
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου
23.3. (στ).
- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη
αυτά.
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς
υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,
να περιέχει95 τα ακόλουθα:
- α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )
- β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
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24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές
φόρμες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει.
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
25.3. .................................................................... 96
25.4 Η αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για
τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν.
4412/2016.

Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ.
231/2018 (ΑΔΑ 65ΧΧΩΕΨ- 2ΩΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
26.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.
26. -------.............97

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς
δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου
στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε
περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται
και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από
πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο.
Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος
Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις
πληροφοριuες που προβλεu πονται στο Μεu ρος Γ΄ του Παραρτηu ματος V του Προσαρτηu ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης
για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο
τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς
το
αναλόγως.
Η περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
προβλέπει υποδείγματα εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, π.χ εγγυητικών
επιστολών.
Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία
με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης.
Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης
πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των
ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή
άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η
ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από
…………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……,
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.»
Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε
ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2
του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα
προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον
τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά, λ.χ., η
αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων
των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από
αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της
σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.
Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως,
ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας.
Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε
περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και
άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
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Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν.
4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν
λόγω περίπτωση (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου.
14 Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα
χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
15 Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
16 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
17 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών
μέσων ).
18 Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον
προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο στην
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική
περίπτωση, απαλείφεται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4.2 περ. ε).
19 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο,
και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της
παρούσας.
20 Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
21
Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016.
22
Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
23
Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
24 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
25 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
26 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
27 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ
113/2010.
28 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση
ονομαστικοποπίησης των μετοχών των Α.Ε.
29 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
30 Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού
Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα
ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με
αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή
ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή
Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων, βλ. και
άρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
31 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.
32 Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.
13
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117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση.
Συu μφωνα με το αu ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναu ληψη υποχρεωuσεων αποu τους διαταu κτες” ( Α΄
145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό
των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12
παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται
και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει
προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του
παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων
επενδύσεων”.
Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης,
ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του
9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν.
4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η
άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην
περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο
του ν. 4412/2016).
Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).
Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι
απαραίτητες λεπτομέρειες.
Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής. Σύμφωνα με την παράγραφο 10
εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν.
4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις
υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή
εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του
άρθρου 59 του ν. 4314/2014.
Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή
προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης
προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην
περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή
λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης
προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016).
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας,
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας
συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και
επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη)
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου
4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις
συμμετοχής.
Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.
4412/2016 .
Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η
πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της
παρούσας.
Οριuζεται ο χροu νος αποu την Αναθεu τουσα Αρχηu κατ΄ εκτιuμηση των ιδιαιτεροτηu των της διαδικασιuας.
Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας.
Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12
άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις
παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την 31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και
στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με
αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν
συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.
Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της
παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το
άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).
Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο
του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το
άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
59 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν.
4488/2017.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε
περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει
την παράγραφο αυτή.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε
περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει
την παράγραφο αυτή.
Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το
άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν,
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.
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Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για
συμβάσεις έργων προϋπολογισμού εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ και στην
περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ
64 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017.
65 Υπενθυμίζεται ότι αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η
Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού.
66 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το
αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού
των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις
αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των
συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου
ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία
ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).
67 Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και
άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν.
4472/2017).
68 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του
ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και
την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό
των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να
περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές
επιχειρήσεις.
69 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί
φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την
κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό
των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση),
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές
επιχειρήσεις.
70Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και
συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
71 Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.
72 Προαιρετική επιλογή. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση
63

39

18PROC004271939 2018-12-27

73

74

75
76

77

78

79

80

81
82
83

84
85

86
87

88

συμβάσεων έργων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων
καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ( προαιρετική σημείωση του ανωτέρω
εδαφίου).
Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού
φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των
φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4
στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση
δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που
έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται,
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση."
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
φορολογικής ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως
πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα
αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
Πρβλ. ομοίως ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού.
Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι
συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, εφόσον πρόκειται για
συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορά μόνο στις ανώνυμες εταιρείες
που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους υποψήφιους, είτε για
μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου τους.
Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται
και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε
άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.
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Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν.
4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
90 Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση
91 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με
το άρθρο 82 του ν. 4412/2016.
92 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε
διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται
από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να
καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με
το αu ρθρο 22 ( Τροποποιηu σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο
εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αu ρθρων 80 εu ως 110, τα οποιuα παραμεu νουν σε ισχυu μεu χρι την
έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και
της παραγράφου 1 α του άρθρου 176».
93 Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής
ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά.
94 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού.
95
Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο
«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format
(PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον
(υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
96 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος
του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει
απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου,
δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της
σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο
να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν
αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου.
Συμπληρώνεται αναλόγως.
97 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως απαιτείται από το άρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ή η αντίστοιχη απόφαση του άρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλέον
όρους τεχνικής και οικονομικής ικανότητας.
89
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ:

«Αναβάθµιση

Παιδοτόπων

του

∆ήµου

Καισαριανής»

προϋπολογισµού µελέτης 182.257,92 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1o
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τη κατασκευή του έργου
Αναβάθµιση Παιδοτόπων του ∆ήµου Καισαριανής» προϋπολογισµού µελέτης
182.257,92 € πλέον Φ.Π.Α. 24% Το έργο χρηµατοδοτείται από το χρηµατοδοτικό
πρόγραµµα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το
έτος 2018 στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018»,σε
συνέχεια της µε αριθ. πρωτ. 5182/2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ –
2017» πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου, και από ιδίους πόρους του ∆ήµου
Καισαριανής για το υπερβάλλον ποσό πέρα της χρηµατοδότησης των 180.800,00
€ σύµφωνα µε την αριθµ.185/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:
6Ζ37ΩΕΨ-11Ρ).
Άρθρο 2ο Προθεσµία εκτέλεσης έργου - Ποινικές ρήτρες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσης εργολαβίας εντός
ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ από την Υπογραφή της σύµβασης.
Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας ή της ενδεχόµενης χορηγηθείσης παράτασης
αυτής από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Ν.4412/2016. Μετά την υπέρβαση της παραπάνω προθεσµίας ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει
έκπτωτο τον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος µπορεί να
κηρυχτεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες
όπως αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Η έγκριση των παρατάσεων των προθεσµιών
ολικών ή τµηµατικών θα γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 147 του
Ν.4412/2016.
.
Άρθρο 3ο Πρόγραµµα κατασκευής του έργου
Ο

Ανάδοχος

υποχρεούται

στην

εκπόνηση

-

Προγράµµατος

κατασκευής

του

έργου

(χρονοδιάγραµµα) ανταποκρινοµένου προς τις εκ της παρούσης υποχρεώσεις, το οποίο θα
υποβληθεί στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από της
υπογραφής της σύµβασης.
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Το χρονοδιάγραµµα αυτό η διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή διορθώσει
µέσα σε δέκα πέντε (15) µέρες κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν. 4412/16. Το
χρονοδιάγραµµα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις τµηµατικές αποκλειστικές προθεσµίες που
ορίζονται στη σύµβαση και είναι ανέκκλητες.
Οι ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου, είναι οι ενδιάµεσοι χρόνοι όπως αυτοί αναφέρονται
στο χρονοδιάγραµµα που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο µετά την υπογραφή της σύµβασης. Η
ποινική ρήτρα υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών οφειλόµενης σε αποκλειστική
υπαιτιότητα του Αναδόχου θα επιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν4412/16
όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 4ο Εγγυήσεις-Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο
Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από το
άρθρο 72 του Ν. 4412/16.
Επίσης, µέσα σε προθεσµία (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα
προσκοµίσει σύµφωνα µε το άρθρο 144 παρ. 4 του Ν 4412/16 ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά
παντός κινδύνου (contractor’s all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου µιας ή περισσοτέρων
ασφαλιστικών εταιρειών που µπορούν σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία να ασφαλίζουν
τέτοια έργα. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου θα είναι ίσο µε τον προϋπολογισµό
του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο µέχρι και την οριστική παραλαβή του
έργου.

Άρθρο 5ο Μελέτη συνθηκών κατασκευής του έργου
Η επίδοση της προσφοράς του ανάδοχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη της,
τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τµηµάτων του, τις
απαιτούµενες µε κάθε µέσον µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την
κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδού προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης
χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική
συνθήκη, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και τα οποία µπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να
επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη Σύµβαση και τη Μελέτη
προς τις οποίες υποχρεούται να συµµορφωθεί ο Ανάδοχος. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται
αζηµίως για το έργο στην σύνταξη οποίων πρόσθετων σχεδίων της µελέτης εφαρµογής απαιτηθούν
κατά την εκτέλεση του έργου.
Άρθρο 6ο Ηµερολόγιο
Ο Ανάδοχος µεριµνά στην τήρηση Ηµερολογίου όπως ορίζεται µε το άρθρο 146 του Ν.4412/16.
Άρθρο 7ο Γενικές υποχρεώσεις ανάδοχου-Προδιαγραφές
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Οι γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου περιγράφονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/16.
Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να:
- Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών
εργασίας από αστυνοµικές αρχές, αν απαιτείται, τη συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές διατάξεις
που ισχύουν, τους εργατικούς νόµους τις συλλογικές συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ.
- Σε δέκα πέντε (15) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει οργανόγραµµα του
εργοταξίου στο οποίο να περιγράφονται λεπτοµερώς, τα πλήρη στοιχεία στελεχών εξοπλισµού των
µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (άρθρο
145 του Ν. 4412/16).
- Nα υποβάλλει το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (∆ΕΝ απαιτείται για το συγκεκριµένο έργο) ,σε
δύο (2 ) αντίγραφα, στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία µέσα σε προθεσµία είκοσι (20)
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης του έργου.
- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών µέχρι να
χρησιµοποιηθούν, των µηχανικών, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφαλείας του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’ αυτού τις
οδηγίες της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη
αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους.
- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου να αποπερατωθούν
γρήγορα για να προληφθούν πιθανά ατυχήµατα ή ζηµιές στο έργο ιδίως όταν αναµένονται
δυσµενείς καιρικές συνθήκες ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές
και γιορτές εφόσον τον διατάξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει
άδεια από τις Αρµόδιες Αρχές.
- Κατά την εκτέλεση του έργου και σε περίπτωση ανάγκης εκπόνησης οποιασδήποτε µελέτης, ο
ανάδοχος υποχρεούται να τη συντάξει άνευ ιδιαιτέρας αµοιβής και η αµοιβή συµπεριλαµβάνεται
ανοιγµένη στις τιµές του τιµολογίου.
- Μεριµνά ώστε όχι µόνο να µην σταθµεύουν οχήµατα κ.λ.π. στο χώρο του έργου, αλλά και για την
αποµάκρυνση τυχόν σταθµευόντων οχηµάτων κ.λ.π. σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές.
Άρθρο 8ο Προκαταβολές
Προκαταβολές στον Ανάδοχο καταβάλλεται µόνο αν προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη της
∆ηµοπρασίας.
Άρθρο 9ο Λογαριασµοί
Οι λογαριασµοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί και εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του
Ν.4412/2016. Προ της πληρωµής κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει
αποδείξεις των υποχρεωτικών καταβολών του στα οικεία ταµεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης
των υποχρεώσεών του για το πιστοποιηµένο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Για τον
προτελικό και τον τελικό λογαριασµό έχει εφαρµογή το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 10 o Γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου
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Για τα γενικά έξοδα του εργολάβου και το όφελος του προστίθεται ποσοστό στον προϋπολογισµό
της µελέτης ποσοστό 18 % ως άρθρο 53 του Ν4412/16.
Άρθρο 11ο Ειδικές ∆απάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 10,
περιλαµβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες.
α) Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου όπως
αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο 7.
β) Η δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας (όπου απαιτείται).
γ)

Ο εργαστηριακός έλεγχος σ’ όλη τη διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί για να διαπιστωθεί
η καταλληλότητα των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της
διαπίστωσης των διατοµών των τµηµάτων του έργου και της εφαρµογής των Τεχνικών
Προδιαγραφών του Υπ.Υπο.Με.∆ι., των ΕΤΕΠ και των Εγκυκλίων και διατάξεων του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Σηµειώνεται ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα:
1. Να κάνει δειγµατοληψίες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και ΕΤΕΠ Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να µεριµνά για τη λήψη των δοκιµίων και να στέλνει τα δείγµατα για έλεγχο στο
ΚΕ∆Ε ή το ΠΕ∆Ε ή σε ιδιωτικό εργαστήριο αναγνωρισµένο από το Υπ.Υπο.Με.∆ι. Κάθε είδος
δαπάνης που απαιτείται για τις δειγµατοληψίες βαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο.
2. Να ελέγχει παραστατικά στοιχεία για τα συσσωµατωµένα στο έργο υλικά (τιµολόγια, δελτία
αποστολής κ.λ.π. ).

δ) Η

σύνταξη

τευχών

Αναλυτικών

Επιµετρήσεων,

Πρωτοκόλλων,

σχεδίων

εφαρµογής,

Ηµερολογίου, και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασµών ή
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Είναι
υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικών επιµετρήσεων και η υποβολή ηλεκτρονικών σχεδίων «ως
κατασκευάστηκε» από τον Ανάδοχο.
ε) 1. Η φωτογράφηση σε διάφορα στάδια του έργου σε ψηφιακή µορφή και η εκτύπωση ορισµένων
από αυτές σύµφωνα µε επιλογή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
2. Η βιντεοσκόπηση, σε διάφορα στάδια του έργου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας

Άρθρο 12ο Άδειες
Η φροντίδα για την έκδοση της οποιασδήποτε άδειας, εφ’ όσον απαιτηθεί, και η δαπάνη για την
έκδοση αυτής βαρύνει τον ανάδοχο.
Άρθρο 13ο Ευθύνη του Ανάδοχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του
έργου.
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την εφαρµογή της µελέτης,
όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης
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φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο
από την ευθύνη αυτή.
Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος, για τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει, και
την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης των σχετικών προτύπων
τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ότι ισχύει στον Ν4412/16 για τα έργα.

Άρθρο 14ο Τροποποίηση προϋπολογισµού
Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες)
αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα, µειωµένα κατά το
κατ’ εκτίµηση της Υπηρεσίας ποσό για αναθεώρηση τιµών, που περιέχεται στον Προϋπολογισµό
µελέτης.
Άρθρο 15ο ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό ανάδοχου.
Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του
αποδεκτού από την Υπηρεσία, που κατ’ εφαρµογή των άρθρων 139 του Ν4412/16 πρέπει να είναι
∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Μηχανικός Τ.Ε.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου το αναγκαίο τεχνικό –
επιστηµονικό προσωπικό (∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, Μηχανικοί ΤΕ, Εργοδηγοί και λοιποί Τεχνικοί
και ∆ιοικητικοί- Οικονοµικοί υπάλληλοι).
Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι µε την έγκριση της Υπηρεσίας.
Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το
εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολουµένου σ’ αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο
για οποιοδήποτε λόγο.
Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε
άδειας η οποία είναι κατά νόµου απαραίτητη, καθιστάµενος κατά νόµο ουσιαστικά και αποκλειστικά
υπεύθυνος για κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών.
Άρθρο 16ο Εργασίες του εκτελούνται από την υπηρεσία ή άλλους αναδόχους
Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν
συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση του από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του
έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (π.χ. ικριώµατα κλπ) και να
ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελούµενων απ’ αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η
εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη και µη µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών φωλιών και αυλακών σε
κατασκευές από σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού.
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Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να
επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση.

Άρθρο 17ο Τρόπος επιµετρήσεων εργασιών
Ως τρόπος επιµέτρησης των διάφορων ειδών εργασιών ισχύει o καθοριζόµενος από τους γενικούς
και ειδικούς όρους του τρόπου επιµέτρησης των εργασιών των ενιαίων τιµολογίων σε συνδυασµό µε
τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου.
Κάθε είδος εργασίας για την οποία δεν ορίζεται ιδιαίτερος τρόπος επιµέτρησης επιµετρείται και
πληρώνεται κατά την πραγµατικώς εκτελεσθείσα ποσότητα (m3, m2, mm κλπ) µη λαµβανοµένου
υπόψη τυχόν αντιθέτων συνηθειών. Επίσης πρέπει να γίνει και Ηλεκτρονική υποβολή
επιµετρήσεων.
Άρθρο 18ο Απολογιστικές εργασίες.
Η Υπηρεσία δύναται να επιβάλει στον ανάδοχο την απολογιστική εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε το
άρθρο 154 του Ν4412/16.
Άρθρο 19ο ∆οκιµές Εγκαταστάσεων
Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση, των εγκαταστάσεων να κάνει µε δικά
του µέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι
πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται
πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα
περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος,
µέσα στην προθεσµία που θα του οριστεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα
να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιοριστεί στον
εντός του κτιρίου χώρου, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για
να µην παρεµποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων
εργολαβιών.
Άρθρο 20ο Μητρώο έργου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή
παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία το
µητρώο του έργου, από τα οποία το ένα θα διαβιβαστεί στον αντίστοιχο ∆ήµο. Για την προσωρινή
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παραλαβή του έργου είναι προϋπόθεση η ύπαρξη µητρώου του έργου. (Φάκελος ∆ηµόσιας
Σύµβασης).
Άρθρο 21ο Χρήση του έργου ή τµήµατος του πριν την αποπεράτωση
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή
τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή.
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά
και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις
ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση. Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 169 του Ν4412/16.
Άρθρο 22ο Υγιεινή και Ασφάλεια
Υπενθυµίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των
εργαζοµένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη µέτρων ασφαλείας και η πιστή τήρηση της σχετικής
νοµοθεσίας ασφαλείας.
Η Υπηρεσία µπορεί να ελέγχει τα µέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, συµπεριλαµβανοµένου
και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας, και να ζητά πρόσθετα ή εναλλακτικά µέτρα αν το κρίνει
απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίος δεν τηρεί τα µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα
τηρούµενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του σύµφωνα
µε το νόµο και τις σχετικές διατάξεις και χωρίς να δίνει σ’ αυτόν δικαίωµα πρόσθετης αποζηµίωσης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους,
∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζοµένων. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις :
1. Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων»
2. Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»
3. Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού
εργασίας κλπ.»
4. Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία
92/57/ΕΟΚ»
5. Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126Α/15.09.83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις
οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα »
6. Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/75) «Περί ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων
µισθωτών»
7. Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών»
8. Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε
εργοστάσια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού»
9. Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) « Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.»
10. Π.∆. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε
συµµόρφωση προς την οδηγία 89/655/ΕΟΚ»
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11. Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση απ’
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς
την οδηγία 89/656/ΕΟΚ»
12. Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας
στην εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/58/ΕΟΚ»
13. Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και
βιολογικούς παράγοντες κλπ., σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ»
14. Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται
µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την
οδηγία 90/94/ΕΟΚ»
15. Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν
λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις
οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ»
16. Π.∆. 70α/1988 (ΦΕΚ 31Α/17.02.88) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο
κατά την εργασία»
17. Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.03.1991) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την
οδηγία 86/188/ΕΟΚ»
18. Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την
χειρονακτική διακίνηση φορτίων, που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή
χώρα των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/269/ΕΟΚ»
19. Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους
εργασίας, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/654/ΕΟΚ»
20. Υ.Α. 14867/825/2014 (ΦΕΚ 1241/Β’/15.05.2014) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων
για θέµατα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα»
Άρθρο 23ο Ισχύουσες διατάξεις
Σε κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη του έργου, ισχύουν οι διατάξεις του
Ν. 4412/2016 κ.λ.π. διατάγµατα σχετικά µε την εκπόνηση ∆ηµ. Έργων, όπως αυτά ισχύουν σήµερα.
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Θεωρήθηκε
Η Συντάξασα

Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ.

Ελιάνα Χαρίτου

Κωνσταντοπούλου Βασιλική

Αρχιτεκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΓΟ:
«Αναβάθµιση
Παιδοτόπων
του
∆ήµου
προϋπολογισµού µελέτης 182.257,92 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Καισαριανής»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της συγγραφής
Η παρούσα ΓΣΥ αφορά στο έργο «Αναβάθµιση Παιδοτόπων του ∆ήµου
Καισαριανής» και βασίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία δηµοτικών και κοινοτικών
έργων. Περιεχόµενο αυτής της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) είναι οι
γενικοί όροι σύµφωνα µε τους οποίους, σε συνδυασµό και µε τους όρους των άλλων
τευχών δηµοπράτησης και των στοιχείων της µελέτης, θα γίνει η εκτέλεση του υπόψη
έργου από τον ανάδοχο, στον οποίο θα ανατεθεί η κατασκευή του µε τη διαδικασία
της δηµοπρασίας, κατά τις διατάξεις του Νόµου. Το έργο αφορά στην αναβάθµιση
δύο υφιστάµενων παιδικών χαρών του ∆ήµου και περιλαµβάνει εργασίες
διαµόρφωσης των χώρων, αποξήλωση των κατεστραµµένων οργάνων και
τοποθέτηση νέων και διάστρωση των χώρων ασφαλείας των οργάνων µε κατάλληλα
δάπεδα. Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει στις διάφορες παιδικές χαρές του
∆ήµου Καισαριανής, στις ακριβείς θέσεις που θα υποδειχθούν επί τόπου από την
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση του παραπάνω έργου διέπεται
από την κείµενη νοµοθεσία και τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, τις τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν τη σύµβαση, βάσει των οποίων
θα εκτελεστεί το ανωτέρω έργο, σε συνδυασµό και µε τους όρους της ισχύουσας
Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, µελέτες, σχέδια και έγγραφες οδηγίες της
υπηρεσίας και ιδίως:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
3. τον Ν.3463/2006, Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων,
4. το Ν. 3582/2010 πρόγραµµα Καλλικράτης,
5. το πρόγραµµα Κλεισθένης I, Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)
6. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
7. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές»,
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8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», και την 57654/22-5-2017 απόφαση
Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τεύχος Β’) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,
9. της Απόφασης Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017
τεύχος Β') µε την οποία ρυθµίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
10. 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
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
11. του ν.3548/2007 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
12. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”,
13. Το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ν.2286/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν.2741/1999
και σχετικές εγκύκλιοι).
14. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176:2008 και ΕΝ 1177:2008, για τα
παιχνίδια Παιδικών Χαρών καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρότυπο που αφορά στον εξοπλισµό.
15. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
16. Την Απόφαση 280/2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται η µελέτη
«Αναβάθµιση Παιδότοπων ∆ήµου Καισαριανής».
17. Την απόφαση 185/2018 (Α∆Α 6Ζ37ΩΕΨ-11Ρ), για τη δέσµευση του ∆Σ ότι το υπερβάλλον ποσό
πέραν της χρηµατοδότησης του Πράσινου Ταµείου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.
18. την υπ’ αριθµ. 221/2018 (Α∆Α 78ΨΧΩΕΨ-ΙΙ9) Απόφαση του

∆ηµοτικού Συµβουλίου για

αποδοχή χρηµατοδότησης 180.800,00€ µε βάση της υπ΄αρ. 143.4/2018 Απόφασης Ένταξης
(Α∆Α: 6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο) του Πράσινου Ταµείου για την Πράξη του ∆ήµου Καισαριανής στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης µε κωδικό «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – 2017» του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος «∆ράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», άξονας προτεραιότητας 2, «Αστική
Αναζωογόνηση 2017», Μέτρο 2 «Αναβάθµιση Αστικού Εξοπλισµού», υποµέτρο 2.2, «∆ηµιουργία
ή Αναβάθµιση Παιδότοπων,
19. των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού και των τευχών της µελέτης

ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι
ισχύουσες διατάξεις, οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων των αρµόδιων Υπουργείων
και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούµενου έργου Τεχνικές
Προδιαγραφές, οι αναφερόµενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο
Τιµολόγιο.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα εγκριµένα σχέδια, τους όρους της
διακήρυξης και τα λοιπά στοιχεία, της µελέτης που είναι κατά την σειρά
προτεραιότητας ισχύος αυτών τα παρακάτω:
Το συµφωνητικό.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
Η Οικονοµική Προσφορά.
Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ),
Η Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.).
Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης.
Το εγκεκριµένο από την υπηρεσία Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.
Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την
υπηρεσία
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Εγγύηση-προθεσµία αποπεράτωσης
Ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. και στη διακήρυξη. Επίσης ο χρόνος υποχρεωτικής
συντήρησης είναι κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 171 του Ν4412/16.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρονοδιάγραµµα - Πρόοδος των έργων – Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης
Ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες και µέσα σε
προθεσµία 15 (δεκαπέντε) ηµερών συντάσσει και υποβάλει στην τεχνική υπηρεσία
του ∆ήµου το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 145
του Ν.4412/2016
Επίσης για παραβίαση προθεσµιών του έργου έχει εφαρµογή το άρθρο 148 του
Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 7α
Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένων εργασιών
και ο ανάδοχος δεν δικαιούται διαφορετική πληρωµή η αποζηµίωση για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας.
Σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται:
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε
εργασίας µηχανηµάτων, δηλ. µισθώµατα, απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η
λόγω ηµεραργίας από οποιοδήποτε αιτία επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής,
µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης
και τα ασφάλιστρά τους.
β) Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του
µηχανικού εξοπλισµού από εργοδηγούς, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες,
τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ηµεροµίσθια, ηµεραργίες,
ασφαλίσεις, ώρες αργίας έκτακτες χρηµατικές παροχές κλπ.
γ) Οι δαπάνες για κάθε είδος εργασίες µε τη φορτοεκφόρτωση υλικών και τη
µεταφορά τους µε κάθε µέσον από τον τόπο της παραγωγής ή προµήθειας επιτόπου
στα έργα και κάθε υλικού µη ρητά κατονοµαζόµενου, αλλά ενδεχόµενα
απαραίτητου για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.
δ) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων των υλικών και
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αποζηµιώσεων για την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για µεταφορά ή αποθήκευσή
τους.
ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων
µηχανηµάτων και υλικών.
ζ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά θεωρείται
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που αναφέρεται
στο τιµολόγιο.
Καµιά αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των
υστέρων (µετά τη συµµετοχή του αναδόχου στον διαγωνισµό) είτε για τις ποσότητες
και τις αποστάσεις, µεταφοράς των εισερχόµενων υλικών, είτε για αποδόσεις των
εργατοτεχνιτών, είτε για τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών.
ΑΡΘΡΟ 7β
Εγγύηση κατασκευαστή – εγγύηση υλικών Έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωµατώσει τα υλικά των εργασιών που αναφέρονται
στα Άρθρα της Μελέτης αποδεικνύοντας την απαιτούµενη ποιότητα αυτών µέσω της
Υποβολής σχετικών τεχνικών φυλλαδίων, τεχνικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών.
Είναι υποχρεωτικό τα ενσωµατούµενα υλικά και ειδικά αυτά του εξοπλισµού των
Παιδικών Χαρών να φέρουν εγγύηση ποιότητας και καταλληλότητας χρονικής
διάρκειας τουλάχιστον όσης απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές ή και
µεγαλύτερης.
Ειδικότερα για τα ενσωµατούµενα υλικά των Οργάνων Παιδικής Χαράς, εξοπλισµού,
ελαστικών δαπέδων και φωτιστικών σωµάτων θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη
εγγύηση από τον κατασκευαστή που θα τα προµηθευτεί ο Ανάδοχος ως
ακολούθως:
• 2 έτη για όλα τα κινητά τµήµατα και τα συρµατόσχοινα,
• 5 έτη για τα ξύλινα µέρη
• 10 έτη για όλα τα µεταλλικά µέρη εκτός από τα συρµατόσχοινα
• 3 έτη για όλα τα υπόλοιπα τµήµατα
• 2 έτη για όλα τα δάπεδα ασφαλείας
Συγκεκριµένα σε ότι αφορά τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς, θα πρέπει να
παρέχονται από τον κατασκευαστή που θα τα προµηθευτεί ο Ανάδοχος
ανταλλακτικά για µια δεκαετία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για κάθε υλικό που ενσωµατώνεται στο Έργο και
συµπεριλαµβάνεται στις πιστοποιήσεις – λογαριασµούς προς έγκριση να υποβάλλει
παράλληλα µε τον λογαριασµό και τα απαιτούµενα πιστοποιητικά των υλικών που
περιλαµβάνονται στα Άρθρα του Τιµολογίου Εφαρµογής.
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία που έγινε η
προσωρινή παραλαβή. Ο κάθε Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και
προσήκουσα λειτουργία των ειδών που ενσωµατώσει στο Έργο κατά το χρόνο
εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση µε δικά του έξοδα
αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή. Επίσης
προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 6.6 της
διακήρυξης και τα άρθρα 72 και 215 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ποσοστό Γενικών εξόδων-οφέλους του αναδόχου
Όπως αναφέρεται στην ΕΣΥ ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε
182.257,92 € πλέον Φ.Π.Α.
24%. Το έργο χρηµατοδοτείται από το
χρηµατοδοτικό
πρόγραµµα
του
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ
«∆ράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2018 στον άξονα προτεραιότητας 1
«Αστική Αναζωογόνηση 2018»,σε συνέχεια της µε αριθ. πρωτ. 5182/2017 και
κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2017» πρόσκλησης του Πράσινου
Ταµείου, και από ιδίους πόρους του ∆ήµου Καισαριανής για το υπερβάλλον
ποσό πέρα της χρηµατοδότησης των 180.800,00 € σύµφωνα µε την
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αριθµ.185/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 6Ζ37ΩΕΨ-11Ρ).
Στο ποσοστό αυτό των γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου περιλαµβάνονται:
α) Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµίωση, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου
και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου
(ύδρευση κλπ.)
γ) Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύναψης σύµβασης,
εγκατάστασης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.
δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και
όποιες άλλες επιβαρύνσεις. Ειδικά για το Φ.Π.Α. εφαρµόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις και εγκύκλιες του Υπουργείου Οικονοµικών.
ε) Έξοδα εφαρµογής των χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών γενικά
για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του
εργολάβου και κάθε φύσης αποζηµίωσης προς τρίτους.
ζ) Έξοδα καθαρισµού του εργοταξίου, αποµάκρυνσης των προϊόντων σε
θέση που επιτρέπεται από την αστυνοµία.
η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία
για την ορθή, έντεχνη και σύµφωνη µε τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση
εργασιών η απαιτούµενη για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά
σχετικά µε τις κείµενες διατάξεις και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.
θ) Το όφελος του αναδόχου (εργολαβικό).
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ποιότητα υλικών - έλεγχος - δείγµατα
Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν από τη
χρησιµοποίηση. Υλικά και άλλα είδη που χρησιµοποιούνται χωρίς έγκριση θα
απορρίπτονται αν διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούµενα δείγµατα και
περιγραφικά στοιχεία παίρνονται έγκαιρα πριν από τη χρήση και εξετάζονται από την
υπηρεσία. Στη συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγµατα στέλνονται για εξέταση σε
κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών. Γι αυτό συσκευάζονται κατάλληλα και
αναγράφουν το όνοµα του υλικού και εργοστασίου για τα υλικά εµπορίου, ενώ για τα
αδρανή, τον τόπο προέλευσης, την ονοµασία και την τοποθεσία του έργου, το όνοµα
του αναδόχου και ακόµα το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν
ανταποκρίνονται προς το δείγµα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον
οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους των
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας µελέτης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη
συσκευασία, µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς
προµήθεια ειδών σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ. Επίσης βαρύνεται για κάθε ζηµιά που
πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την
τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος.
Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και συναρµολόγησης του εξοπλισµού, ο
ανάδοχος θα παραδώσει εκ νέου στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής τον
απαιτούµενο φάκελο του προµηθευτή/κατασκευαστή, ο οποίος θα περιέχει
επικαιροποιηµένα όλα τα στοιχεία, έγγραφα, σχέδια, πιστοποιητικά κτλ, και θα
είναι σύµφωνα µε τις τελευταίες/ αναθεωρηµένες προδιαγραφές, προκειµένου η
Υπηρεσία να προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου από διαπιστευµένο φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014
(Β’ 2029) και στην Εγκύκλιο 44/7-8-2014 (Α∆Α:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) του Υπουργείου
Εσωτερικών, συµπληρωµατικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).
Σε περίπτωση που ο αρµόδιος διαπιστευµένος φορέας δεν εκδώσει το απαιτούµενο
πιστοποιητικό γιατί ο υπό εγκατάσταση εξοπλισµός δεν πληροί τις απαιτούµενες
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προδιαγραφές, τότε ο ανάδοχος οφείλει να τον αντικαταστήσει ή να προβεί στις
απαραίτητες διορθώσεις και λοιπές ενέργειες, χωρίς περεταίρω αποζηµίωση,
προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις του φορέα διαπίστευσης και να
εκδοθεί το απαιτούµενο πιστοποιητικό και βεβαίωση καταλληλότητας.
Στην συγκεκριµένη περίπτωση ενδέχεται να µην αποστέλλεται δείγµα, αλλά ο
εξωτερικός έλεγχος να προσέρχεται επί τόπου για να διενεργήσει το σχετικό
έλεγχο και να κάνει τη σχετική αξιολόγηση προκειµένου για την έγκριση ή µη,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Επιπλέον θα διενεργηθούν Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από
διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης µετά το πέρας της εγκατάστασης
τους, προκειµένου να επαληθευτούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προµηθευόµενων
επιφανειών πτώσης από τεχνητά και φυσικά υλικά και να εξασφαλιστεί η συµφωνία
τους µε τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
µελέτης, όπως ισχύουν την περίοδο εκείνη, θα πραγµατοποιηθούν πρόσθετοι
δειγµατοληπτικοί
έλεγχοι
(π.χ
µετρήσεων
Πολυκυκλικών
Αρωµατικών
Υδρογονανθράκων στο σύνολο του πλακιδίου και όχι µόνο στην τελική
επιφάνεια του), ενώ για τις επιφάνειες πτώσης από φυσικά/χαλαρά υλικά (βότσαλο)
ειδικότερα θα ελεγχθεί δειγµατοληπτικά η κοκκοµετρία του υλικού και η επί τόπου η
εφαρµογή τους στα κατάλληλα βάθη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η
δαπάνη των πρόσθετων ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο σύµφωνα µε το Άρθρο 214
του Ν 4412/2016.
Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και σύµφωνα
µε τα όσα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, θα είναι δε
γνωστών και αναγνωρισµένων κατασκευαστικών οίκων, µε καλή φήµη στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισµού Παιδικής Χαράς θα πρέπει να πληροί τις
προδιαγραφές και να φέρει τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις όπως αναφέρεται
αναλυτικά στην τεχνική µελέτη.
Όλα τα είδη θα συνοδεύονται µε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που
θα αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και
Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής
που θα διασφαλίζει την οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αναλογίες υλικών - Μηχανικός εξοπλισµός
Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός για την εκτέλεση του έργου,
προβλέπεται και καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και (ενδεικτικά) στις αναλύσεις των άρθρων.
Ο εξοπλισµός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα βρίσκεται µε
µέριµνα και δαπάνες δικές του, ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καµιά υποχρέωση ή
ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Φύλαξη υλικών έργων, υπαρχουσών κατασκευών, µέσων προστασίας
βλάστησης.
α) Ο ανάδοχος φυλάει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και
µέσα που διαθέτει, όπως και τα τµήµατα του έργου που έχουν εκτελεστεί.
Σχετικές εντολές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σε αντίθετη δε περίπτωση τα
µέτρα φύλαξης, παίρνονται από τον εργοδότη και καταλογίζονται στον ανάδοχο οι
αντίστοιχες δαπάνες.
β) Ο ανάδοχος παίρνει όλα τα µέτρα φύλαξης και προστασίας των
κοινωφελών έργων που βρίσκονται στα όρια του έργου για την πρόληψη ζηµιών ή
τη διακοπή της λειτουργίας αυτών. Ζηµιές που προκλήθηκαν από αµέλεια του
αναδόχου επανορθώνονται αµέσως από αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από
τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
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γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση
και ευθύνεται για καταστροφή ή κόψιµο δένδρων, θάµνων κλπ. που δεν έχουν
σχέση µε το χώρο και την εκτέλεση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Μέτρα ασφαλείας
Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του που
προκύπτουν από τις κείµενες διατάξεις, παίρνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων
στο προσωπικό του και σε τρίτους όπως και για την παροχή πρώτων βοηθειών σ'
αυτούς.
Γαιώδη ορύγµατα εφόσον υπάρχουν υποστηρίζονται πάντοτε και γενικά
επισηµαίνονται τη νύχτα µε φωτισµό. Τυχόν εντολές της υπηρεσίας σχετικά µε την
εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για παροχή πρώτων
βοηθειών.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Χρήση έργου πριν την αποπεράτωση – ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση
1. Για να παραδοθεί για χρήση το έργο ή αυτοτελές τµήµα θα απαιτείται η διενέργεια
∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση σύµφωνα µε το άρθρο 169 του Ν. 4412/16. Η
∆ιοικητική Παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε
υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του, συµπράττει στο πρωτόκολλο και
εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί
την υπογραφή πρωτοκόλλου αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς µε σχετική µνεία
κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου
ή των τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της
κατάστασης των εργασιών.
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση γίνεται
αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του αν
αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη µπορεί η
∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση να γίνει ύστερα από απόφαση της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας.
3. Η ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές στο έδαφος.
Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας, για την εφαρµογή στο
έδαφος, των εγκεκριµένων χαράξεων εκτελείται από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις
οδηγίες της υπηρεσίας, που ελέγχει την ακρίβεια κατά τους ισχύοντες κανονισµούς και
πάντα εξαρτηµένες χαράξεις κατά ΕΓΣΑ.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντάσσονται τα απαραίτητα
κατασκευαστικά κλπ. σχέδια εφαρµογής - υλοποίησης, µε την απαραίτητη
ακρίβεια, ανάλογα µε την περίπτωση.
Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα, όπως
και σε προσωπικό επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Χρόνος εγγύησης
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ΑΡΘΡΟ 17ο
Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και
να υποβάλλει Προ-τελικό Λογαριασµό (άρθρο 152 Ν4412/16) µε βάση τις ποσότητες
που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να
υποβάλλει Τελικό Λογαριασµό. Για τον προ-τελικό και τελικό Λογαριασµό
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού.
Με τον τελικό Λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγµατος και
όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Μέτρα αντιθορυβικής & περιβαλλοντικής προστασίας
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει µέτρα αντιθορυβικής προστασίας,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, χωρίς αποζηµίωση (Υγειονοµική ∆ιάταξη
Α5/2375/29-7-78/ΦΕΚ 689Β/18-8-78, "Περί χρήσεως κατασιγασµένων αερόσφυρων
κ.λ.π.")
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την τήρηση των εν ισχύ περιβαλλοντικών
διατάξεων σχετικά µε την διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και
κατεδαφίσεων τα οποία πρέπει να απορρίπτει σε εγκεκριµένο σύστηµα
διαχείρισης αποβλήτων και να προσκοµίζει τα σχετικά παραστατικά στον ∆ήµο
Καισαριανής. Η όποια δαπάνη περιλαµβάνεται στο εργολαβικό αντάλλαγµα.
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆.Τ.Υ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΕΛΙΑΝΑ ΧΑΡΙΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A

Είδος Εργασιών

Α.Τ.

Κωδικός
Άρθρου

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

1. οικ
1.1. χωματουργικα,καθαιρεσεις
1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

1

ΝΑΟΔΟ Γ02.1

m3

90,00

2 Αποξηλώση εξοπλισμού παιδικης χαρας

2

ΝΑΟΙΚ Ν\22.66.10

τεμ.

2,00

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

3

ΝΑΟΙΚ 22.20.01

m2

100,00

4 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

4

ΝΑΟΔΟ Α02.1

m3

30,00

5 Κοπή ασφαλτ/δέματος

5

ΝΑΟΔΟ Α\Δ01

m

20,00

6 Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m

6

ΝΑΟΙΚ Α\20.01.02

7 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

7

ΝΑΟΙΚ 10.07.01

8 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

8

9 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

9

10 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
11 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m
12 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

m2

5,00

ton.km

900,00

ΝΑΟΙΚ 20.30

m3

15,00

ΝΑΟΙΚ 22.10.01

m3

15,50

10

ΝΑΟΔΟ Α02

m3

95,00

11

ΝΑΟΔΟ Β01

m3

10,00

12

ΝΑΟΙΚ 22.15.01

m3

0,50

1 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

13

ΝΑΟΙΚ 32.05.04

m3

50,00

2 Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα

14

ΝΑΟΔΟ Α\Β51

m

95,00

3 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C

15

ΝΑΟΙΚ 38.20.03

kg

600,00

4 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

16

ΝΑΟΙΚ 38.13

m2

150,00

5 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

17

ΝΑΟΙΚ 38.02

m2

85,00

6 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

18

ΝΑΟΙΚ 38.18

m

15,00

7 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A

19

ΝΑΟΙΚ 38.20.01

kg

15,00

1 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα

20

ΝΑΗΛΜ
Ν\60.10.40.03

ΤΕΜ

8,00

2 Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας
(αυτομάτων ασφαλειών)

21

ΝΑΗΛΜ
62.10.35.04

ΤΕΜ

6,00

3 Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της
θύρας

22

ΝΑΗΛΜ 62.10.37

ΤΕΜ

1,00

4 Αντικατάσταση ραγιοδιακοπτών – χρονοδιακοπτών φορτίου

23

ΝΑΗΛΜ
Ν\62.10.35

ΤΕΜ

4,00

5 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού – φρεάτια - καλώδια τύπου Ε1VVU

24

ΝΑΗΛΜ
Ν\62.10.41.05

1 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 40χιλ.

25

2 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 50χιλ.

26

3 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων
που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

1.2. σκυροδεματα

1.3. ηλεκτρομηχανολογικες εργασιες

μ

100,00

ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.2

m2

500,00

ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.3

m2

50,00

27

ΝΑΟΙΚ 79.81

m2

220,00

4 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

28

ΝΑΟΔΟ Β52

m2

240,00

5 Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου

29

ΝΑΟΙΚ Ν\20.22.6.2

m2

480,00

6 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 20 mm

30

ΝΑΟΙΚ 52.81.01

m2

20,00

1 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

31

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.1

ΤΕΜ

2,00

2 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

32

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.2

ΤΕΜ

2,00

3 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

33

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.3

ΤΕΜ

2,00

1.4. επενδυσεις ,επιστρωσεις

1.5. κατασκευες ξυλινες η μεταλλικες
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Άρθρου
[4]

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[5]

[6]

4 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΦΩΛΙΑ

34

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.4

ΤΕΜ

1,00

5 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ

35

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.5

ΤΕΜ

2,00

6 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

36

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.6

ΤΕΜ

1,00

7 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

37

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.7

ΤΕΜ

1,00

8 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

38

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.8

ΤΕΜ

1,00

9 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

39

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.9

ΤΕΜ

1,00

10 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

40

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.10

ΤΕΜ

1,00

11 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

41

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.11

ΤΕΜ

1,00

12 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

42

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.12

ΤΕΜ

1,00

13 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

43

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.13

ΤΕΜ

1,00

14 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

44

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.14

ΤΕΜ

1,00

15 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

45

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.15

ΤΕΜ

1,00

16 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

46

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.16

ΤΕΜ

1,00

17 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

47

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.17

ΤΕΜ

1,00

18 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

48

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.18

ΤΕΜ

1,00

19 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ

49

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.19

ΤΕΜ

3,00

20 Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 μ. μήκος, 0,50 μ πλάτος και
0,75μ. ύψος με μεταλλικό σκελετό
και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία.

50

ΝΑΟΙΚ Ν\52.14

τ.μ.

5,00

1 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου

51

ΝΑΟΙΚ 77.30

m2

100,00

2 Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών

52

ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.02.1

m2

200,00

3 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’

53

ΝΑΟΙΚ 77.67.03

ΜΜ

400,00

1 Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31
μέχρι 0,60 m

54

ΝΑΠΡΣ Ζ02.2

ΤΕΜ

4,00

2 Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61
μέχρι 0,90 m

55

ΝΑΠΡΣ Ζ02.3

ΤΕΜ

5,00

3 Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου χώματος

56

ΝΑΠΡΣ Ν\Α05.1

m3

24,00

4 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

57

ΝΑΠΡΣ Γ02

m3

10,00

5 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50
Χ 0,50 Χ 0,50 m

58

ΝΑΠΡΣ Ε02.2

ΤΕΜ

120,00

6 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70
m

59

ΝΑΠΡΣ Ε04.2

ΤΕΜ

3,00

1 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3

60

ΝΑΠΡΣ Δ02.3

ΤΕΜ

50,00

2 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4

61

ΝΑΠΡΣ Δ03.4

ΤΕΜ

25,00

3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

62

ΝΑΠΡΣ Ε09.5

ΤΕΜ

128,00

4 Δένδρα, κατηγορίας Δ3

63

ΝΑΠΡΣ Δ01.3

ΤΕΜ

3,00

5 Κλάδεμα θάμνων,
ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m

64

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2

ΤΕΜ

20,00

1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

65

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1

ΤΕΜ

4,00

2 Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2

66

ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.2

ΤΕΜ

2,00

3 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β

67

ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2

ΤΕΜ

2,00

4 Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,
από πολυεστέρα, διαστάσεων 50 x 40 x 20 (cm)

68

ΝΑΠΡΣ
Η09.2.14.2Β

ΤΕΜ

2,00

5 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm

69

ΝΑΠΡΣ Η01.1.1

1.6. λοιπα,τελειωματα

2. πρασινο
2.1. χωματουργικες εργασιες

2.2. φυτικο υλικο

2.3. εγκατασταση πρασινου

m

101,00
Σελίδα 2 από 3
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
A/A

Είδος Εργασιών

[1]

[2]

Α.Τ.
[3]

Κωδικός
Άρθρου
[4]

Μον.
Mετρ.
[5]

Ποσότητα
[6]

6 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

70

ΝΑΠΡΣ Η08.1.1

ΤΕΜ

180,00

7 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm

71

ΝΑΠΡΣ Η01.1.3

m

80,00

11/12/2017
Οι μελετητές

ελιανα χαριτου
αρχιτεκτων μηχανικος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

11/12/2017
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

βασω κω/πουλου
αρχιτεκτων μηχανικος
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ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

1. οικ
1.1. χωματουργικα,καθαιρεσεις
1 Βάση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΔΟ Γ02.1

ΟΔΟΝ 3211Β

1

m3

90,00

17,80

1.602,00

2 Αποξηλώση εξοπλισμού
παιδικης χαρας

ΝΑΟΙΚ
Ν\22.66.10

ΟΙΚ 275

2

τεμ.

2,00

500,00

1.000,00

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

ΝΑΟΙΚ
22.20.01

ΟΙΚ 2236

3

m2

100,00

7,90

790,00

4 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων
και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των
γενικών εκσκαφών

ΝΑΟΔΟ Α02.1

ΟΔΟΝ 1123.Α

4

m3

30,00

7,90

237,00

5 Κοπή ασφαλτ/δέματος

ΝΑΟΔΟ Α\Δ01

ΟΙΚ 2269Α

5

m

20,00

0,86

17,20

6 Εκθάμνωση εδάφους ή
εκρίζωση δενδρυλλίων
περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40
m

ΝΑΟΙΚ
Α\20.01.02

ΟΙΚ 2101

6

m2

5,00

11,60

58,00

7 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια
μέσου οδών καλής βατότητας

ΝΑΟΙΚ
10.07.01

ΟΙΚ 1136

7

ton.k
m

900,00

0,35

315,00

8 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 20.30

ΟΙΚ 2171

8

m3

15,00

0,90

13,50

9 Καθαίρεση μεμονωμένων
στοιχείων κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων
καθαίρεσης

ΝΑΟΙΚ
22.10.01

ΟΙΚ 2226

9

m3

15,50

34,30

531,65

10 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

ΝΑΟΔΟ Α02

ΟΔΟΝ 1123.Α

10

m3

95,00

7,00

665,00

11 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους
έως 5,00 m

ΝΑΟΔΟ Β01

ΟΔΟΝ 2151

11

m3

10,00

10,30

103,00

12 Καθαίρεση μεμονωμένων
στοιχείων κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων
καθαίρεσης

ΝΑΟΙΚ
22.15.01

ΟΙΚ 2226

12

m3

0,50

62,30

31,15

Σύνολο : 1.1. χωματουργικα,καθαιρεσεις

5.363,50

5.363,50

1.2. σκυροδεματα
1 Σκυροδέματα μικρών έργων
για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ
32.05.04

ΟΙΚ 3214

13

m3

50,00

106,00

5.300,00

2 Πρόχυτα κράσπεδα
0.15x0,30m από σκυρόδεμα

ΝΑΟΔΟ Α\Β51

ΟΔΟΝ 2921

14

m

95,00

6,70

636,50

3 Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος Δομικά
πλέγματα B500C

ΝΑΟΙΚ
38.20.03

ΟΙΚ 3873

15

kg

600,00

1,01

606,00

4 Ξυλότυποι εμφανών
σκυροδεμάτων

ΝΑΟΙΚ 38.13

ΟΙΚ 3841

16

m2

150,00

20,25

3.037,50

5 Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

ΝΑΟΙΚ 38.02

ΟΙΚ 3811

17

m2

85,00

22,50

1.912,50

6 Διαμόρφωση εγκοπών και
εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεμα

ΝΑΟΙΚ 38.18

ΟΙΚ 3816

18

m

15,00

2,80

42,00

Σε μεταφορά

11.534,50

5.363,50
Σελίδα 1 από 5
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A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά
7 Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος Χαλύβδινοι
οπλισμοί λείοι κατηγορίας
Β500A

ΝΑΟΙΚ
38.20.01

ΟΙΚ 3872

19

kg

15,00

1,13

Σύνολο : 1.2. σκυροδεματα

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

11.534,50

5.363,50

16,95

11.551,45

11.551,45

1.3. ηλεκτρομηχανολογικες εργασιες
1 Φωτιστικά σώματα
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED),
ισχύος 50 - 80 W, χωρίς
βραχίονα

ΝΑΗΛΜ
Ν\60.10.40.03

ΗΛΜ 103

20

ΤΕΜ

8,00

550,00

4.400,00

2 Αντικατάσταση οργάνων σε
πίλλαρ φωτισμού,
αντικατάσταση
μικροαυτομάτων ράγας
(αυτομάτων ασφαλειών)

ΝΑΗΛΜ
62.10.35.04

ΗΛΜ 55

21

ΤΕΜ

6,00

20,00

120,00

3 Επισκευή του κυρίως σώματος
πίλλαρ Η/Φ και της θύρας
ή/και αντικατάσταση της θύρας

ΝΑΗΛΜ
62.10.37

ΗΛΜ 52

22

ΤΕΜ

1,00

60,00

60,00

4 Αντικατάσταση
ραγιοδιακοπτών –
χρονοδιακοπτών φορτίου

ΝΑΗΛΜ
Ν\62.10.35

23

ΤΕΜ

4,00

100,00

400,00

5 Συντήρηση εγκαταστάσεων
φωτισμού – φρεάτια καλώδια τύπου Ε1VVU

ΝΑΗΛΜ
Ν\62.10.41.05

24

μ

100,00

7,00

700,00

ΗΛΜ 59.01

Σύνολο : 1.3. ηλεκτρομηχανολογικες εργασιες

5.680,00

5.680,00

1.4. επενδυσεις ,επιστρωσεις
1 Επίστρωση με χυτό συνθετικό
τάπητα 40χιλ.

ΝΑΟΙΚ
Ν\73.97.2

ΟΙΚ 7397

25

m2

500,00

75,00

37.500,00

2 Επίστρωση με χυτό συνθετικό
τάπητα 50χιλ.

ΝΑΟΙΚ
Ν\73.97.3

ΟΙΚ 7397

26

m2

50,00

82,00

4.100,00

3 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων
εξωτερικών χώρων με
επίστρωση εγχρώμων
κυβολίθων που περιέχουν
ψυχρά υλικά (cool materials)

ΝΑΟΙΚ 79.81

ΟΙΚ 7744

27

m2

220,00

39,40

8.668,00

4 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων κ.λ.π.

ΝΑΟΔΟ Β52

ΟΔΟΝ 2922

28

m2

240,00

13,80

3.312,00

5 Κατασκευή σταθεροποιημένου
κεραμικού δαπέδου

ΝΑΟΙΚ
Ν\20.22.6.2

ΝΑΟΙΚ 73.11

29

m2

480,00

35,00

16.800,00

6 Επενδύσεις στεγών και
δαπέδων με συνθετική ξυλεία
με κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 20 mm

ΝΑΟΙΚ
52.81.01

ΟΙΚ 5281

30

m2

20,00

39,00

780,00

Σύνολο : 1.4. επενδυσεις ,επιστρωσεις

71.160,00

71.160,00

1.5. κατασκευες ξυλινες η μεταλλικες
1 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.1

ΟΙΚ 51.04.01

31

ΤΕΜ

2,00

700,00

1.400,00

2 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.2

ΟΙΚ 51.04.01

32

ΤΕΜ

2,00

800,00

1.600,00

3 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ KOYNIA ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.3

ΟΙΚ 51.04.01

33

ΤΕΜ

2,00

650,00

1.300,00

4 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ KOYNIA ΦΩΛΙΑ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.4

ΟΙΚ 51.04.01

34

ΤΕΜ

1,00

1.500,00

1.500,00

5 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.5

ΟΙΚ 51.04.01

35

ΤΕΜ

2,00

450,00

900,00

Σε μεταφορά

6.700,00

93.754,95
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A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

6.700,00

93.754,95

6 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.6

ΟΙΚ 51.04.01

36

ΤΕΜ

1,00

450,00

450,00

7 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.7

ΟΙΚ 51.04.01

37

ΤΕΜ

1,00

450,00

450,00

8 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.8

ΟΙΚ 51.04.01

38

ΤΕΜ

1,00

450,00

450,00

9 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.9

ΟΙΚ 51.04.01

39

ΤΕΜ

1,00

750,00

750,00

10 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΓΕΦΥΡΑ ΜΕ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.10

ΟΙΚ 51.04.01

40

ΤΕΜ

1,00

850,00

850,00

11 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.11

ΟΙΚ 51.04.01

41

ΤΕΜ

1,00

240,00

240,00

12 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.12

ΟΙΚ 51.04.01

42

ΤΕΜ

1,00

300,00

300,00

13 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.13

ΟΙΚ 51.04.01

43

ΤΕΜ

1,00

4.000,00

4.000,00

14 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.14

ΟΙΚ 51.04.01

44

ΤΕΜ

1,00

6.000,00

6.000,00

15 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΠΥΡΓΟΣ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ
ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.15

ΟΙΚ 51.04.01

45

ΤΕΜ

1,00

8.785,00

8.785,00

16 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ
ΠΑΤΗΜΑΤΑ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.16

ΟΙΚ 51.04.01

46

ΤΕΜ

1,00

550,00

550,00

17 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ
ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.17

ΟΙΚ 51.04.01

47

ΤΕΜ

1,00

2.000,00

2.000,00

18 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ
ΜΠΑΛΚΟΝΙ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.18

ΟΙΚ 51.04.01

48

ΤΕΜ

1,00

1.900,00

1.900,00

19 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ

ΝΑΟΙΚ
Ν\2017.19

ΟΙΚ 51.04.01

49

ΤΕΜ

3,00

350,00

1.050,00

20 Καθιστικό εξωτερικού χώρου
διαστάσεων περίπου 1,80 μ.
μήκος, 0,50 μ πλάτος και
0,75μ. ύψος με μεταλλικό
σκελετό και κάθισμα και
πλάτη από ξυλεία.

ΝΑΟΙΚ Ν\52.14

50

τ.μ.

5,00

150,00

750,00

Σύνολο : 1.5. κατασκευες ξυλινες η μεταλλικες

35.225,00

35.225,00

1.6. λοιπα,τελειωματα
1 Υπόστρωμα (αστάρι)
τσιμεντοχρωμάτων από
ακρυλικές ρητίνες βάσεως
διαλύτου

ΝΑΟΙΚ 77.30

ΟΙΚ 7735

51

m2

100,00

2,25

225,00

2 Ανακαίνιση χρωματισμών
επιφανειών

ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.02.1

ΝΑΟΙΚ 7785.1

52

m2

200,00

5,00

1.000,00

3 Χρωματισμοί σωληνώσεων,
διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’

ΝΑΟΙΚ
77.67.03

ΟΙΚ 7767.6

53

ΜΜ

400,00

3,00

1.200,00

Σύνολο : 1.6. λοιπα,τελειωματα

2.425,00

Σύνολο : 1. οικ

2.425,00
131.404,95

Σε μεταφορά

131.404,95
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Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

Από μεταφορά

131.404,95

2. πρασινο
2.1. χωματουργικες εργασιες
1 Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων,
εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,31
μέχρι 0,60 m

ΝΑΠΡΣ Ζ02.2

ΠΡΣ 5354

54

ΤΕΜ

4,00

60,00

240,00

2 Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων,
εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,61
μέχρι 0,90 m

ΝΑΠΡΣ Ζ02.3

ΠΡΣ 5354

55

ΤΕΜ

5,00

80,00

400,00

3 Πλήρωση νησίδων και λοιπών
χώρων δια κηπαίου χώματος

ΝΑΠΡΣ
Ν\Α05.1

ΝΑΠΡΣ Α05

56

m3

24,00

12,00

288,00

4 Ενσωμάτωση βελτιωτικών
εδάφους

ΝΑΠΡΣ Γ02

ΠΡΣ 1620

57

m3

10,00

5,00

50,00

5 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη
γαιώδη - ημιβραχώδη με
εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΝΑΠΡΣ Ε02.2

ΠΡΣ 5120

58

ΤΕΜ

120,00

2,00

240,00

6 Άνοιγμα λάκκων με χρήση
εκσκαπτικού μηχανήματος,
διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ
0,70 m

ΝΑΠΡΣ Ε04.2

ΠΡΣ 5110

59

ΤΕΜ

3,00

2,40

7,20

Σύνολο : 2.1. χωματουργικες εργασιες

1.225,20

1.225,20

2.2. φυτικο υλικο
1 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3

ΝΑΠΡΣ Δ02.3

ΠΡΣ 5210

60

ΤΕΜ

50,00

7,40

370,00

2 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4

ΝΑΠΡΣ Δ03.4

ΠΡΣ 5220

61

3 Φύτευση φυτών με μπάλα
χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

ΝΑΠΡΣ Ε09.5

ΠΡΣ 5210

62

ΤΕΜ

25,00

13,50

337,50

ΤΕΜ

128,00

1,30

166,40

4 Δένδρα, κατηγορίας Δ3

ΝΑΠΡΣ Δ01.3

ΠΡΣ 5210

63

ΤΕΜ

3,00

12,50

37,50

5 Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση
κόμης παλαιών αναπτυγμένων
θάμνων, ύψους πάνω από
1,70 m

ΝΑΠΡΣ
ΣΤ04.5.2

ΠΡΣ 5353

64

ΤΕΜ

20,00

5,50

110,00

Σύνολο : 2.2. φυτικο υλικο

1.021,40

1.021,40

2.3. εγκατασταση πρασινου
1 Βάνες ελέγχου άρδευσης
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1
in

ΝΑΠΡΣ
Η09.1.1.1

ΗΛΜ 8

65

ΤΕΜ

4,00

32,00

128,00

2 Προγραμματιστές μπαταρίας
τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες
ηλεκτροβάνες 2

ΝΑΠΡΣ
Η09.2.3.2

ΗΛΜ 52

66

ΤΕΜ

2,00

130,00

260,00

3 Πλαστικό φρεάτιο
ηλεκτροβανών, 10 ins, δύοτριών Η/Β

ΝΑΠΡΣ
Η09.2.13.2

ΗΛΜ 8

67

ΤΕΜ

2,00

12,00

24,00

4 Στεγανό κουτί για
προγραμματιστές, από
πολυεστέρα, διαστάσεων 50 x
40 x 20 (cm)

ΝΑΠΡΣ
Η09.2.14.2Β

ΗΛΜ 8

68

ΤΕΜ

2,00

70,00

140,00

5 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 16 mm

ΝΑΠΡΣ Η01.1.1 ΗΛΜ 8

69

m

101,00

0,30

30,30

6 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος,
επισκέψιμος

ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 ΗΛΜ 8

70

ΤΕΜ

180,00

0,22

39,60

Σε μεταφορά

621,90

133.651,55
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Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά
7 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 25 mm

ΝΑΠΡΣ Η01.1.3 ΗΛΜ 8

71

m

Σύνολο : 2.3. εγκατασταση πρασινου

80,00

0,45

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

621,90

133.651,55

36,00

657,90

657,90

Σύνολο : 2. πρασινο

2.904,50
Άθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

134.309,45
18,00%

24.175,70

Άθροισμα
Απρόβλεπτα

158.485,15
15,00%

23.772,77

Άθροισμα
ΦΠΑ

11/12/2017
Οι μελετητές

ελιανα χαριτου
αρχιτεκτων μηχανικος

182.257,92
24,00%

43.741,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

225.999,82

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

226.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

11/12/2017
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

βασω κω/πουλου
αρχιτεκτων μηχανικος
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ΑΡΘΡΑ

A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 3211Β

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.
ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 17,80
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 17,80
(Ολογράφως) : δέκα επτά και ογδόντα λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.66.10

Αποξηλώση εξοπλισμού παιδικης χαρας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 275

Αποξηλώσεις στοιχείων εξοπλισμού παιδικης χαρας (παιχνίδια, παγκάκια, φωτιστικοί στύλοι, κάδοι
σκουπιδιών κλπ.) συμπεριλαμβανομενης και της θεμελιωσης, με τη συσσώρευση των άχρηστων υλικών
προς φόρτωση , την φορτοεκφόρτωσή τους και την μεταφορα σε οποιαδηποτε αποσταση. Περιλαμβάνεται
η ταξινόμηση και αποθήκευση των χρήσιμων υλικών. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με μηχανικά μέσα ή
με τα χέρια όπου απαιτείται.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 500,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01

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

ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά
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:4

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.1

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 1123.Α

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο,
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την
φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 7,90
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ01

Κοπή ασφαλτ/δέματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2269Α

Για την ευθύγραμμη και συνεχή τομή πάχους μέχρι 0,15 μ σε οδόστρωμα οποιουδήποτε πάχους
και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, η οποία γίνεται
αποκλειστικά και μόνον με χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM
ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα χαραγμένα όρια της κοπής και να
προφυλάσσεται το οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούμενες και καθορισμένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση του
αποκοπτόμενου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν με το άρθρο
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες του παρόντος Τιμολογίου.
Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέματος, που απαιτούνται για την κατασκευή
ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν ασφαλτοσκυρόδεμα (ενώσεις,
αρμοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων περιλαμβάνεται ανηγμένα στα αντίστοιχα
άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών.
Τιμή ανά μέτρο μήκους τομής πάχους μέχρι 0,15μ σε οδόστρωμα αόπλου ή ελαφρώς οπλισμένου
σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,86
(Ολογράφως) : ογδόντα έξι λεπτά

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.01.02

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2101

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m, με την αποκόμιση και
συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.
Περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφάνειας (m2).
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ΕΥΡΩ : 5,30 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 11,60
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,60
(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα λεπτά

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Δια μέσου οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,90
(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός
είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 34,30
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 34,30
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και τριάντα λεπτά
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: 10

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 1123.Α

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

επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών
και του πυθμένα τους,
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των
γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες,
- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο
σχηματισμός των αναβαθμών
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή
επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές
θέσεις
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση
- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση
κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που
οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους
τοπικούς περιορισμούς.
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και
πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
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Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 7,00
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,00
(Ολογράφως) : επτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 2151

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης,
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες,
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με
ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές
θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών,
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες
αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος
- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση
σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα
αγωγών κλπ)
- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος
- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων
εκσκαφών
- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε
απόσταση
- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής
για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου,
οχετού ή αγωγού
- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών
του ορύγματος
- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην
θέση του ορύγματος
- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών
από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα
του Τιμολογίου.
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας
έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι
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μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές
και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη
(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ' ύψος).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 10,30
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,30
(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και
εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των
προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους
στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 62,30
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 62,30
(Ολογράφως) : εξήντα δύο και τριάντα λεπτά

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3214

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η
εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη
τιμή του άρθρου 32.02.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 106,00
(Ολογράφως) : εκατόν έξι
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: 14

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β51

Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 2921

Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15,
διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων
ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη
δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους
ξυλότυπους.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των
απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους
σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και
υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια, η δαπάνη
τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής
0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους, η δαπάνη αρμολογήματος
με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας
και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
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ν
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28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,01
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,25
(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
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με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3816

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00
"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή
πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους
ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να
προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή
επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.01

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3872

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
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(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,13
(Ολογράφως) : ένα και δέκα τρία λεπτά

A.T.

: 20

Άρθρο

: ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.40.03

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 103

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης
του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την
Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά
φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα
με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των
εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που
προβλέπονται από τη μελέτη
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)
διατομής 3 x 1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
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της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα
Το σώμα φωτιστικού θα είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με ειδική πολυεστερική βαφή
πούδρας για αντοχή στο έντονα διαβρωτικό περιβάλλον ρύπανσης και χημικών αλλοιώσεων βαφή
σύμφωνα με το πρότυπο RoHS. Το φωτιστικό θα φέρει γυάλινο διαφανές επίπεδο κάλυμμα για μέγιστη
διαπερατότητα και αντοχή σε θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις καθώς και σταθεροποίηση ως προς
την UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη μηχανικής αντοχής IK ≥08 κατά ΕΝ 62262 (και
δείκτη προστασίας έναντι νερού σκόνης IP≥66 κατά ΕΝ 60598. Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης επί
προσαρμογής σε βραχίονα κατά 0 έως -15ο και για τοποθέτηση επί κορυφής ιστού 0 έως +15ο ή το
σύστημα στήριξης του θα παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας στο επίπεδο της εγκατάστασης Θα πρέπει
το φωτιστικό να διαθέτει εξαρτήματα για προσαρμογή σε βραχίονα διαφόρων διατομών π.χ. Φ48-60mm
Μέγιστο Βάρος Φωτιστικού με το σύστημα στήριξης ≤ 15 Kgr . Η οπτική μονάδα LED θα αποτελείται
από συνδυασμό LED και φακών (ένας ανά LED) οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ακρυλικό
υλικό υψηλής θερμικής αντοχής και αντοχής έναντι στο κιτρίνισμα.με εναλλακτικά σύστημα
ανακλαστήρων. Τα LED θα πρέπει να τροφοδοτούνται με μέγιστο ρεύμα οδήγησης τα 1000mA. Σε
περίπτωση αστοχίας κάποιου LED θα πρέπει τα υπόλοιπα να λειτουργούν κανονικά και να μην
διακόπτεται η εν σειρά τροφοδοσία. Η οπτική μονάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8
LEDs .Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ ± 5 % και δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI≥ 70 Συμμόρφωση με το
ΕΝ 62471 για τις απαιτήσεις φωτοβιολογικής ασφάλειας. Συμμόρφωση με RG0 ή RG1 για τις
απαιτήσεις φωτιστικών γενικού φωτισμού (General Purpose Luminaires / 500lux.Το φωτιστικό θα
πρέπει να έχει ισχύ από 50 έως και 80W H ελάχιστη φωτεινή ροή μετά των οπτικών και θερμικών
απωλειών είναι ≥ 5000 lm. Η ελάχιστη απόδοση του φωτιστικού συστήματος να είναι ≥100 lm/W.
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως
εξής:
Ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα
Ευρώ

(Αριθμητικά): 550,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.35.04

Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας
(αυτομάτων ασφαλειών)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς
φωτισμού. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς με
χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους
με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους.
Τιμή ανά επι μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται, ως εξής:
Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.37

Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της θύρας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Επισκευή του κυρίως σώματος και της θύρας υπαιθρίου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (πίλαρ),
οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η αφαίρεση επικολλημένων αφισσών και ο καθαρισμός όλων των επιφανειών
- Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του πίλλαρ.
- Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή μηχανισμού
μανδάλωσης, κλπ.), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της με νέα.
- Την προμήθεια, μεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας
Τιμή ανά πίλλαρ (τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 60,00
(Ολογράφως) : εξήντα

A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.35

Αντικατάσταση ραγιοδιακοπτών – χρονοδιακοπτών φορτίου
Κωδικός αναθεώρησης:

Αντικατάσταση ραγιοδιακοπτών – χρονοδιακοπτών

Ευρώ

(Αριθμητικά): 100,00
(Ολογράφως) : εκατό

A.T.

: 24

Άρθρο

: ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.41.05

φορτίου

σε πίλλαρ

φωτισμού.

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού – φρεάτια - καλώδια τύπου Ε1VVU
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59.01

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού – φρεάτια - καλώδια τύπου Ε1VVU, -R-S (NYY) ονομαστική τάση
600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5x4mm2.
Ολα τις εργασιες θα τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές σύμφωνα με τους κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
(1 μετρο)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,00
(Ολογράφως) : επτά

A.T.

: 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.2

Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 40χιλ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7397

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 40χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται σε
δύο στρώσεις. Το Η πρώτη πάχους 30χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR
(καουτσούκ) κοκκομετρικής διαβάθμισης 7-15χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα
πολυουρεθάνης. Η δεύτερη στρώση, πάχους 10χιλ. απότελείται από κόκκους ελαστικού EPDM
οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-4χιλ.που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική
κόλλα πολυουρεθάνης. Δίνεται η δυνατότητα να δδημιουργηθούν στην τελική στρώση διάφορα σχέδια
με χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του
έργου με χρήση οδηγών (ράγες).
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η εργασία διάστρωσης και η αποκομιδή των
άχρηστων υλικών.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 75,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

A.T.

: 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.3

Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 50χιλ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7397

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 50χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται σε
δύο στρώσεις. Το Η πρώτη πάχους 30χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR
(καουτσούκ) κοκκομετρικής διαβάθμισης 7-15χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα
πολυουρεθάνης. Η δεύτερη στρώση, πάχους 10χιλ. απότελείται από κόκκους ελαστικού EPDM
οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-4χιλ.που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική
κόλλα πολυουρεθάνης. Δίνεται η δυνατότητα να δδημιουργηθούν στην τελική στρώση διάφορα σχέδια
με χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του
έργου με χρήση οδηγών (ράγες).
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η εργασία διάστρωσης και η αποκομιδή των
άχρηστων υλικών.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 82,00
(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

A.T.

: 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.81

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων
που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους κυβόλιθους
περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε οποιαδήποτε υποδομή.
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβόλιθων της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται
με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση
ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής κυβόλιθους.
Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβόλιθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι
καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση
|Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής
προιόντων
| ανακλαστικότητας | αντανακλαστικότητας |
εκπομπής στο
|
στην ηλιακή
| στο εγγύς υπέρυθρο | υπέρυθρο(Infrared
|
ακτινοβολία
|
φάσμα
|
Emittance)
|
(SR)
|
(SRnir)
|
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1
|
|
|
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ
|
|
|
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ | SR >= 0,50
|
>= 0,50
|
>= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2
|
|
|
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, |
|
|
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,
|
|
|
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,
|
|
|
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ
| SR >= 0,40
|
>= 0,50
|
>=0,85

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις
ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.
Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του
συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο, με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371.
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 39,40
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά

A.T.

: 28

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β52

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 2922

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x
0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και
αρμολόγησης,
- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5
- 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου
ανά m3,
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- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3
μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,80
(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.22.6.2

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΑΟΙΚ 73.11

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου
Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πάχους
συμπυκνωμένης στρώσης 8 εκ. Το αποτέλεσμα του έχει την όψη του χωμάτινου δαπέδου, είναι γερό
και δεν απαιτεί συντήρηση, δεν λασπώνει, δεν μένουν πάνω του σημάδια και δεν επηρεάζεται απόο
τις ακρέες καιρικές συνθήκες. Επίστρωση τελικής επιφάνειας διαδρόμων, χώρων κλπ με υλικό
προερχόμενο από θραύση σε τριβείο κεραμικών προϊόντων, πλήρως ψημένων, άριστης ποιότητας. Στο
μίγμα υπάρχει θηραϊκή γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άμμος, κεραμάλευρο και κεραμική ψηφίδα. Συνολικά
το αλεσμένο κεραμίδι σεδιάφορες κοκκομετρίες είναι σε ένα ποσοστό περίπου 100% των αδρανών του
μίγματος. Στο μίγμα δεν πρέπει να υπάρχουν ασβεστολιθικά αδρανή σε μορφή χαλικιού ή
γαρμπιλιού, διότι αυτά προσδίδουν την αίσθηση του 3Α, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καθόλου
ελαστικότητα στο έδαφος. Το συνδετικό υλικό είναι ένα ειδικό πρόσμικτο θηραϊκής γης και
ποζολάνης και δεν υπάρχει τσιμέντο. Η στρώση αυτή του τελικού ενιαίου πάχους, μετά την
ολοκλήρωση της συμπίεσης 8 εκ. προβλέπεται να κατασκευασθεί σε υπάρχουσα πλήρως διαμορφωμένη
και συμπυκνωμένη στρώση 3Α, 15εκ. με διαμορφωμένες ρύσεις, εργασία που δεν περιλαμβάνεται στο
άρθρο. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του τελικού μίγματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά
από τη θέση παραγωγής μέχρι το έργο, η επιμελής διάστρωση στα επιθυμητά πάχη (10 εκ.) μέχρι να
επιτευχθεί το προβλεπόμενο τελικό πάχος των 8 εκ μετά την συμπίεση του, η συμπύκνωση και η
κυλίνδρωση με κύλινδρο βάρους άνω των 650 κιλών μέχρι να γίνει το μίγμα ασυμπίεστο, και η
ταυτόχρονη διαβροχή με νερό χωρίς πίεση. H τελική του επιφάνεια δεν πρέπει να πάνω από την
τελική του φυσικού δαπέδου. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρης τελικής επιφάνειας συμπυκνωμένου
πάχους 8 εκ. μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση και κάθε
εργασία. Χαρακτηριστικά Σταθεροποιημένου Κεραμικού Δαπέδου σύμφωνα με εγκεκριμένη ευρωπαϊκή
μέθοδος ελέγχου :
Χαρακτηριστικά - Συμπεριφορά προϊόντος
Φαινόμενο ειδικό βάρος 1,59 gr/cm3
Ανοικτό πορώδες 25%
Ποσοστό Υδατοκορεσμού 16%
Υδατοαπορρόφηση 1.55 mm/min0.5
Ατμοδιαπερατότητα 2.53E-06 g / m2.s.Pa
Δυναμικό μέτρο
ελαστικότητας 3780 MPa
Αντοχή σε θλίψη 7 ημερών 6.26 MPa
ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 0.66 MPa
ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ k= 9.9E-08 (m/sec)
ΣΧΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ(PROCTOR)
Μέγιστη πυκνότητα 1.830 t/m3
Βέλτιστη υγρασία 14.6 %
Το δάπεδο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο διαπιστευμένου φορέα και την προσκόμιση πιστοποιητικού
συμμόρφωσης. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο
φορέα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 35,00
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T.

: 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.81.01

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους
20 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5281

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με
χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους
κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και
πύκνωση στά άκρα 100x100 mm.
Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 39,00
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T.

: 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.1

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ
Το όργανο έχει μέγιστο ύψος 2,20μ, μέγιστο πλάτος 1,00μ και μέγιστο μήκος 2,75μ.
Το μέγιστο ύψος πτώσης του οργάνου είναι 2,15, ενώ ο απαιτούμενος χώρος ασφαλείας του έχει
διαστάσεις 6,40Χ5,00μ.
Αποτελείται από τέσσερα κατακόρυφα υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και δύο οριζόντια δοκάρια
ίδιας διατομής. Στα οριζόντια δοκάρια είναι προσαρμοσμένο και καλά στερεωμένο μεταλλικό πλαίσιο
στο οποίο έχουν συγκολληθεί 7 σιδηροσωλήνες διατομής περίπου Φ27mm. Στα κατακόρυφα υποστυλώματα
είναι προσαρμοσμένο και καλά στερεωμένο μεταλλικό πλαίσιο στο οποίο έχουν συγκολληθεί 3
σιδηροσωλήνες διατομής περίπου Φ27mm. Στα κάθετα υποστυλώματα προσαρμόζονται 4 χειρολαβές από
σιδηροσωλήνα ίδιας διατομής με τους προηγούμενους.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών
βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή
της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι
γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Οι ορθοστάτες φέρουν επίσης πλαστικά προστατευτικά καπάκια για την προστασία από την υγρασία.
Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές
μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί
επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από
graffiti κλπ.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 700,00
(Ολογράφως) : επτακόσια

A.T.

: 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.2

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ
Το όργανο θα έχει μέγιστο απαιτούμενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00 και το ύψος πτώσης του θα είναι
1,30μ.
Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και οριζόντιο δοκάρι από
σιδηροσωλήνα Φ75mm περίπου. Τα υποστυλώματα συνδέονται με το οριζόντιο δοκάρι μέσω μεταλλικού
τεμαχίου, το οποίο βιδώνεται με μεταλλικά μπουλόνια στα υποστυλώματα. Στο οριζόντιο δοκάρι
αναρτώνται τα καθίσματα της κούνιας. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται
από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη
συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες
εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών
βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη
εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα νηπίων πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευάζεται από λάμα
αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με
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πολυουρεθάνη για την αποφυγή πτώσεων.
Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές
μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί
επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από
graffiti κλπ.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 800,00
(Ολογράφως) : οκτακόσια

A.T.

: 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.3

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

Το όργανο θα έχει μέγιστο απαιτούμενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00μ και το ύψος πτώσης του θα
είναι 1,30μ.
Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και οριζόντιο δοκάρι με
μεταλλικά μπουλόνια στα υποστυλώματα. Στο οριζόντιο δοκάρι αναρτώνται τα καθίσματα της
κούνιας. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο
γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.
Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο
καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών
βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη
εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα παίδων πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευάζεται από λάμα
αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ.
Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές
μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί
επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από
graffiti κλπ.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 650,00
(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα

A.T.

: 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.4

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΦΩΛΙΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01
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KOYNIA ΦΩΛΙΑ
Το όργανο θα έχει μέγιστο απαιτούμενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00 και το ύψος πτώσης του θα είναι
1,30μ.
Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και οριζόντιο δοκάρι από
σιδηροσωλήνα Φ75mm περίπου. Τα υποστυλώματα συνδέονται με το οριζόντιο δοκάρι μέσω μεταλλικού
τεμαχίου, το οποίο βιδώνεται με μεταλλικά μπουλόνια στα υποστυλώματα. Στο οριζόντιο δοκάρι
αναρτάται το κάθισμα φωλιά. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από
διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται
με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που
απολήγουν στο κάθισμα φωλιά.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών
βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη
εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Ο σκελετός του καθίσματος φωλιά κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 1000mm, και
καλύπτεται περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του κυκλικού σχήματος,
υπάρχει ειδική διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο.
Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές
μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί
επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από
graffiti κλπ.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.500,00
(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

A.T.

: 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.5

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 0,90μ, μήκος 0,90μ και πλάτος 0,40μ. Απαιτεί μέγιστο
χώρο ασφαλείας 3,90μ Χ3,40μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Το όργανο έχει βάση από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.
Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασμένο
και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό
των δακτύλων των παιδιών - χρηστών.
Το κάθισμα διατομής 10-15mm, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και είναι σχεδιασμένο
εργονομικά για την ανατομία του παιδιού.
Τα πανέλα με το σχέδιο ακρίδα έχουν στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή ατυχημάτων και φέρουν
δύο σωλήνες Φ27mm περίπου, που δημιουργούν σαν αναβολέας και προστατευτικό πλάτης. Εξωτερικά
φέρουν ανοξείδωτες χειρολαβές.
Το μεταλλικό έλασμα το οποίο συνδέει το κάθισμα και τα πανέλα που δημιουργούν το σχέδιο του
παιχνιδιού, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο – βάση.
Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 420mm, το οποίο
αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση τα πανέλα, το κάθισμα
και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
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Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 450,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T.

: 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.6

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 0,80μ, μήκος 0,70μ και πλάτος 0,35μ. Απαιτεί μέγιστο
χώρο ασφαλείας 3,80μ Χ3,40μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Το όργανο έχει βάση από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.
Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασμένο
και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό
των δακτύλων των παιδιών - χρηστών.
Το κάθισμα διατομής 10-15mm, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και είναι σχεδιασμένο
εργονομικά για την ανατομία του παιδιού.
Τα πανέλα με το σχέδιο πεταλούδα έχουν στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή ατυχημάτων και
φέρουν δύο σωλήνες Φ27mm περίπου, που δημιουργούν σαν αναβολέας και προστατευτικό πλάτης.
Εξωτερικά φέρουν ανοξείδωτες χειρολαβές.
Το μεταλλικό έλασμα το οποίο συνδέει το κάθισμα και τα πανέλα που δημιουργούν το σχέδιο του
παιχνιδιού, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο – βάση.
Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 420mm, το οποίο
αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση τα πανέλα, το κάθισμα
και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία..
Ευρώ

(Αριθμητικά): 450,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T.

: 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.7

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 0,80μ, μήκος 2,00μ και πλάτος 0,80μ. Απαιτεί
μέγιστο χώρο ασφαλείας 3,80μ Χ5,00μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Αποτελείται από τέσσερις ξύλινες δοκούς υπό γωνία 100°, σχηματίζοντας παιχνίδι αναρρίχησης με
δύο ράμπες σε σχήμα Λ. Οι δοκοί έχουν διατομή διαστάσεων περίπου 45Χ95Χ1050χιλ. Πάνω στις
δοκούς τοποθετούνται τρεις ξύλινοι δοκοί διατομής 45Χ95Χ780 χιλ. που χρησιμεύουν για την άνοδο
και κάθοδο του παιδιού.
Το όργανο συνοδεύεται από εγγύηση 10 ετών
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
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χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 450,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T.

: 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.8

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 0,95μ και διάμετρο 0,80μ. Απαιτεί μέγιστο χώρο
ασφαλείας κύκλο διαμέτρου 4,80μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Αποτελείται από την πλατφόρμα περιστροφής, τον μηχανισμό στήριξης και την βάση στήριξης.
Η πλατφόρμα έχει πάτωμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20-22 χιλ. με αντιολισθητική επιφάνεια στο
κέντρο της οποίας υπάρχει κεντρική κολώνα διατομής 95Χ95χιλ. Στο πάτωμα και στην κολώνα
στερεώνονται (χωρίς να προεξέχουν οι συνδέσεις) μέσω χαλυβδοελασμάτων, οι μεταλλικές χειρολαβές
σχήματος Γ και διατομής περίπου Φ33,50χιλ. Οι χειρολαβές είναι γαλβανισμένες εν θερμώ και
βαμμένες με πολυεστερική βαφή.
Ο μηχανισμός περιστροφής απαρτίζεται από την πλάκα έδρασης του κουζινέτου και τον άξονα
περιστροφής. Η πλάκα έδρασης του κουζινέτου αποτελεί και το συνδετήριο με το κυρίως σώμα του
μύλου. Κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα πάχους 10mm και φέρει συγκολλητά διάτρητο διαμέτρου
120mm και πάχους 26mm το οποίο εσωτερικά φιλοξενεί δύο ρουλεμάν. Ο άξονας περιστροφής διαμέτρου
45mm μέσω χαλυβδοελάσματος πάχους 10mm συγκολάται με τον άξονα πάκτωσης.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 450,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T.

: 39

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.9

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 1,15μ, μήκος περίπου 2,70μ και πλάτος 0,85μ.
Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,70μ και πλάτους 3,85μ και το ύψος πτώσης του θα
είναι μικρότερο από 0,60μ.
Αποτελείται από τέσσερις κολώνες ξύλινες διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 1,15μ και δύο οριζόντιες
δοκούς ίδιας διατομής και μήκους περίπου 2,70μ. Σε κάθε οριζόντια δοκό κρέμονται επτά αλυσίδες
γαλβανισμένες εν θερμώ (DIN 766) ανά 0,30μ και στις οποίες στερεώνονται τα επτά ξύλινα πατήματα
διατομής 95Χ95χιλ και μήκους 0,76μ. Τα ξύλινα πατήματα συνδέονται μεταύ τους επίσης με αλυσίδες
οι οποίες στερεώνονται στα υποστυλώματα της κατασκευής.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
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πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 750,00
(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

A.T.

: 40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.10

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 1,00μ, μήκος 2,00μ και πλάτος 0,80μ. Απαιτεί
μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,00μ και πλάτους 3,80μ και το ύψος πτώσης του θα είναι
μικρότερο από 0,60μ.
Αποτελείται από τέσσερις κολώνες ξύλινες διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 1,00μ στις οποίες
στηρίζεται ξύλινο πλαίσιο διατομής περίπου 70Χ145χιλ. Στο πλαίσιο εσωτερικά τοποθετείται δίχτυ
που κατασκευάζεται από πολύκλωνο συρματόσχοινο διατομής Φ16χιλ. Οι απολήξεις των συρματόσχοινων
φέρουν ειδικά διαμορφωμένους πρεσαριστούς συνδέσμους για την σύνδεση τους στα ξύλινα στοιχεία.
Την κατασκευή συμπληρώνουν μεταλλικές αντιρρήδες για την επιπλέον στήριξη της.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 850,00
(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα

A.T.

: 41

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.11

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, μήκος 2,00μ και πλάτος 0,95μ και τοποθετείται σε ύψος από
περίπου 0,30μ έως 0,40μ από το δάπεδο. Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,00μ και
πλάτους 3,10μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 0,15μ. Στα υποστυλώματα
στηρίζεται ξύλινη δοκός διατομής 95Χ95χιλ και μήκους 2,00μ.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 240,00
(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

A.T.

: 42

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.12

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, μήκος 2,80μ και πλάτος 0,82μ και τοποθετείται σε ύψος
περίπου 0,55μ. Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,80μ και πλάτους 3,85μ και το
ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Αποτελείται από τρία ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 0,15μ. Στα υποστυλώματα
στηρίζονται δύο ξύλινες δοκοί διατομής 95Χ95χιλ και μήκους 1,50μ που σχηματίζουν μεταξύ τους
γωνία 150°.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 300,00
(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T.

: 43

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.13

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 4,40μ μήκος 7,10μ και πλάτος περίπου 4,00μ. Απαιτεί
μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους 10,35μ, πλάτους 7,45μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο
από 1,85μ.
Το σύνθετο αποτελείται από 2 πατάρια με διακοσμητικά στέγαστρα με κλίση, τα οποία συνδέονται με
γέφυρα ισορροπίας. Τα πατάρια συνδέονται επίσης με μία τσουλήθρα, ράμπα αναρρίχησης, δίχτυ
αναρρίχησης και τραπεζάκι δραστηριοτήτων και κάθισμα.
Ο πρώτος πύργος έχει πατάρι σε ύψος 1,25μ και φέρει τσουλήθρα και τραπεζάκι στο κατώτερο
επίπεδο. Στο πατάρι ανεβαίνεις από σειρά τριών μεταλλικών ράβδων τοποθετημένων σε κατάλληλα ύψη
που χρησιμεύει ως κλίμακα ανάβασης. Η πρώτη ράβδος τοποθετείται σε ύψος 0,40μ από το έδαφος.
Ο δεύτερος πύργος έχει πατάρι σε ύψος 1,55μ και φέρει ράμπα αναρρίχησης με λαβές ενώ συνδέεται
με κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης και στο κάτω μέρος του πύργου υπάρχει καθισματάκι
κατασκευασμένο από υλικό τύπου HPL - MEG με αντιολισθητική επιφάνεια και καμπύλη τη μία πλευρά.
Επίσης ο πύργος φέρει ημικυκλικό μπαλκόνι με πάτωμα από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12mm με
αντιολισθητική επιφάνεια.
Οι δύο πύργοι συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρα ισορροπίας με μεταλλικά πατήματα και μεταλλικούς
χειρολισθήρες.
Κάθε πύργος στηρίζεται σε τέσσερα υποστυλώματα με δύο οριζόντια δοκάρια διατομής 120Χ58χιλ.
πάνω στα οποία στηρίζεται το πατάρι από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης πάχους 20-20χιλ.
Τα πλαϊνά ασφαλείας των πύργων, κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18mm και
στηρίζονται στα υποστυλώματα με ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους.
Η ευθύγραμμη τσουλήθρα μήκους κάτοψης 2,50μ, αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας,
την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.
Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED
POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές
μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας
κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας της τσουλήθρας, κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18mm. Στο
άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος
κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το
παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.
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Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην
τσουλήθρα.
Το τραπεζάκι του πρώτου πύργου τοποθετείται σε ύψος περίπου 550χιλ από το έδαφος συνδέεται με
τα εξωτερικά υποστυλώματα του πύργου, έχει διάμετρο περίπου 900χιλ το οποίο στηρίζεται σε δύο
(2) επιπλέον υποστυλώματα διατομής 95x95mm και αντίστοιχου ύψους. Το στοιχείο είναι
κατασκευασμένο από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12mm.
Η γέφυρα ισορροπίας που συνδέει τους δύο πύργους έχει τη μορφή κεκλιμένης γέφυρας και έχει
μήκος περίπου 1955χιλ. Αποτελείται από το τμήμα με τα πατήματα και τις οριζόντιες δοκούς που
εξυπηρετούν ως λαβές κατά τη κίνηση κατά μήκος της γέφυρας. Στο κατώτερο μέρος της κατασκευής
που συνδέει τα δύο πατάρια των πύργων βρίσκεται το τμήμα με τα πατήματα που αποτελείται από δύο
(2) μεταλλικούς κυματοειδείς σωλήνες και τα (4) τέσσερα πατήματα από υλικό τύπου HPL - MEG
πάχους 12χιλ τοποθετημένα σε κατάλληλη απόσταση το ένα από το επόμενο. Τα κάθε πάτημα
αποτελείται από πλαίσιο κοιλοδοκού με κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση του πανέλου με
αντιολισθητική επιφάνεια που εξυπηρετεί ως πάτημα.
Η ράμπα ανόδου στο δεύτερο πύργο, έχει πλάτος περίπου 1,10μ και αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα
ορθογώνιας διατομής τοποθετημένα σε κλίση, πάνω στα οποία βιδώνονται σανίδες μήκους όσο και το
πλάτος της κατασκευής. Η επιφάνεια ανάβασης φέρει ανά τακτά διαστήματα χειρολαβές που βοηθούν
στην ανάβαση. Στην ανώτερη απόληξή της όπου συναντά το πατάρι υπάρχει σωλήνα μεταλλική
προσαρμοσμένη ανάμεσα στα υποστυλώματα του πύργου σε κατάλληλο ύψος που βοηθάει στην είσοδο και
την έξοδο από τη ράμπα.
Το κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης μήκους περίπου 2145χιλ αναπτύσσεται μεταξύ του υποστυλώματος
του δεύτερου πύργου και ενός επιπλέον ακριανού υποστυλώματος, και δύο (2) μεταλλικών σωλήνων
που συνδέονται αντίστοιχα στα υποστυλώματα. Το δικτύωμα αναρρίχησης αποτελείται από δίχτυ από
συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου και η κατώτερη σωλήνα που λειτουργεί ως
βοήθημα για την ανάβαση απέχει τουλάχιστον 400χιλ από το έδαφος.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4.000,00
(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

A.T.

: 44

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.14

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 2,95μ μήκος περίπου 5,50μ και πλάτος περίπου 4,00μ.
Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 9,00μ, πλάτους περίπου 6,80μ και το μέγιστο ύψος
πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,95μ.
Αποτελείται από ένα σπιτάκι, μια πλατφόρμα, μία τσουλήθρα, μία κεκλιμένη αναρρίχηση, ένα
περιστρεφόμενο γερανό με τροχαλία και καλαθάκι, μία σκαλίτσα ανόδου και ένα καθισματάκι. Κάτω
από το όργανο υπάρχει πλατφόρμα – τραπεζάκι δραστηριοτήτων.
Κατασκευάζεται βασικά από ξύλο. Συγκεκριμένα οι κάθετοι στύλοι φέρουν γωνιασμένη κοπή, κάθετη
με τα ‘νερά του ξύλου’ για τη δομική συντήρηση του ξύλου. Οι βαθμίδες ανάβασης είναι από σκληρή
ξυλεία προερχόμενη από φυλλοβόλα μη κωνοφόρα δένδρα.
Η κύρια κατασκευή αγκυρώνεται στο έδαφος μέσω γαλβανισμένων βάσεων πάκτωσης που τοποθετούνται
στο κατώτερο άκρο των στύλων και συγκρατούν την κατασκευή σε απόσταση από το έδαφος για την
αποφυγή επαφής του ξύλου με υγρασία. Για την πάκτωση του οργάνου απαιτείται εκσκαφή βάθους
περίπου 550mm.
Το σπιτάκι αποτελείται από τις τέσσερις πλευρές, τη δίρριχτη σκεπή και την πλατφόρμα με τα
τέσσερα υποστυλώματα στα οποία στηρίζεται.
Οι πλευρές κατασκευάζονται από ξύλινες σανίδες διαφορετικού μήκους έτσι ώστε οι ‘τοίχοι’ του
σπιτιού να σχηματίζουν κενά αποκαλύπτοντας το εσωτερικό του.
Κάποιες από τις σανίδες μπορούν να φέρουν διαφορετικούς χρωματισμούς δίνοντας στο παιχνίδι μια
περισσότερο ευχάριστη εικόνα. Η πλευρά που σηματοδοτεί την είσοδο στο σπιτάκι φέρει το
απαραίτητο κενό της πύλης εισόδου. Οι πλευρές συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατακόρυφων
υποστυλωμάτων. Την κατασκευή ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπή κατασκευασμένη από ξυλοσανίδες
κατάλληλης διατομής οι οποίες φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες επιφάνειες με χαράξεις και πιθανή
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αφαίρεση υλικού ώστε να αποδίδεται η εικόνα πεπαλαιωμένου ξύλου.
Η πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται το σπιτάκι αποτελείται από τα τέσσερα (4) υποστυλώματα
διατομής περίπου 115 x 115χιλ στα οποία στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες
βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 1650χιλ.
Η πλατφόρμα αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα διατομής 115 x 115χιλ στα οποία
στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 2000 χιλ.
Η πλευρά που ενώνεται εξωτερικά με την κατακόρυφη αναρρίχηση καλύπτεται με φράγμα προστασίας
από πτώση το οποίο κατασκευάζεται από δύο (2) οριζόντιες και τρεις (3) κατακόρυφες σανίδες.
Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από δύο (2) ξύλινες κατακόρυφες δοκούς διατομής περίπου 95 x 95
χιλ και δύο (2) στρόγγυλα ξύλινα πατήματα κατασκευασμένα από τροπική ξυλεία για την επαρκή
αντοχή τους.
Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές
και τη βάση.
Η σκάφη έχει μήκος 2000χιλ, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από ενισχυμένο πολυεστέρα με
επιμήκεις ίνες υάλου (GFRP), πάχους 4,5χιλ. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες
πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι
κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18χιλ.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ. Στο
κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες
Φ27χιλ σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750χιλ από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας
ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27χιλ. Για την
πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην
τσουλήθρα.
Σε ύψος περίπου 550χιλ από το έδαφος συνδέεται με τα εξωτερικά υποστυλώματα της πλατφόρμας του
σπιτιού πανέλο με θεματική μορφή κατασκευασμένο από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18χιλ και
μήκους τέτοιο που να προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα της πλατφόρμας.
Ο γερανός της κατασκευής αποτελείται από τον βασικό σκελετό, την θεματική επιστέγαση και ένα
σύστημα μεταφοράς χώματος-άμμου. Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο (2) υποστυλώματα διατομής
115 x 115χιλ που συνδέονται μεταξύ τους με το σύστημα περιστροφής ώστε να επιτρέπεται η
μεταφορά χώματος-άμμου από και προς την πλατφόρμα. Στο άνω υποστύλωμα εφαρμόζεται επιπλέον
ξύλινη χειρολαβή που βοηθά στην περιστροφή. Το σκελετό ολοκληρώνει επιπλέον ξύλινη δοκός
τοποθετημένη υπό κλίση επίσης διατομής 115 x 115χιλ. Στην απόληξη της κεκλιμένης δοκού
τοποθετείται υποτυπώδης επιστέγαση από θεματικό πανέλο υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ.
Τμήμα της κεκλιμένης δοκού αφαιρείται κατάλληλα ώστε να προσαρμοστεί ο μηχανισμός της τροχαλίας
από το σύστημα μεταφοράς άμμου-χώματος. Το σύστημα ολοκληρώνεται με αλυσίδα από το οποίο
αναρτάται δοχείο-κουβαδάκι για τη μεταφορά.
Η κεκλιμένη αναρρίχηση αποτελείται από το δίχτυ διαστάσεων 2000 x 1500χιλ περίπου, το οποίο
συνδέεται στο πατάρι σε ύψος 950χιλ. Το δίχτυ αποτελείται από πολύκλωνο συρματόσχοινο διατομής
16χιλ επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία των κλώνων του κατά της τριβής. Τα
καλώδια συνδέονται και συγκρατούνται μεταξύ τους με σφαιρικούς πολυαμυδικούς συνδέσμους.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6.000,00
(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

A.T.

: 45

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.15

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 3,55μ μήκος περίπου 5,30μ και πλάτος περίπου 1,85μ.
Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 9,00μ, πλάτους περίπου 5,40μ και το μέγιστο ύψος
πτώσης του θα είναι μικρότερο από 1,85μ.
Με εξαίρεση τα μεταλλικά στοιχεία της η κατασκευή είναι σχεδόν εξολοκλήρου κατασκευασμένη από
πριστή και πολυκολλητή ξυλεία.
Το παιχνίδι αποτελείται από ένα σύστημα σκαλοπατιών τα οποία περιστρεφόμενα και πακτωμένα σε
κεντρικό κατακόρυφο στύλο συνθέτουν μια περιστρεφόμενη κλίμακα. Η κλίμακα καταλήγει σε
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τριγωνικό πατάρι που οδηγεί μεταλλική τσουλήθρα. Η περιστρεφόμενη κλίμακα καλύπτεται εξωτερικά
με κατακόρυφες ξύλινες σανίδες –μία για κάθε σκαλοπάτι-. Τέλος η κατασκευή ολοκληρώνεται με
επιστέγαση από θεματικό πανέλο, το οποίο στηρίζεται στον κεντρικό κατακόρυφο στύλο και στο
δεύτερο στύλο της κατασκευής που διαπερνά το πρώτο σκαλοπάτι και το τριγωνικό πατάρι. Ανάμεσα
στους δύο στύλους αυτούς προσαρμόζεται και η κουπαστή του παταριού που προστατεύει το χρήστη
από την πτώση.
Τα ορθογωνικά σκαλοπάτια της κλίμακας διαστάσεων περίπου 1000x290χιλ έχουν πάχος περίπου 70χιλ
και τοποθετούνται ακτινωτά αφού διαπεράσουν τον κεντρικό μεταλλικό στύλο διατομής Φ88,9χιλ και
πάχους 3χιλ.
Η κλίμακα καταλήγει σε τριγωνικό πατάρι από ξύλινες σανίδες σε διαστάσεις τέτοιες ώστε να
ολοκληρωθεί η κυκλική κάτοψη της κλίμακας.
Η εξωτερική παρειά κάθε σκαλοπατιού καλύπτεται κατά πλάτος με κατακόρυφη ξύλινη σανίδα πλάτους
330mm, πάχους επίσης 70mm και ύψους κλιμακούμενου ανά πάτημα με το ψηλότερο να προσαρμόζεται
στο ανώτερο πάτημα.
Με τον τρόπο αυτό η συνολική κατασκευή φαίνεται να καλύπτεται περιμετρικά με αντίστοιχη
κλιμακούμενη ξύλινη κατασκευή. Οι κατακόρυφες σανίδες μπορεί να φέρουν επιπλέον χαράξεις ή και
αφαιρέσεις υλικού σε στρατηγικά σημεία βοηθώντας το χρήστη στην ανάβαση αλλά ενισχύοντας και
την αισθητική έκφραση του παιχνιδιού.
Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τα πανέλα εξόδου, την μπάρα
κρατήματος και τη βάση. Η σκάφη πλάτους περίπου 570χιλ είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο
χάλυβα πάχους 1,5χιλ. Τα πλαϊνά ασφαλείας από HPL (τύπου MEG) έχουν πάχος 18χιλ και εφάπτονται
αριστερά και δεξιά κατά μήκος της σκάφης.
Τα πανέλα εξόδου στην τσουλήθρα, κατασκευάζονται από πανέλα από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους
12χιλ με θεματική μορφή. Στο κενό μεταξύ των πανέλων αυτών προσαρμόζεται μεταλλική μπάρα
κρατήματος σε ύψος τέτοιο ώστε να αναγκαστεί το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να
κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά
τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.
Η επιστέγαση που στηρίζεται στους δύο στύλους της κατασκευής αποτελεί πανέλο από υλικό τύπου
HPL - MEG πάχους 12χιλ και έχει θεματική μορφή (π.χ σύννεφο).
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8.785,00
(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε

A.T.

: 46

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.16

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 1,20μ μήκος περίπου 1,85μ και πλάτος περίπου 0,80μ.
Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 4,00μ, πλάτους περίπου 5,00μ και το μέγιστο ύψος
πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Το όργανο αποτελείται από οκτώ ζεύγη κολώνων. Το κάθε ζεύγος αποτελείται από δύο κολώνες
διαστάσεων 95x95x1150χιλ η μεγάλη και 95x95x550χιλ η μικρή από το έδαφος.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 550,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

A.T.

: 47

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.17

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Ένα σύνθετο όργανο νηπίων με δύο πατάρια ύψους 0,95μ, το ένα με δίριχτη ξύλινη στέγη και
τσουλήθρα νηπίων και το άλλο ασκεπές με σκαλίτσα. Τα δύο πατάρια συνδέονται με τούνελ, μήκους
περίπου 1,00μ.
Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τα πανέλα εξόδου, την μπάρα
κρατήματος και τη βάση. Η σκάφη πλάτους περίπου 570χιλ είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο
χάλυβα πάχους 1,5χιλ. Τα πλαϊνά ασφαλείας από HPL (τύπου MEG) έχουν πάχος 18χιλ και εφάπτονται
αριστερά και δεξιά κατά μήκος της σκάφης.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.000,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T.

: 48

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.18

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
Ένα σύνθετο δραστηριοτήτων το οποίο αποτελείται από δύο στεγασμένα με δίριχτυ στέγη σπιτάκια
και πατάρι. Η κατασκευή είναι ξύλινη και φέρει διακοσμητικό στεγαστράκι καμπύλου σχήματος με
κλίση.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.900,00
(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια

A.T.

: 49

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.19

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ
Η κατασκευή έχει διαστάσεις, πλάτος 1,60μ, μήκος 1,60μ και ύψος 0,80μ.
Ο τραπεζόπαγκος αποτελείται από τραπέζι και εκατέρωθεν ενσωματωμένα παγκάκια χωρίς πλάτη που
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στερεώνονται σε διπλές δοκούς προσαρμοσμένες στα πόδια του τραπεζιού.
Η επιφάνεια του τραπεζιού συγκροτείται από επτά παράλληλες δοκούς διαστάσεων 1600 x 95 x 45χιλ.
Τα παγκάκια (ένα σε κάθε μεγάλη πλευρά) αποτελούνται από δύο δοκούς ιδίων διαστάσεων. Το
τραπέζι και τα παγκάκια εδράζουν στη βάση του τραπεζόπαγκου.
Η βάση του τραπεζόπαγκου, όπως και οι τραβέρσες τόσο του τραπεζιού όσο και των καθισμάτων,
κατασκευάζονται από σουηδική ξυλεία διατομής 95 x 45χιλ.
Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού, στα σημεία σύνδεσης με τα οριζόντια τμήματα των καθισμάτων και
στο σημείο συναρμογής με το τραπέζι, φέρουν ειδικές εγχάρακτες εσοχές, σε όλο το πλάτος, ώστε
τα δύο οριζόντια ξύλα στήριξης του τραπεζιού και των καθισμάτων αγκαλιάζουν τα πόδια της
κατασκευής.
Η όλη κατασκευή δεν παρουσιάζει εμφανή μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης. Όλες οι συναρμογές είναι
κρυφές και στην κάτω επιφάνεια.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 350,00
(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T.

: 50

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.14

Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 μ. μήκος, 0,50 μ πλάτος και 0,75μ.
ύψος με μεταλλικό σκελετό και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία.
Κωδικός αναθεώρησης:

Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 μ. μήκος, 0,50 μ πλάτος και 0,75μ. ύψος με
μεταλλικό σκελετό και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία. . Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να
είναι πολύ καλά πλαναρισμένη, με βερνίκι εμποτισμού εξωτερικών επιφανειών με τους απαιτούμενους
συνδέσμους, μπουλόνια και τσιμεντοκονίαμα πάκτωσης. Τα υλικά εμποτισμού πρέπει να είναι
οικολογικά, υποαλλεργικά χωρίς τοξικές ουσίες κατάλληλα για χρήση από παιδιά.
Ο πάνω άκρες των σανιδών που αποτελούν την περίφραξη πρέπει να είναι στρογγυλεμένες για αποφυγή
ατυχημάτων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 150,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T.

: 51

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7735

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό
οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και
δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,25
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 52

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02.1

Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΑΟΙΚ 7785.1
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Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών (ξύλινων και σιδηρών, τοίχων, στοιχείων εμφανούς
σκυροδέματος,μεταλλικου πλεγματος κ.λ.π.), με τα αντίστοιχα χρώματα (βερνίκια ξύλινων
επιφανειών, ανυλίνες, ριπουλίνες, πλαστικά, τσιμεντοχρώματα, κ.λ.π.), σε δύο στρώσεις , μετά
τις απαιτούμενης προπαρασκευής και απόξεσης της επιφάνειας των παλιών χρωμάτων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,00
(Ολογράφως) : πέντε

A.T.

: 53

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.03

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7767.6

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων.
Διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,00
(Ολογράφως) : τρία

A.T.

: 54

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.2

Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31
μέχρι 0,60 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί
κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς
απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-07-01-00.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.
ΝΑΠΡΣ Ζ02.02
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 60,00
(Ολογράφως) : εξήντα

A.T.

: 55

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.3

Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61
μέχρι 0,90 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί
κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς
απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-07-01-00.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.
ΝΑΠΡΣ Ζ02.03
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 80,00
(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T.

: 56

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Α05.1

Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου χώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΑΠΡΣ Α05
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Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων με κηπαίο χώμα, κοσκινισμένο και απαλλαγμένο
απο κάθε άχρηστο υλικό (ανά m3 τοποθετουμένου κηπαίου χώματος, μετρουμένου επίτόπου του έργου
και μεκαταμέτρηση της επιφάνειας που διαστρώθηκε με κηπαίο χώμα και του μέσου
πάχουςδιαστρώσεως αυτού). Περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση
Ευρώ

(Αριθμητικά): 12,00
(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T.

: 57

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02

Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1620

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη,
οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της
εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,00
(Ολογράφως) : πέντε

A.T.

: 58

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.2

Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ
0,50 Χ 0,50 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5120

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και
καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και μέσων.
ΝΑΠΡΣ Ε02. 2 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,00
(Ολογράφως) : δύο

A.T.

: 59

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2

0,50 x 0,50 x 0,50 m

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5110

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
εκτέλεση της εργασίας
ΝΑΠΡΣ Ε04. 2 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,40
(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

A.T.

: 60

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.3

0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

Θάμνοι, κατηγορίας Θ3
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
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μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ02. 3 Θάμνοι κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Θ3

Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,40
(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

A.T.

: 61

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ03.4

Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5220

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ03. 4 Αναρριχώμενα κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Α4

Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 62

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-01-00.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,30
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 63

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.3

Δένδρα, κατηγορίας Δ3
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ01. 3 Δένδρα κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Δ3

Σελίδα 36 από 39

18PROC004271939 2018-12-27

Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ

(Αριθμητικά): 12,50
(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 64

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2

Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από
1,70 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5353

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε
θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1
Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,50
(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά

A.T.

: 65

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
Η09.1.1. 1

Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
Ονομαστική διάμετρος 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 32,00
(Ολογράφως) : τριάντα δύο

A.T.

: 66

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.2

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7
ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας .
Έλεγχος ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου
διατομής 1,5 mm2. Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη δυνατότητα χειροκίνητης
λειτουργίας χωρίς κονσόλα.
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης
φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού,
ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η09.2.3. 2 Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

2

(Αριθμητικά): 130,00
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

Σελίδα 37 από 39

Τιμολόγιο μελέτης

A.T.

18PROC004271939 2018-12-27

: 67

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα
υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων,
τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,
προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε
άλλη απαραίτητη εργασία).
Η09.2.13. 2 Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 12,00
(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T.

: 68

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Β

10 ins, δύο-τριών Η/Β

Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,
Κωδικός αναθεώρησης:

από πολυεστέρα, διαστάσεων 50 x 40 x 20 (cm)

ΗΛΜ 8

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,
από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου
, για τοποθέτηση
προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον
3 mm , με
αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων (προγραμματιστών, μετασχηματιστών
κλπ), μεταλλική ή από πολυεστέρα
με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας
τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά
ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης.
ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Β Διαστάσεις
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 70,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T.

: 69

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.1

50 x 40 x 20 (cm)

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην
τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η01.1. 1 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,30
(Ολογράφως) : τριάντα λεπτά

A.T.

: 70

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1

Φ 16 mm

Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για
πίεση λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων
και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,22
(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά

A.T.

: 71

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.3

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην
τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η01.1. 3 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

Φ 25 mm

(Αριθμητικά) : 0,45
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

11/12/2017
Οι μελετητές

ελιανα χαριτου
αρχιτεκτων μηχανικος

11/12/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

βασω κω/πουλου
αρχιτεκτων μηχανικος
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ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
A.T. : 1
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 3211Β

100%

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.
ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 17,80
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 17,80
(Ολογράφως) : δέκα επτά και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.66.10

Αποξηλώση εξοπλισμού παιδικης χαρας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 275

100%

Αποξηλώσεις στοιχείων εξοπλισμού παιδικης χαρας (παιχνίδια, παγκάκια, φωτιστικοί στύλοι, κάδοι
σκουπιδιών κλπ.) συμπεριλαμβανομενης και της θεμελιωσης, με τη συσσώρευση των άχρηστων υλικών
προς φόρτωση , την φορτοεκφόρτωσή τους και την μεταφορα σε οποιαδηποτε αποσταση. Περιλαμβάνεται
η ταξινόμηση και αποθήκευση των χρήσιμων υλικών. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με μηχανικά μέσα ή
με τα χέρια όπου απαιτείται.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 500,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T. : 3
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01

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

ΟΙΚ 2236

100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά
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A.T. : 4
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.1

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων
μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 1123.Α

100%

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο,
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την
φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 7,90
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 5
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ01

Κοπή ασφαλτ/δέματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2269Α

100%

Για την ευθύγραμμη και συνεχή τομή πάχους μέχρι 0,15 μ σε οδόστρωμα οποιουδήποτε πάχους
και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, η οποία γίνεται
αποκλειστικά και μόνον με χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM
ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα χαραγμένα όρια της κοπής και να
προφυλάσσεται το οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούμενες και καθορισμένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση του
αποκοπτόμενου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν με το άρθρο
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες του παρόντος Τιμολογίου.
Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέματος, που απαιτούνται για την κατασκευή
ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν ασφαλτοσκυρόδεμα (ενώσεις,
αρμοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων περιλαμβάνεται ανηγμένα στα αντίστοιχα
άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών.
Τιμή ανά μέτρο μήκους τομής πάχους μέχρι 0,15μ σε οδόστρωμα αόπλου ή ελαφρώς οπλισμένου
σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,86
(Ολογράφως) : ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 6
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.01.02

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2101

100%

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m, με την αποκόμιση και
συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.
Περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφάνειας (m2).
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ΕΥΡΩ : 5,30 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 11,60
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,60
(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα λεπτά

A.T. : 7
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1136

100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Δια μέσου οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 8
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2171

100%

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,90
(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T. : 9
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός
είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 34,30
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 34,30
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και τριάντα λεπτά

A.T. : 10
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
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Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 1123.Α

100%

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

επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών
και του πυθμένα τους,
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των
γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες,
- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο
σχηματισμός των αναβαθμών
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή
επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές
θέσεις
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση
- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση
κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που
οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους
τοπικούς περιορισμούς.
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και
πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 7,00
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,00
(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 11
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 2151

100%

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης,
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες,
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με
ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές
θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών,
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες
αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος
- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση
σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα
αγωγών κλπ)
- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος
- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων
εκσκαφών
- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε
απόσταση
- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής
για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου,
οχετού ή αγωγού
- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών
του ορύγματος
- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην
θέση του ορύγματος
- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών
από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα
του Τιμολογίου.
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας
έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι
μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές
και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη
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των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη
(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ' ύψος).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 10,30
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,30
(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα λεπτά

A.T. : 12
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και
εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των
προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους
στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 62,30
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 62,30
(Ολογράφως) : εξήντα δύο και τριάντα λεπτά

A.T. : 13
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3214

100%

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η
εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη
τιμή του άρθρου 32.02.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 106,00
(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 14
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β51

Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα
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ΟΔΟΝ 2921

100%

Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15,
διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων
ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη
δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους
ξυλότυπους.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των
απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους
σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και
υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια, η δαπάνη
τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής
0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους, η δαπάνη αρμολογήματος
με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας
και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 15
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
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Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,01
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T. : 16
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3841

100%

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 20,25
(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 17
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811

100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
Σελίδα 8 από 32

Τιμές Εφαρμογής

18PROC004271939 2018-12-27

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 18
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3816

100%

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00
"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή
πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους
ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να
προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή
επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 19
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.01

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας
Β500A
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3872

100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
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Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,13
(Ολογράφως) : ένα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 20
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ
Ν\60.10.40.03

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 103

100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης
του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την
Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά
φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα
με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των
εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που
προβλέπονται από τη μελέτη
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)
διατομής 3 x 1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα
Το σώμα φωτιστικού θα είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με ειδική πολυεστερική βαφή
πούδρας για αντοχή στο έντονα διαβρωτικό περιβάλλον ρύπανσης και χημικών αλλοιώσεων βαφή
σύμφωνα με το πρότυπο RoHS. Το φωτιστικό θα φέρει γυάλινο διαφανές επίπεδο κάλυμμα για μέγιστη
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διαπερατότητα και αντοχή σε θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις καθώς και σταθεροποίηση ως προς
την UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη μηχανικής αντοχής IK ≥08 κατά ΕΝ 62262 (και
δείκτη προστασίας έναντι νερού σκόνης IP≥66 κατά ΕΝ 60598. Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης επί
προσαρμογής σε βραχίονα κατά 0 έως -15ο και για τοποθέτηση επί κορυφής ιστού 0 έως +15ο ή το
σύστημα στήριξης του θα παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας στο επίπεδο της εγκατάστασης Θα πρέπει
το φωτιστικό να διαθέτει εξαρτήματα για προσαρμογή σε βραχίονα διαφόρων διατομών π.χ. Φ48-60mm
Μέγιστο Βάρος Φωτιστικού με το σύστημα στήριξης ≤ 15 Kgr . Η οπτική μονάδα LED θα αποτελείται
από συνδυασμό LED και φακών (ένας ανά LED) οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ακρυλικό
υλικό υψηλής θερμικής αντοχής και αντοχής έναντι στο κιτρίνισμα.με εναλλακτικά σύστημα
ανακλαστήρων. Τα LED θα πρέπει να τροφοδοτούνται με μέγιστο ρεύμα οδήγησης τα 1000mA. Σε
περίπτωση αστοχίας κάποιου LED θα πρέπει τα υπόλοιπα να λειτουργούν κανονικά και να μην
διακόπτεται η εν σειρά τροφοδοσία. Η οπτική μονάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8
LEDs .Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ ± 5 % και δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI≥ 70 Συμμόρφωση με το
ΕΝ 62471 για τις απαιτήσεις φωτοβιολογικής ασφάλειας. Συμμόρφωση με RG0 ή RG1 για τις
απαιτήσεις φωτιστικών γενικού φωτισμού (General Purpose Luminaires / 500lux.Το φωτιστικό θα
πρέπει να έχει ισχύ από 50 έως και 80W H ελάχιστη φωτεινή ροή μετά των οπτικών και θερμικών
απωλειών είναι ≥ 5000 lm. Η ελάχιστη απόδοση του φωτιστικού συστήματος να είναι ≥100 lm/W.
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως
εξής:
Ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 550,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

A.T. : 21
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ
62.10.35.04

Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση μικροαυτομάτων
ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55

100%

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς
φωτισμού. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς με
χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους
με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους.
Τιμή ανά επι μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται, ως εξής:
Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 22
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.37

Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση
της θύρας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

100%

Επισκευή του κυρίως σώματος και της θύρας υπαιθρίου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (πίλαρ),
οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η αφαίρεση επικολλημένων αφισσών και ο καθαρισμός όλων των επιφανειών
- Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του πίλλαρ.
- Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή μηχανισμού
μανδάλωσης, κλπ.), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της με νέα.
- Την προμήθεια, μεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας
Τιμή ανά πίλλαρ (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 60,00
(Ολογράφως) : εξήντα
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A.T. : 23
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.35

Αντικατάσταση ραγιοδιακοπτών – χρονοδιακοπτών φορτίου
Κωδικός αναθεώρησης:

Αντικατάσταση ραγιοδιακοπτών – χρονοδιακοπτών

Ευρώ

φορτίου

σε πίλλαρ

φωτισμού.

(Αριθμητικά) : 100,00
(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 24
Άρθρο : ΝΑΗΛΜ
Ν\62.10.41.05

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού – φρεάτια - καλώδια τύπου Ε1VVU
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59.01

100%

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού – φρεάτια - καλώδια τύπου Ε1VVU, -R-S (NYY) ονομαστική τάση
600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5x4mm2.
Ολα τις εργασιες θα τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές σύμφωνα με τους κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
(1 μετρο)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,00
(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 25
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.2

Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 40χιλ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7397

100%

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 40χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται σε
δύο στρώσεις. Το Η πρώτη πάχους 30χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR
(καουτσούκ) κοκκομετρικής διαβάθμισης 7-15χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα
πολυουρεθάνης. Η δεύτερη στρώση, πάχους 10χιλ. απότελείται από κόκκους ελαστικού EPDM
οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-4χιλ.που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική
κόλλα πολυουρεθάνης. Δίνεται η δυνατότητα να δδημιουργηθούν στην τελική στρώση διάφορα σχέδια
με χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του
έργου με χρήση οδηγών (ράγες).
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η εργασία διάστρωσης και η αποκομιδή των
άχρηστων υλικών.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 75,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

A.T. : 26
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.3

Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 50χιλ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7397

100%

Συνθετικός χυτός τάπητας πάχους 50χιλ. Το δάπεδο διαστρώνεται πάνω σε υπόβαση και γίνεται σε
δύο στρώσεις. Το Η πρώτη πάχους 30χιλ. αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR
(καουτσούκ) κοκκομετρικής διαβάθμισης 7-15χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα
πολυουρεθάνης. Η δεύτερη στρώση, πάχους 10χιλ. απότελείται από κόκκους ελαστικού EPDM
οποιασδήποτε απόχρωσης, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-4χιλ.που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική
κόλλα πολυουρεθάνης. Δίνεται η δυνατότητα να δδημιουργηθούν στην τελική στρώση διάφορα σχέδια
με χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επιτόπου του
έργου με χρήση οδηγών (ράγες).
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η εργασία διάστρωσης και η αποκομιδή των
άχρηστων υλικών.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 82,00
(Ολογράφως) : ογδόντα δύο
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A.T. : 27
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.81

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων
κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744

100%

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους κυβόλιθους
περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε οποιαδήποτε υποδομή.
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβόλιθων της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται
με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση
ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής κυβόλιθους.
Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβόλιθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι
καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση
|Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής
προιόντων
| ανακλαστικότητας | αντανακλαστικότητας |
εκπομπής στο
|
στην ηλιακή
| στο εγγύς υπέρυθρο | υπέρυθρο(Infrared
|
ακτινοβολία
|
φάσμα
|
Emittance)
|
(SR)
|
(SRnir)
|
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1
|
|
|
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ
|
|
|
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ | SR >= 0,50
|
>= 0,50
|
>= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2
|
|
|
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, |
|
|
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,
|
|
|
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,
|
|
|
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ
| SR >= 0,40
|
>= 0,50
|
>=0,85

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις
ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.
Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του
συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο, με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371.
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 39,40
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά

A.T. : 28
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β52

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟΝ 2922

100%

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x
0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και
αρμολόγησης,
- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5
- 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου
ανά m3,
- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3
μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.
Σελίδα 13 από 32

Τιμές Εφαρμογής

Ευρώ

18PROC004271939 2018-12-27

(Αριθμητικά) : 13,80
(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά

A.T. : 29
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.22.6.2

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΑΟΙΚ 73.11

100%

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου
Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πάχους
συμπυκνωμένης στρώσης 8 εκ. Το αποτέλεσμα του έχει την όψη του χωμάτινου δαπέδου, είναι γερό
και δεν απαιτεί συντήρηση, δεν λασπώνει, δεν μένουν πάνω του σημάδια και δεν επηρεάζεται απόο
τις ακρέες καιρικές συνθήκες. Επίστρωση τελικής επιφάνειας διαδρόμων, χώρων κλπ με υλικό
προερχόμενο από θραύση σε τριβείο κεραμικών προϊόντων, πλήρως ψημένων, άριστης ποιότητας. Στο
μίγμα υπάρχει θηραϊκή γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άμμος, κεραμάλευρο και κεραμική ψηφίδα. Συνολικά
το αλεσμένο κεραμίδι σεδιάφορες κοκκομετρίες είναι σε ένα ποσοστό περίπου 100% των αδρανών του
μίγματος. Στο μίγμα δεν πρέπει να υπάρχουν ασβεστολιθικά αδρανή σε μορφή χαλικιού ή
γαρμπιλιού, διότι αυτά προσδίδουν την αίσθηση του 3Α, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καθόλου
ελαστικότητα στο έδαφος. Το συνδετικό υλικό είναι ένα ειδικό πρόσμικτο θηραϊκής γης και
ποζολάνης και δεν υπάρχει τσιμέντο. Η στρώση αυτή του τελικού ενιαίου πάχους, μετά την
ολοκλήρωση της συμπίεσης 8 εκ. προβλέπεται να κατασκευασθεί σε υπάρχουσα πλήρως διαμορφωμένη
και συμπυκνωμένη στρώση 3Α, 15εκ. με διαμορφωμένες ρύσεις, εργασία που δεν περιλαμβάνεται στο
άρθρο. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του τελικού μίγματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά
από τη θέση παραγωγής μέχρι το έργο, η επιμελής διάστρωση στα επιθυμητά πάχη (10 εκ.) μέχρι να
επιτευχθεί το προβλεπόμενο τελικό πάχος των 8 εκ μετά την συμπίεση του, η συμπύκνωση και η
κυλίνδρωση με κύλινδρο βάρους άνω των 650 κιλών μέχρι να γίνει το μίγμα ασυμπίεστο, και η
ταυτόχρονη διαβροχή με νερό χωρίς πίεση. H τελική του επιφάνεια δεν πρέπει να πάνω από την
τελική του φυσικού δαπέδου. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρης τελικής επιφάνειας συμπυκνωμένου
πάχους 8 εκ. μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση και κάθε
εργασία. Χαρακτηριστικά Σταθεροποιημένου Κεραμικού Δαπέδου σύμφωνα με εγκεκριμένη ευρωπαϊκή
μέθοδος ελέγχου :
Χαρακτηριστικά - Συμπεριφορά προϊόντος
Φαινόμενο ειδικό βάρος 1,59 gr/cm3
Ανοικτό πορώδες 25%
Ποσοστό Υδατοκορεσμού 16%
Υδατοαπορρόφηση 1.55 mm/min0.5
Ατμοδιαπερατότητα 2.53E-06 g / m2.s.Pa
Δυναμικό μέτρο
ελαστικότητας 3780 MPa
Αντοχή σε θλίψη 7 ημερών 6.26 MPa
ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 0.66 MPa
ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ k= 9.9E-08 (m/sec)
ΣΧΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ(PROCTOR)
Μέγιστη πυκνότητα 1.830 t/m3
Βέλτιστη υγρασία 14.6 %
Το δάπεδο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο διαπιστευμένου φορέα και την προσκόμιση πιστοποιητικού
συμμόρφωσης. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο
φορέα.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 35,00
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 30
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.81.01

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 20 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5281

100%

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με
χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους
κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και
πύκνωση στά άκρα 100x100 mm.
Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
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(Αριθμητικά) : 39,00
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T. : 31
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.1

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ
Το όργανο έχει μέγιστο ύψος 2,20μ, μέγιστο πλάτος 1,00μ και μέγιστο μήκος 2,75μ.
Το μέγιστο ύψος πτώσης του οργάνου είναι 2,15, ενώ ο απαιτούμενος χώρος ασφαλείας του έχει
διαστάσεις 6,40Χ5,00μ.
Αποτελείται από τέσσερα κατακόρυφα υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και δύο οριζόντια δοκάρια
ίδιας διατομής. Στα οριζόντια δοκάρια είναι προσαρμοσμένο και καλά στερεωμένο μεταλλικό πλαίσιο
στο οποίο έχουν συγκολληθεί 7 σιδηροσωλήνες διατομής περίπου Φ27mm. Στα κατακόρυφα υποστυλώματα
είναι προσαρμοσμένο και καλά στερεωμένο μεταλλικό πλαίσιο στο οποίο έχουν συγκολληθεί 3
σιδηροσωλήνες διατομής περίπου Φ27mm. Στα κάθετα υποστυλώματα προσαρμόζονται 4 χειρολαβές από
σιδηροσωλήνα ίδιας διατομής με τους προηγούμενους.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών
βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή
της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι
γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Οι ορθοστάτες φέρουν επίσης πλαστικά προστατευτικά καπάκια για την προστασία από την υγρασία.
Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές
μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί
επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από
graffiti κλπ.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 700,00
(Ολογράφως) : επτακόσια

A.T. : 32
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.2

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ
Το όργανο θα έχει μέγιστο απαιτούμενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00 και το ύψος πτώσης του θα είναι
1,30μ.
Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και οριζόντιο δοκάρι από
σιδηροσωλήνα Φ75mm περίπου. Τα υποστυλώματα συνδέονται με το οριζόντιο δοκάρι μέσω μεταλλικού
τεμαχίου, το οποίο βιδώνεται με μεταλλικά μπουλόνια στα υποστυλώματα. Στο οριζόντιο δοκάρι
αναρτώνται τα καθίσματα της κούνιας. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται
από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη
συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες
εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών
βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη
εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα νηπίων πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευάζεται από λάμα
αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με
πολυουρεθάνη για την αποφυγή πτώσεων.
Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές
μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί
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επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από
graffiti κλπ.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 800,00
(Ολογράφως) : οκτακόσια

A.T. : 33
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.3

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

Το όργανο θα έχει μέγιστο απαιτούμενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00μ και το ύψος πτώσης του θα
είναι 1,30μ.
Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και οριζόντιο δοκάρι με
μεταλλικά μπουλόνια στα υποστυλώματα. Στο οριζόντιο δοκάρι αναρτώνται τα καθίσματα της
κούνιας. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο
γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.
Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο
καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών
βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη
εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα παίδων πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευάζεται από λάμα
αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ.
Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές
μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί
επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από
graffiti κλπ.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 650,00
(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα

A.T. : 34
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.4

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΦΩΛΙΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

KOYNIA ΦΩΛΙΑ
Το όργανο θα έχει μέγιστο απαιτούμενο χώρο ασφαλείας 3,00Χ7,00 και το ύψος πτώσης του θα είναι
1,30μ.
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Αποτελείται από τέσσερα ξύλινα λοξά υποστυλώματα διατομής 0,09-0,10μ και οριζόντιο δοκάρι από
σιδηροσωλήνα Φ75mm περίπου. Τα υποστυλώματα συνδέονται με το οριζόντιο δοκάρι μέσω μεταλλικού
τεμαχίου, το οποίο βιδώνεται με μεταλλικά μπουλόνια στα υποστυλώματα. Στο οριζόντιο δοκάρι
αναρτάται το κάθισμα φωλιά. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από
διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται
με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που
απολήγουν στο κάθισμα φωλιά.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών
βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη
εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Ο σκελετός του καθίσματος φωλιά κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 1000mm, και
καλύπτεται περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του κυκλικού σχήματος,
υπάρχει ειδική διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο.
Τα ξύλινα μέρη του οργάνου θα είναι από υλικό ειδικά επεξεργασμένο ώστε να διαθέτει εξαιρετικές
μηχανικές ιδιότητες, να είναι ανθεκτικό στις ακραίες εξωτερικές συνθήκες, να μην απαιτεί
επαναχρωματισμούς, να είναι ανθεκτικό στις φθορές και διαβρώσεις και να καθαρίζεται εύκολα από
graffiti κλπ.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.500,00
(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

A.T. : 35
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.5

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 0,90μ, μήκος 0,90μ και πλάτος 0,40μ. Απαιτεί μέγιστο
χώρο ασφαλείας 3,90μ Χ3,40μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Το όργανο έχει βάση από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.
Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασμένο
και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό
των δακτύλων των παιδιών - χρηστών.
Το κάθισμα διατομής 10-15mm, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και είναι σχεδιασμένο
εργονομικά για την ανατομία του παιδιού.
Τα πανέλα με το σχέδιο ακρίδα έχουν στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή ατυχημάτων και φέρουν
δύο σωλήνες Φ27mm περίπου, που δημιουργούν σαν αναβολέας και προστατευτικό πλάτης. Εξωτερικά
φέρουν ανοξείδωτες χειρολαβές.
Το μεταλλικό έλασμα το οποίο συνδέει το κάθισμα και τα πανέλα που δημιουργούν το σχέδιο του
παιχνιδιού, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο – βάση.
Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 420mm, το οποίο
αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση τα πανέλα, το κάθισμα
και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
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υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 450,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 36
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.6

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 0,80μ, μήκος 0,70μ και πλάτος 0,35μ. Απαιτεί μέγιστο
χώρο ασφαλείας 3,80μ Χ3,40μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Το όργανο έχει βάση από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης.
Το ελατήριο επάνω στο οποίο στηρίζεται η σούστα κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασμένο
και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό
των δακτύλων των παιδιών - χρηστών.
Το κάθισμα διατομής 10-15mm, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό και είναι σχεδιασμένο
εργονομικά για την ανατομία του παιδιού.
Τα πανέλα με το σχέδιο πεταλούδα έχουν στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή ατυχημάτων και
φέρουν δύο σωλήνες Φ27mm περίπου, που δημιουργούν σαν αναβολέας και προστατευτικό πλάτης.
Εξωτερικά φέρουν ανοξείδωτες χειρολαβές.
Το μεταλλικό έλασμα το οποίο συνδέει το κάθισμα και τα πανέλα που δημιουργούν το σχέδιο του
παιχνιδιού, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο – βάση.
Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα βάθους περίπου 420mm, το οποίο
αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση τα πανέλα, το κάθισμα
και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία..
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 450,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 37
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.7

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 0,80μ, μήκος 2,00μ και πλάτος 0,80μ. Απαιτεί
μέγιστο χώρο ασφαλείας 3,80μ Χ5,00μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Αποτελείται από τέσσερις ξύλινες δοκούς υπό γωνία 100°, σχηματίζοντας παιχνίδι αναρρίχησης με
δύο ράμπες σε σχήμα Λ. Οι δοκοί έχουν διατομή διαστάσεων περίπου 45Χ95Χ1050χιλ. Πάνω στις
δοκούς τοποθετούνται τρεις ξύλινοι δοκοί διατομής 45Χ95Χ780 χιλ. που χρησιμεύουν για την άνοδο
και κάθοδο του παιδιού.
Το όργανο συνοδεύεται από εγγύηση 10 ετών
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176. Επίσης η εταιρεία κατασκευής θα πρέπει να φέρει την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
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Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 450,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 38
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.8

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 0,95μ και διάμετρο 0,80μ. Απαιτεί μέγιστο χώρο
ασφαλείας κύκλο διαμέτρου 4,80μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Αποτελείται από την πλατφόρμα περιστροφής, τον μηχανισμό στήριξης και την βάση στήριξης.
Η πλατφόρμα έχει πάτωμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20-22 χιλ. με αντιολισθητική επιφάνεια στο
κέντρο της οποίας υπάρχει κεντρική κολώνα διατομής 95Χ95χιλ. Στο πάτωμα και στην κολώνα
στερεώνονται (χωρίς να προεξέχουν οι συνδέσεις) μέσω χαλυβδοελασμάτων, οι μεταλλικές χειρολαβές
σχήματος Γ και διατομής περίπου Φ33,50χιλ. Οι χειρολαβές είναι γαλβανισμένες εν θερμώ και
βαμμένες με πολυεστερική βαφή.
Ο μηχανισμός περιστροφής απαρτίζεται από την πλάκα έδρασης του κουζινέτου και τον άξονα
περιστροφής. Η πλάκα έδρασης του κουζινέτου αποτελεί και το συνδετήριο με το κυρίως σώμα του
μύλου. Κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα πάχους 10mm και φέρει συγκολλητά διάτρητο διαμέτρου
120mm και πάχους 26mm το οποίο εσωτερικά φιλοξενεί δύο ρουλεμάν. Ο άξονας περιστροφής διαμέτρου
45mm μέσω χαλυβδοελάσματος πάχους 10mm συγκολάται με τον άξονα πάκτωσης.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 450,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 39
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.9

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 1,15μ, μήκος περίπου 2,70μ και πλάτος 0,85μ.
Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,70μ και πλάτους 3,85μ και το ύψος πτώσης του θα
είναι μικρότερο από 0,60μ.
Αποτελείται από τέσσερις κολώνες ξύλινες διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 1,15μ και δύο οριζόντιες
δοκούς ίδιας διατομής και μήκους περίπου 2,70μ. Σε κάθε οριζόντια δοκό κρέμονται επτά αλυσίδες
γαλβανισμένες εν θερμώ (DIN 766) ανά 0,30μ και στις οποίες στερεώνονται τα επτά ξύλινα πατήματα
διατομής 95Χ95χιλ και μήκους 0,76μ. Τα ξύλινα πατήματα συνδέονται μεταύ τους επίσης με αλυσίδες
οι οποίες στερεώνονται στα υποστυλώματα της κατασκευής.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 750,00
(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

A.T. : 40
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.10

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος περίπου 1,00μ, μήκος 2,00μ και πλάτος 0,80μ. Απαιτεί
μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,00μ και πλάτους 3,80μ και το ύψος πτώσης του θα είναι
μικρότερο από 0,60μ.
Αποτελείται από τέσσερις κολώνες ξύλινες διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 1,00μ στις οποίες
στηρίζεται ξύλινο πλαίσιο διατομής περίπου 70Χ145χιλ. Στο πλαίσιο εσωτερικά τοποθετείται δίχτυ
που κατασκευάζεται από πολύκλωνο συρματόσχοινο διατομής Φ16χιλ. Οι απολήξεις των συρματόσχοινων
φέρουν ειδικά διαμορφωμένους πρεσαριστούς συνδέσμους για την σύνδεση τους στα ξύλινα στοιχεία.
Την κατασκευή συμπληρώνουν μεταλλικές αντιρρήδες για την επιπλέον στήριξη της.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 850,00
(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα

A.T. : 41
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.11

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, μήκος 2,00μ και πλάτος 0,95μ και τοποθετείται σε ύψος από
περίπου 0,30μ έως 0,40μ από το δάπεδο. Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,00μ και
πλάτους 3,10μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 0,15μ. Στα υποστυλώματα
στηρίζεται ξύλινη δοκός διατομής 95Χ95χιλ και μήκους 2,00μ.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 240,00
(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα
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A.T. : 42
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.12

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, μήκος 2,80μ και πλάτος 0,82μ και τοποθετείται σε ύψος
περίπου 0,55μ. Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 5,80μ και πλάτους 3,85μ και το
ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Αποτελείται από τρία ξύλινα υποστυλώματα διατομής 95Χ95 χιλ. και ύψους 0,15μ. Στα υποστυλώματα
στηρίζονται δύο ξύλινες δοκοί διατομής 95Χ95χιλ και μήκους 1,50μ που σχηματίζουν μεταξύ τους
γωνία 150°.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 300,00
(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T. : 43
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.13

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 4,40μ μήκος 7,10μ και πλάτος περίπου 4,00μ. Απαιτεί
μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους 10,35μ, πλάτους 7,45μ και το ύψος πτώσης του θα είναι μικρότερο
από 1,85μ.
Το σύνθετο αποτελείται από 2 πατάρια με διακοσμητικά στέγαστρα με κλίση, τα οποία συνδέονται με
γέφυρα ισορροπίας. Τα πατάρια συνδέονται επίσης με μία τσουλήθρα, ράμπα αναρρίχησης, δίχτυ
αναρρίχησης και τραπεζάκι δραστηριοτήτων και κάθισμα.
Ο πρώτος πύργος έχει πατάρι σε ύψος 1,25μ και φέρει τσουλήθρα και τραπεζάκι στο κατώτερο
επίπεδο. Στο πατάρι ανεβαίνεις από σειρά τριών μεταλλικών ράβδων τοποθετημένων σε κατάλληλα ύψη
που χρησιμεύει ως κλίμακα ανάβασης. Η πρώτη ράβδος τοποθετείται σε ύψος 0,40μ από το έδαφος.
Ο δεύτερος πύργος έχει πατάρι σε ύψος 1,55μ και φέρει ράμπα αναρρίχησης με λαβές ενώ συνδέεται
με κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης και στο κάτω μέρος του πύργου υπάρχει καθισματάκι
κατασκευασμένο από υλικό τύπου HPL - MEG με αντιολισθητική επιφάνεια και καμπύλη τη μία πλευρά.
Επίσης ο πύργος φέρει ημικυκλικό μπαλκόνι με πάτωμα από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12mm με
αντιολισθητική επιφάνεια.
Οι δύο πύργοι συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρα ισορροπίας με μεταλλικά πατήματα και μεταλλικούς
χειρολισθήρες.
Κάθε πύργος στηρίζεται σε τέσσερα υποστυλώματα με δύο οριζόντια δοκάρια διατομής 120Χ58χιλ.
πάνω στα οποία στηρίζεται το πατάρι από αντιολισθητικό πλακάζ θαλάσσης πάχους 20-20χιλ.
Τα πλαϊνά ασφαλείας των πύργων, κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18mm και
στηρίζονται στα υποστυλώματα με ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους.
Η ευθύγραμμη τσουλήθρα μήκους κάτοψης 2,50μ, αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας,
την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.
Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 450mm και κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE RAINFORCED
POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές
μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας
κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18mm.
Τα πλαϊνά ασφαλείας της τσουλήθρας, κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18mm. Στο
άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος
κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το
παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην
τσουλήθρα.
Το τραπεζάκι του πρώτου πύργου τοποθετείται σε ύψος περίπου 550χιλ από το έδαφος συνδέεται με
τα εξωτερικά υποστυλώματα του πύργου, έχει διάμετρο περίπου 900χιλ το οποίο στηρίζεται σε δύο
(2) επιπλέον υποστυλώματα διατομής 95x95mm και αντίστοιχου ύψους. Το στοιχείο είναι
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κατασκευασμένο από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12mm.
Η γέφυρα ισορροπίας που συνδέει τους δύο πύργους έχει τη μορφή κεκλιμένης γέφυρας και έχει
μήκος περίπου 1955χιλ. Αποτελείται από το τμήμα με τα πατήματα και τις οριζόντιες δοκούς που
εξυπηρετούν ως λαβές κατά τη κίνηση κατά μήκος της γέφυρας. Στο κατώτερο μέρος της κατασκευής
που συνδέει τα δύο πατάρια των πύργων βρίσκεται το τμήμα με τα πατήματα που αποτελείται από δύο
(2) μεταλλικούς κυματοειδείς σωλήνες και τα (4) τέσσερα πατήματα από υλικό τύπου HPL - MEG
πάχους 12χιλ τοποθετημένα σε κατάλληλη απόσταση το ένα από το επόμενο. Τα κάθε πάτημα
αποτελείται από πλαίσιο κοιλοδοκού με κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση του πανέλου με
αντιολισθητική επιφάνεια που εξυπηρετεί ως πάτημα.
Η ράμπα ανόδου στο δεύτερο πύργο, έχει πλάτος περίπου 1,10μ και αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα
ορθογώνιας διατομής τοποθετημένα σε κλίση, πάνω στα οποία βιδώνονται σανίδες μήκους όσο και το
πλάτος της κατασκευής. Η επιφάνεια ανάβασης φέρει ανά τακτά διαστήματα χειρολαβές που βοηθούν
στην ανάβαση. Στην ανώτερη απόληξή της όπου συναντά το πατάρι υπάρχει σωλήνα μεταλλική
προσαρμοσμένη ανάμεσα στα υποστυλώματα του πύργου σε κατάλληλο ύψος που βοηθάει στην είσοδο και
την έξοδο από τη ράμπα.
Το κατακόρυφο δίχτυ αναρρίχησης μήκους περίπου 2145χιλ αναπτύσσεται μεταξύ του υποστυλώματος
του δεύτερου πύργου και ενός επιπλέον ακριανού υποστυλώματος, και δύο (2) μεταλλικών σωλήνων
που συνδέονται αντίστοιχα στα υποστυλώματα. Το δικτύωμα αναρρίχησης αποτελείται από δίχτυ από
συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου και η κατώτερη σωλήνα που λειτουργεί ως
βοήθημα για την ανάβαση απέχει τουλάχιστον 400χιλ από το έδαφος.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4.000,00
(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

A.T. : 44
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.14

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 2,95μ μήκος περίπου 5,50μ και πλάτος περίπου 4,00μ.
Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 9,00μ, πλάτους περίπου 6,80μ και το μέγιστο ύψος
πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,95μ.
Αποτελείται από ένα σπιτάκι, μια πλατφόρμα, μία τσουλήθρα, μία κεκλιμένη αναρρίχηση, ένα
περιστρεφόμενο γερανό με τροχαλία και καλαθάκι, μία σκαλίτσα ανόδου και ένα καθισματάκι. Κάτω
από το όργανο υπάρχει πλατφόρμα – τραπεζάκι δραστηριοτήτων.
Κατασκευάζεται βασικά από ξύλο. Συγκεκριμένα οι κάθετοι στύλοι φέρουν γωνιασμένη κοπή, κάθετη
με τα ‘νερά του ξύλου’ για τη δομική συντήρηση του ξύλου. Οι βαθμίδες ανάβασης είναι από σκληρή
ξυλεία προερχόμενη από φυλλοβόλα μη κωνοφόρα δένδρα.
Η κύρια κατασκευή αγκυρώνεται στο έδαφος μέσω γαλβανισμένων βάσεων πάκτωσης που τοποθετούνται
στο κατώτερο άκρο των στύλων και συγκρατούν την κατασκευή σε απόσταση από το έδαφος για την
αποφυγή επαφής του ξύλου με υγρασία. Για την πάκτωση του οργάνου απαιτείται εκσκαφή βάθους
περίπου 550mm.
Το σπιτάκι αποτελείται από τις τέσσερις πλευρές, τη δίρριχτη σκεπή και την πλατφόρμα με τα
τέσσερα υποστυλώματα στα οποία στηρίζεται.
Οι πλευρές κατασκευάζονται από ξύλινες σανίδες διαφορετικού μήκους έτσι ώστε οι ‘τοίχοι’ του
σπιτιού να σχηματίζουν κενά αποκαλύπτοντας το εσωτερικό του.
Κάποιες από τις σανίδες μπορούν να φέρουν διαφορετικούς χρωματισμούς δίνοντας στο παιχνίδι μια
περισσότερο ευχάριστη εικόνα. Η πλευρά που σηματοδοτεί την είσοδο στο σπιτάκι φέρει το
απαραίτητο κενό της πύλης εισόδου. Οι πλευρές συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατακόρυφων
υποστυλωμάτων. Την κατασκευή ολοκληρώνει δίρριχτη σκεπή κατασκευασμένη από ξυλοσανίδες
κατάλληλης διατομής οι οποίες φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες επιφάνειες με χαράξεις και πιθανή
αφαίρεση υλικού ώστε να αποδίδεται η εικόνα πεπαλαιωμένου ξύλου.
Η πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται το σπιτάκι αποτελείται από τα τέσσερα (4) υποστυλώματα
διατομής περίπου 115 x 115χιλ στα οποία στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες
βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 1650χιλ.
Η πλατφόρμα αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα διατομής 115 x 115χιλ στα οποία
στηρίζονται οι δύο τραβέρσες πάνω στις οποίες βιδώνονται σανίδες μήκους περίπου 2000 χιλ.
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Η πλευρά που ενώνεται εξωτερικά με την κατακόρυφη αναρρίχηση καλύπτεται με φράγμα προστασίας
από πτώση το οποίο κατασκευάζεται από δύο (2) οριζόντιες και τρεις (3) κατακόρυφες σανίδες.
Η κλίμακα ανόδου αποτελείται από δύο (2) ξύλινες κατακόρυφες δοκούς διατομής περίπου 95 x 95
χιλ και δύο (2) στρόγγυλα ξύλινα πατήματα κατασκευασμένα από τροπική ξυλεία για την επαρκή
αντοχή τους.
Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές
και τη βάση.
Η σκάφη έχει μήκος 2000χιλ, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από ενισχυμένο πολυεστέρα με
επιμήκεις ίνες υάλου (GFRP), πάχους 4,5χιλ. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες
πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι
κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18χιλ.
Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ. Στο
κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες
Φ27χιλ σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750χιλ από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας
ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27χιλ. Για την
πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην
τσουλήθρα.
Σε ύψος περίπου 550χιλ από το έδαφος συνδέεται με τα εξωτερικά υποστυλώματα της πλατφόρμας του
σπιτιού πανέλο με θεματική μορφή κατασκευασμένο από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 18χιλ και
μήκους τέτοιο που να προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα της πλατφόρμας.
Ο γερανός της κατασκευής αποτελείται από τον βασικό σκελετό, την θεματική επιστέγαση και ένα
σύστημα μεταφοράς χώματος-άμμου. Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο (2) υποστυλώματα διατομής
115 x 115χιλ που συνδέονται μεταξύ τους με το σύστημα περιστροφής ώστε να επιτρέπεται η
μεταφορά χώματος-άμμου από και προς την πλατφόρμα. Στο άνω υποστύλωμα εφαρμόζεται επιπλέον
ξύλινη χειρολαβή που βοηθά στην περιστροφή. Το σκελετό ολοκληρώνει επιπλέον ξύλινη δοκός
τοποθετημένη υπό κλίση επίσης διατομής 115 x 115χιλ. Στην απόληξη της κεκλιμένης δοκού
τοποθετείται υποτυπώδης επιστέγαση από θεματικό πανέλο υλικό τύπου HPL - MEG πάχους 12χιλ.
Τμήμα της κεκλιμένης δοκού αφαιρείται κατάλληλα ώστε να προσαρμοστεί ο μηχανισμός της τροχαλίας
από το σύστημα μεταφοράς άμμου-χώματος. Το σύστημα ολοκληρώνεται με αλυσίδα από το οποίο
αναρτάται δοχείο-κουβαδάκι για τη μεταφορά.
Η κεκλιμένη αναρρίχηση αποτελείται από το δίχτυ διαστάσεων 2000 x 1500χιλ περίπου, το οποίο
συνδέεται στο πατάρι σε ύψος 950χιλ. Το δίχτυ αποτελείται από πολύκλωνο συρματόσχοινο διατομής
16χιλ επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία των κλώνων του κατά της τριβής. Τα
καλώδια συνδέονται και συγκρατούνται μεταξύ τους με σφαιρικούς πολυαμυδικούς συνδέσμους.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6.000,00
(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

A.T. : 45
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.15

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 3,55μ μήκος περίπου 5,30μ και πλάτος περίπου 1,85μ.
Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 9,00μ, πλάτους περίπου 5,40μ και το μέγιστο ύψος
πτώσης του θα είναι μικρότερο από 1,85μ.
Με εξαίρεση τα μεταλλικά στοιχεία της η κατασκευή είναι σχεδόν εξολοκλήρου κατασκευασμένη από
πριστή και πολυκολλητή ξυλεία.
Το παιχνίδι αποτελείται από ένα σύστημα σκαλοπατιών τα οποία περιστρεφόμενα και πακτωμένα σε
κεντρικό κατακόρυφο στύλο συνθέτουν μια περιστρεφόμενη κλίμακα. Η κλίμακα καταλήγει σε
τριγωνικό πατάρι που οδηγεί μεταλλική τσουλήθρα. Η περιστρεφόμενη κλίμακα καλύπτεται εξωτερικά
με κατακόρυφες ξύλινες σανίδες –μία για κάθε σκαλοπάτι-. Τέλος η κατασκευή ολοκληρώνεται με
επιστέγαση από θεματικό πανέλο, το οποίο στηρίζεται στον κεντρικό κατακόρυφο στύλο και στο
δεύτερο στύλο της κατασκευής που διαπερνά το πρώτο σκαλοπάτι και το τριγωνικό πατάρι. Ανάμεσα
στους δύο στύλους αυτούς προσαρμόζεται και η κουπαστή του παταριού που προστατεύει το χρήστη
από την πτώση.
Τα ορθογωνικά σκαλοπάτια της κλίμακας διαστάσεων περίπου 1000x290χιλ έχουν πάχος περίπου 70χιλ
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και τοποθετούνται ακτινωτά αφού διαπεράσουν τον κεντρικό μεταλλικό στύλο διατομής Φ88,9χιλ και
πάχους 3χιλ.
Η κλίμακα καταλήγει σε τριγωνικό πατάρι από ξύλινες σανίδες σε διαστάσεις τέτοιες ώστε να
ολοκληρωθεί η κυκλική κάτοψη της κλίμακας.
Η εξωτερική παρειά κάθε σκαλοπατιού καλύπτεται κατά πλάτος με κατακόρυφη ξύλινη σανίδα πλάτους
330mm, πάχους επίσης 70mm και ύψους κλιμακούμενου ανά πάτημα με το ψηλότερο να προσαρμόζεται
στο ανώτερο πάτημα.
Με τον τρόπο αυτό η συνολική κατασκευή φαίνεται να καλύπτεται περιμετρικά με αντίστοιχη
κλιμακούμενη ξύλινη κατασκευή. Οι κατακόρυφες σανίδες μπορεί να φέρουν επιπλέον χαράξεις ή και
αφαιρέσεις υλικού σε στρατηγικά σημεία βοηθώντας το χρήστη στην ανάβαση αλλά ενισχύοντας και
την αισθητική έκφραση του παιχνιδιού.
Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τα πανέλα εξόδου, την μπάρα
κρατήματος και τη βάση. Η σκάφη πλάτους περίπου 570χιλ είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο
χάλυβα πάχους 1,5χιλ. Τα πλαϊνά ασφαλείας από HPL (τύπου MEG) έχουν πάχος 18χιλ και εφάπτονται
αριστερά και δεξιά κατά μήκος της σκάφης.
Τα πανέλα εξόδου στην τσουλήθρα, κατασκευάζονται από πανέλα από υλικό τύπου HPL - MEG πάχους
12χιλ με θεματική μορφή. Στο κενό μεταξύ των πανέλων αυτών προσαρμόζεται μεταλλική μπάρα
κρατήματος σε ύψος τέτοιο ώστε να αναγκαστεί το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να
κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά
τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.
Η επιστέγαση που στηρίζεται στους δύο στύλους της κατασκευής αποτελεί πανέλο από υλικό τύπου
HPL - MEG πάχους 12χιλ και έχει θεματική μορφή (π.χ σύννεφο).
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8.785,00
(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε

A.T. : 46
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.16

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
Το όργανο έχει μέγιστες διαστάσεις, ύψος 1,20μ μήκος περίπου 1,85μ και πλάτος περίπου 0,80μ.
Απαιτεί μέγιστο χώρο ασφαλείας μήκους περίπου 4,00μ, πλάτους περίπου 5,00μ και το μέγιστο ύψος
πτώσης του θα είναι μικρότερο από 0,60μ.
Το όργανο αποτελείται από οκτώ ζεύγη κολώνων. Το κάθε ζεύγος αποτελείται από δύο κολώνες
διαστάσεων 95x95x1150χιλ η μεγάλη και 95x95x550χιλ η μικρή από το έδαφος.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 550,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα
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A.T. : 47
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.17

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Ένα σύνθετο όργανο νηπίων με δύο πατάρια ύψους 0,95μ, το ένα με δίριχτη ξύλινη στέγη και
τσουλήθρα νηπίων και το άλλο ασκεπές με σκαλίτσα. Τα δύο πατάρια συνδέονται με τούνελ, μήκους
περίπου 1,00μ.
Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, τα πανέλα εξόδου, την μπάρα
κρατήματος και τη βάση. Η σκάφη πλάτους περίπου 570χιλ είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο
χάλυβα πάχους 1,5χιλ. Τα πλαϊνά ασφαλείας από HPL (τύπου MEG) έχουν πάχος 18χιλ και εφάπτονται
αριστερά και δεξιά κατά μήκος της σκάφης.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2.000,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T. : 48
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.18

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
Ένα σύνθετο δραστηριοτήτων το οποίο αποτελείται από δύο στεγασμένα με δίριχτυ στέγη σπιτάκια
και πατάρι. Η κατασκευή είναι ξύλινη και φέρει διακοσμητικό στεγαστράκι καμπύλου σχήματος με
κλίση.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.900,00
(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια

A.T. : 49
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\2017.19

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 51.04.01

100%

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ
Η κατασκευή έχει διαστάσεις, πλάτος 1,60μ, μήκος 1,60μ και ύψος 0,80μ.
Ο τραπεζόπαγκος αποτελείται από τραπέζι και εκατέρωθεν ενσωματωμένα παγκάκια χωρίς πλάτη που
στερεώνονται σε διπλές δοκούς προσαρμοσμένες στα πόδια του τραπεζιού.
Η επιφάνεια του τραπεζιού συγκροτείται από επτά παράλληλες δοκούς διαστάσεων 1600 x 95 x 45χιλ.
Τα παγκάκια (ένα σε κάθε μεγάλη πλευρά) αποτελούνται από δύο δοκούς ιδίων διαστάσεων. Το
τραπέζι και τα παγκάκια εδράζουν στη βάση του τραπεζόπαγκου.
Η βάση του τραπεζόπαγκου, όπως και οι τραβέρσες τόσο του τραπεζιού όσο και των καθισμάτων,
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κατασκευάζονται από σουηδική ξυλεία διατομής 95 x 45χιλ.
Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού, στα σημεία σύνδεσης με τα οριζόντια τμήματα των καθισμάτων και
στο σημείο συναρμογής με το τραπέζι, φέρουν ειδικές εγχάρακτες εσοχές, σε όλο το πλάτος, ώστε
τα δύο οριζόντια ξύλα στήριξης του τραπεζιού και των καθισμάτων αγκαλιάζουν τα πόδια της
κατασκευής.
Η όλη κατασκευή δεν παρουσιάζει εμφανή μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης. Όλες οι συναρμογές είναι
κρυφές και στην κάτω επιφάνεια.
Η ξύλινη κατασκευή πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το φυσικό περιβάλλον, να έχει λείες
επιφάνειες, να έχει εμποτιστεί (υπό πίεση) με υδατοδιαλυτά υλικά (οικολογικά μη τοξικά βερνίκια
και χρώματα) ώστε να μη σαπίζει, και τέλος να προστατεύεται από μύκητες και βακτήρια που
καταστρέφουν το ξύλο. Όλα τα υλικά (σύνδεσμοι, μεταλλικά μέρη, χημικά, προστατευτικά και
χρώματα) πρέπει να είναι απολύτως οικολογικά ανακυκλώσιμα και αβλαβή για τους χρήστες.
Το όργανο θα φέρει επιγραφή με τα στοιχεία της κατασκευής, και θα συνοδεύεται από την
πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση από παιδιά τριών ετών και άνω, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 1176.
Η επιλογή και προμήθεια του πιστοποιημενου οργάνου θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του παιχνιδιού στον τόπο του έργου, η
φορτοεκφόρτωση και συναρμολόγησή του και η εργασία πλήρους τοποθέτησής του στο μέρος που θα
υποδείξει η υπηρεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 350,00
(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T. : 50
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.14

Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 μ. μήκος, 0,50 μ πλάτος
και 0,75μ. ύψος με μεταλλικό σκελετό
και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία.
Κωδικός αναθεώρησης:

Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 μ. μήκος, 0,50 μ πλάτος και 0,75μ. ύψος με
μεταλλικό σκελετό και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία. . Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να
είναι πολύ καλά πλαναρισμένη, με βερνίκι εμποτισμού εξωτερικών επιφανειών με τους απαιτούμενους
συνδέσμους, μπουλόνια και τσιμεντοκονίαμα πάκτωσης. Τα υλικά εμποτισμού πρέπει να είναι
οικολογικά, υποαλλεργικά χωρίς τοξικές ουσίες κατάλληλα για χρήση από παιδιά.
Ο πάνω άκρες των σανιδών που αποτελούν την περίφραξη πρέπει να είναι στρογγυλεμένες για αποφυγή
ατυχημάτων.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 150,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 51
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως
διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7735

100%

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό
οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και
δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,25
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 52
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.02.1

Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΑΟΙΚ 7785.1

100%

Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών (ξύλινων και σιδηρών, τοίχων, στοιχείων εμφανούς
σκυροδέματος,μεταλλικου πλεγματος κ.λ.π.), με τα αντίστοιχα χρώματα (βερνίκια ξύλινων
επιφανειών, ανυλίνες, ριπουλίνες, πλαστικά, τσιμεντοχρώματα, κ.λ.π.), σε δύο στρώσεις , μετά
τις απαιτούμενης προπαρασκευής και απόξεσης της επιφάνειας των παλιών χρωμάτων.
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(Αριθμητικά) : 5,00
(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 53
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.03

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7767.6

100%

Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων.
Διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,00
(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 54
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.2

Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού
από 0,31 μέχρι 0,60 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5354

100%

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί
κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς
απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-07-01-00.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.
ΝΑΠΡΣ Ζ02.02
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 60,00
(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 55
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.3

Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού
από 0,61 μέχρι 0,90 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5354

100%

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί
κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς
απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-07-01-00.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.
ΝΑΠΡΣ Ζ02.03
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 80,00
(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 56
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Α05.1

Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου χώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΑΠΡΣ Α05

100%

Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων με κηπαίο χώμα, κοσκινισμένο και απαλλαγμένο
απο κάθε άχρηστο υλικό (ανά m3 τοποθετουμένου κηπαίου χώματος, μετρουμένου επίτόπου του έργου
και μεκαταμέτρηση της επιφάνειας που διαστρώθηκε με κηπαίο χώμα και του μέσου
πάχουςδιαστρώσεως αυτού). Περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση
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(Αριθμητικά) : 12,00
(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 57
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02

Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1620

100%

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη,
οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της
εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,00
(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 58
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.2

Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5120

100%

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και
καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και μέσων.
ΝΑΠΡΣ Ε02. 2 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

0,50 x 0,50 x 0,50 m

(Αριθμητικά) : 2,00
(Ολογράφως) : δύο

A.T. : 59
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ
0,70 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5110

100%

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
εκτέλεση της εργασίας
ΝΑΠΡΣ Ε04. 2 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

(Αριθμητικά) : 2,40
(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

A.T. : 60
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.3

Θάμνοι, κατηγορίας Θ3
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

100%

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
Σελίδα 28 από 32

Τιμές Εφαρμογής

18PROC004271939 2018-12-27

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ02. 3 Θάμνοι κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

Θ3

(Αριθμητικά) : 7,40
(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 61
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ03.4

Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5220

100%

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ03. 4 Αναρριχώμενα κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

Α4

(Αριθμητικά) : 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 62
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-01-00.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,30
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά

A.T. : 63
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.3

Δένδρα, κατηγορίας Δ3
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

100%

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ01. 3 Δένδρα κατηγορίας
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

Δ3

(Αριθμητικά) : 12,50
(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά
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A.T. : 64
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2

Κλάδεμα θάμνων,
ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5353

100%

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε
θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1
Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,50
(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά

A.T. : 65
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
Η09.1.1. 1

Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
Ονομαστική διάμετρος 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 32,00
(Ολογράφως) : τριάντα δύο

A.T. : 66
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.2

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

100%

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7
ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας .
Έλεγχος ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου
διατομής 1,5 mm2. Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη δυνατότητα χειροκίνητης
λειτουργίας χωρίς κονσόλα.
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης
φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού,
ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η09.2.3. 2 Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

2

(Αριθμητικά) : 130,00
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T. : 67
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100%

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα
υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης
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(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων,
τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,
προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε
άλλη απαραίτητη εργασία).
Η09.2.13. 2 Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

10 ins, δύο-τριών Η/Β

(Αριθμητικά) : 12,00
(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 68
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ
Η09.2.14.2Β

Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,
από πολυεστέρα, διαστάσεων 50 x 40 x 20 (cm)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100%

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,
από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου
, για τοποθέτηση
προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον
3 mm , με
αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων (προγραμματιστών, μετασχηματιστών
κλπ), μεταλλική ή από πολυεστέρα
με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας
τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά
ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης.
ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Β Διαστάσεις
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

50 x 40 x 20 (cm)

(Αριθμητικά) : 70,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T. : 69
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.1

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην
τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η01.1. 1 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

Φ 16 mm

(Αριθμητικά) : 0,30
(Ολογράφως) : τριάντα λεπτά

A.T. : 70
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1

Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100%

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για
πίεση λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων
και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,22
(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά
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A.T. : 71
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.3

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην
τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η01.1. 3 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

Φ 25 mm

(Αριθμητικά) : 0,45
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

11/12/2017
Οι μελετητές

ελιανα χαριτου
αρχιτεκτων μηχανικος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

11/12/2017
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

βασω κω/πουλου
αρχιτεκτων μηχανικος
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ
Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης
ΝΑΟΔΟ Γ02.1

1

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΙΚ Ν\22.66.10

2

Αποξηλώση εξοπλισμού παιδικης χαρας

ΝΑΟΙΚ 22.20.01

3

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

ΝΑΟΔΟ Α02.1

4

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών
εκσκαφών

ΝΑΟΔΟ Α\Δ01

5

Κοπή ασφαλτ/δέματος

ΝΑΟΙΚ Α\20.01.02

6

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου
κορμού 0,26 - 0,40 m

ΝΑΟΙΚ 10.07.01

7

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

ΝΑΟΙΚ 20.30

8

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 22.10.01

9

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

15-02-01-01

ΝΑΟΔΟ Α02

10

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

02-02-01-00 *

ΝΑΟΔΟ Β01

11

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως
5,00 m

02-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 22.15.01

12

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων
καθαίρεσης

15-02-01-01

ΝΑΟΙΚ 32.05.04

13

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΔΟ Α\Β51

14

Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα

ΝΑΟΙΚ 38.20.03

15

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C

01-02-01-00 *

ΝΑΟΙΚ 38.13

16

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

01-05-00-00

ΝΑΟΙΚ 38.02

17

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

01-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 38.18

18

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεμα

01-05-00-00

ΝΑΟΙΚ 38.20.01

19

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι
κατηγορίας Β500A

ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.40.03

20

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 80 W, χωρίς βραχίονα

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

05-03-03-00 *

Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά

05-03-03-00

Γενικές εκσκαφές

02-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

01-02-01-00

01-02-01-00 *

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

01-02-01-00

05-07-02-00 *

Ανωδομή οδοφωτισμού

05-07-02-00
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης
ΝΑΗΛΜ 62.10.35.04

21

Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση
μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)

ΝΑΗΛΜ 62.10.37

22

Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και
αντικατάσταση της θύρας

ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.35

23

Αντικατάσταση ραγιοδιακοπτών – χρονοδιακοπτών φορτίου

ΝΑΗΛΜ Ν\62.10.41.05

24

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού – φρεάτια - καλώδια
τύπου Ε1VVU

ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.2

25

Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 40χιλ.

ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.3

26

Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 50χιλ.

ΝΑΟΙΚ 79.81

27

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με
επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά
(cool materials)

ΝΑΟΔΟ Β52

28

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

ΝΑΟΙΚ Ν\20.22.6.2

29

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου

ΝΑΟΙΚ 52.81.01

30

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με
κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.1

31

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.2

32

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.3

33

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.4

34

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΦΩΛΙΑ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.5

35

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.6

36

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ -ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.7

37

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.8

38

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.9

39

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.10

40

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.11

41

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.12

42

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.13

43

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.14

44

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

05-02-02-00 *

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών

05-02-02-00
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.15

45

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.16

46

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ
ΠΑΤΗΜΑΤΑ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.17

47

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ
ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.18

48

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

ΝΑΟΙΚ Ν\2017.19

49

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ

ΝΑΟΙΚ Ν\52.14

50

Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 μ.
μήκος, 0,50 μ πλάτος και 0,75μ. ύψος με μεταλλικό σκελετό
και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία.

ΝΑΟΙΚ 77.30

51

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες
βάσεως διαλύτου

ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02.1

52

Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών

ΝΑΟΙΚ 77.67.03

53

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’

ΝΑΠΡΣ Ζ02.2

54

Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m

10-07-01-00

ΝΑΠΡΣ Ζ02.3

55

Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m

10-07-01-00

ΝΑΠΡΣ Ν\Α05.1

56

Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου χώματος

ΝΑΠΡΣ Γ02

57

Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

10-05-02-01

ΝΑΠΡΣ Ε02.2

58

Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία
χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

10-05-01-00

ΝΑΠΡΣ Ε04.2

59

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος,
διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

10-05-01-00

ΝΑΠΡΣ Δ02.3

60

Θάμνοι, κατηγορίας Θ3

10-09-01-00

ΝΑΠΡΣ Δ03.4

61

Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4

10-09-01-00

ΝΑΠΡΣ Ε09.5

62

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

10-05-01-00

ΝΑΠΡΣ Δ01.3

63

Δένδρα, κατηγορίας Δ3

10-09-01-00

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2

64

Κλάδεμα θάμνων,
ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους
πάνω από 1,70 m

10-06-04-02 *

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1

65

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.2

66

Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες
ηλεκτροβάνες 2

10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2

67

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

03-10-02-00

Κλάδεμα θάμνων

10-06-04-02
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης
ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Β

68

Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,
από πολυεστέρα, διαστάσεων 50 x 40 x 20 (cm)

ΝΑΠΡΣ Η01.1.1

69

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 16 mm

10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η08.1.1

70

Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η01.1.3

71

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 25 mm

10-08-01-00

11/12/2017
Οι μελετητές

ελιανα χαριτου
αρχιτεκτων μηχανικος

11/12/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

βασω κω/πουλου
αρχιτεκτων μηχανικος
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Ημερομηνία : 28-11-2017
A/A

Ημ/νία
Ισχύος

Κατηγορίες
Εργασιών

1

21/03/2017

Αναπροσαρμογή ΓΤΕ με βάση τον συντελεστή
Τκ=1,203 (2017)

.....

ΔΝΣγ/12298/ΦΝ439.6

2

19/05/2017

Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων
Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟΔΟ,
ΝΑΥΔΡ, ΝΑΛΙΜ,
ΝΑΠΡΣ, ΝΑΗΛΜ,
ΝΑΦΡΑ

Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466

Περιγραφή Έκδοσης

Απόφαση

ΦΕΚ

Εγκύκλιος
5/14-3-2017

1746Β/19-5-2017

Παρατηρήσεις
Αναπροσαρμογή ΓΤΕ με βάση τον
συντελεστή (τκ) του Κανονισμού
Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και
Υπηρεσιών για το έτος 2017
ΚαΠεΤΕ εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις
δημόσιες συμβάσεις έργων του
Ν4412/2016 για τον υπολογισμό της
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου, όπως
καθορίζεται στο άρθρο 6 του Ν4412/2016
και κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών
δημοσίων έργων όπως προσδιορίζεται στις
περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του
άρθρου 53.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6127
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 16121
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ
- Τηλέφωνο: 2132010726
- Ηλ. ταχυδρομείο: texniki@kessariani.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): https://kaisariani.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» CPV 45259900-6

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ004171472 2018/12/12
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Έργα]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Α/Α
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 79313]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
3
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Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

4
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).

7
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
8
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
20
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν21:

9
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 24
[……][……][……]

10
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
11
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πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
12
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής 34:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο,
αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας16
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αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
43
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται47, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
25
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λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 27/12/2018 10:34:16
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
ΕΡΓΟ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

79313

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Επιχορήγηση
Ιδία μέσα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(με ΦΠΑ):

226.000,00

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

15.7322.
0006
15.7322.
0006
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
ΕΡΓΟ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

79313

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Επιχορήγηση
Ιδία μέσα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(με ΦΠΑ):

Σελίδα 2

15.7322.00
06
15.7322.00
06

226.000,00

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

Ο Προσφέρων

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

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
4CD1B173E924163C5E95972C4555D0FC
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ομάδες

Ολογράφως

ΟΙΚ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΟΙΚ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
ΟΙΚ.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ
ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΙΚ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΟΙΚ. ΛΟΙΠΑ,
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
ΠΡΣ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΣ. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΣ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
4CD1B173E924163C5E95972C4555D0FC

Αριθμητικώς

Σελίδα 3
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Σελίδα 4

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

Α/Α

Δαπάνη ομάδας
εργασιών κατά τον
Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας
εργασιών μετά την
έκπτωση σε ευρώ

Προσφερόμενη
έκπτωση (%)

ΟΙΚ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

5.363,50

%

ΟΙΚ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

11.551,45

%

5.680,00

%

71.160,00

%

35.225,00

%

ΟΙΚ. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

2.425,00

%

ΠΡΣ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.225,20

%

ΠΡΣ. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1.021,40

%

657,90

%

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:

134.309,45

Π1:

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:

24.175,70
158.485,15

Π2:

ΟΙΚ.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΙΚ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ
ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΠΡΣ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 =
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

%
23.772,77

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
Κατά τη μελέτη:

0,00
0,00

182.257,92

0,00
Κατά την προσφορά:

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
4CD1B173E924163C5E95972C4555D0FC

0,00

