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ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.ΜΕΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»  
Διεύθυνση: Λόγγος Ληξουρίου   
Πόλη: Ληξούρι, Νομός: Κεφαλονιά, Τ.Κ.: 28200 
Τηλ: 26710-92492 
Fax :26710-92492 
Email:enosiyperion@gmail.com 
Website:http://enosi-amea-yperion.gr 
Πληροφορίες: Σταύρος Λυκούδης 
NUTS: EL623 
   
Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης» 

της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων  Ατόμων με Αναπηρία 
«Υπερίων» 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά, 
βάσει τη  τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία:   20/07/2021 
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 12.30 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βίλα Αθηνάς Αντύπα, Περιοχή Λόγγος Ληξουρίου 
Κεφαλονιά, 28200 

ΤΙΤΛΟΣ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 48.339,19 €+ΦΠΑ 

CPV 45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες 
453000000-0 Εργασίες Κτιριακών Εγκαταστάσεων 

 

Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «Υπερίων» έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1.1  Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» καθώς 
και τις  λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
1.2     Του Ν.4605/19 αρ.43 παρ. 19 γ)  
1.3 Του Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 

Ληξούρι: 06/07/2021 
Α.Π.: 202 
Χρηματοδότηση Π.Ε.Π «Ιονίων Νήσων 2014-

2020»   
 Πράξη «Στέγη 

Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης ΥΠΕΡΙΩΝ» MIS 
5075122 
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2. Τις αποφάσεις:  
2.1 Την με Α.Π. οικ. 1153/21.04.2021 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΣΤΕΓΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» με Κωδικό 
ΟΠΣ5075122 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» 
2.2 Την υπ’ αριθμ. 41/30-03-2021, απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης των τεχνικών 
προδιαγραφών του υποέργου «Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης».  
2.3 Την υπ’ αριθμ. 53/28.06.2021, απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης προκήρυξης του υποέργου 
«Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης». 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, «για τη Διαμόρφωση 
κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης»  με προϋπολογισμό 48.339,19 € + ΦΠΑ  
 
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Βίλα Αθηνάς Αντύπα, Περιοχή 
Λόγγος Ληξουρίου 

20/07/2021 
Ημέρα: Τρίτη 

20/07/2021 
Ημέρα: Τρίτη 

 Κεφαλονιά, 28200 
Ώρα: 12.00 Ώρα: 12.30 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές τεχνικές/ εμπορικές εταιρίες ή ατομικές τεχνικές/ 
εμπορικές επιχειρήσεις ΕΔΕ δημοσίων έργων, εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο με 
αντικείμενο συναφές του είδους του διαγωνισμού της διακήρυξης . 
 
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «Προσφορά». 
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των 
Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία «Υπερίων» 
γ. Ο τίτλος της διακήρυξης. 
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 
ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email) 
 
Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 
υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους 
φακέλους με τις ενδείξεις: 
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Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Ο φάκελος περιέχει:  
 
1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 
4412/2016 (Α 147).ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποδέχεται 
ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης 
και ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
 
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έλαβε 
γνώση των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης.   
4. Φορολογική ενημερότητα. 
5. Ασφαλιστική ενημερότητα.  
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά από το 1-5 είναι απαιτητά και η μη προσκόμισή τους στο 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής /τεχνική προσφορά είναι επί ποινής 
αποκλεισμού. 
 
Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

   Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ χωρίς και με το Φ.Π.Α. και μόνο για το σύνολο της προμήθειας.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος.  
Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει της τιμής δηλαδή η χαμηλότερη προσφορά τιμής  μέσα στα όρια του 
προϋπολογισμού. 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα συμπληρώσει, θα σφραγίσει και θα υπογράψει την οικονομική 
προσφορά το ποσό σε ΕΥΡΩ  χωρίς  το ΦΠΑ : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 

 

 
Η επιτροπή του διαγωνισμού έχοντας υπόψη το αρ. 117 του Ν.4412/16 και την παρ. 4 
μπορεί να  κάνει σε μία  δημόσια συνεδρίασή της το άνοιγμα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών, κατά την κρίση της .. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι 
προσφορές είναι αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και 
τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 105του 
Ν.4412/2016 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός δέκα (10),αρ. 43 παρ. 12 του 
Ν.4605/19 από την ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, 
δηλαδή:  

 α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 
τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα 
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

 β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

 γ)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της υποβολής τους , είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 δ)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, δηλ. την καταλληλότητα για την 
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εφόσον έχουν εκδοθεί έως και τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.  

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.  Στη 
συνέχεια, θα αποσταλεί στον  προσφέροντα η σχετική σύμβαση. 

4. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να 
προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% 
επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 
να είναι  μέχρι αυτή να  επιστραφεί , από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης. 

5. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία 
που    του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
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αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις 
 

ΑΡΘΡΟ  3ο  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρείς μήνες (3) από την ημέρα 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 
Η εκτέλεση των εργασιών στη Στέγη θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση της  
Ένωσης και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.  
Η παρακολούθηση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το αρ.216 παρ.2 του Ν.4412/16 με 
τον ορισμό επόπτη από την αρμόδια υπηρεσία   της Ένωσης. Ανάδοχος λαμβάνει όλα τα 
μέτρα ασφάλειας, προστασίας και της επιστήμης για την αποφυγή ατυχημάτων  για τα 
οποία είναι ο μοναδικός υπεύθυνος. 
Η παραλαβή των εργασιών  θα γίνει με την ορισθείσα επιτροπή καλής εκτέλεσης εργασιών  
της Ένωσης. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των εργασιών, η Ένωση έχει το δικαίωμα να 
κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο προμηθευτή με όλες τις νόμιμες συνέπειες που ορίζει η 
νομοθεσία 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με τη γνώση της επιστήμης και της τεχνικής από το ειδικό 
τεχνικό συνεργείο του αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας και 
προστασίας του συνεργείου και θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη στο χώρο εκτέλεσης 
των εργασιών. Ακόμη, ο ανάδοχος ευθύνεται για όλες τις απαιτούμενες άδειες, που 
προβλέπει ο Νόμος. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά τη διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον φορέα 
χρηματοδότησης του έργου (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) και μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:  
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.  
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
γ) Τιμολόγιο  
δ) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης Διευθυντή ή Προϊσταμένου Παρ.  Κέντρου & φωτοτυπία  από 
το βιβλίο παρουσίας . 
 
Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά:  
1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας 
2. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07% 
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 
4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 
5. Α.Ε.Π.Π. 0,07% 
6. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Α.Ε.Π.Π. 
7. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Α.Ε.Π.Π. 

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΜΗΘΕΥΤΗ 

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης πρόκειται να λειτουργήσει σε υφιστάμενη διώροφη 
κατοικία στη θέση Κολώνα εκτός ΓΠΣ Ληξουρίου Δήμου Ληξουρίου. 
Το εμβαδόν του ισόγειου είναι 129,83τμ και του ορόφου 45,67τμ. Η κατακόρυφη 
επικοινωνία επιτυγχάνεται με εσωτερική σκάλα ενώ αποτελεί μια ενιαία κατοικία.  
Το κτίριο αποτελεί μονοκατοικία και θα διατεθεί στο σύνολο του για τις ανάγκες του ΣΥΔ. 
Υφίσταται νόμιμα στο σύνολο του με βάση την οικοδομική άδεια 2194/1972 και την 
τακτοποίηση με A/A544578. 
 
Διαμόρφωση χώρων 
Η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων θα γίνει εκ νέου κρατώντας το κλιμακοστάσιο και 
τους τοίχους σε επαφή με αυτό. Η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων είναι ακόλουθη με 
το ΦΕΚ περί ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης διαβίωσης Ατόμων με 
Αναπηρίες του 2019 αρ. Φύλλου 1160. Οι χώροι που θα δημιουργηθούν περιγράφονται 
παρακάτω: 
Στο ισόγειο η είσοδος επιτυγχάνεται είτε από την κεντρική πόρτα πλάτους 1,25 μέτρων είτε 
από τη βοηθητική πόρτα πλάτους 1,22 μέτρων. Από την κεντρική πόρτα εισερχόμαστε σε 
Χωλ διαστάσεων 2,25μ επί 1,56μ εμβαδού 3,51τμ. Στη συνέχεια υπάρχει σαλόνι με 
συνεχόμενη τραπεζαρία ωφέλιμου εμβαδού 33,25τμ και επιμέρους διαστάσεων 3,70μ επί 
6,73μ και 3,50μ επί 2,43μ. Σε λειτουργική συνέχεια βρίσκεται η κουζίνα διαστάσεων 3,5μ 
επί 3,60μ ωφέλιμου εμβαδού10,97τμ που διαθέτει επιπλέον πόρτα προς την αυλή πλάτους 
0,85μ. Από το Χωλ διακριτά θα υφίσταται το γραφείο προσωπικού διαστάσεων 2,70μ επί 
3,72μ και εμβαδού 10,04τμ. Από το Χωλ επίσης επικοινωνεί λουτρό με πλήρες σετ 
απαραίτητων ειδών υγιεινής διαστάσεων 1,15μ επί 2,14μ και εμβαδού 2,46τμ για χρήση 
από το προσωπικό. Στη συνέχεια από το γραφείο προσωπικού μέσω διαδρόμου πλάτους 
1,0μ οδηγούμαστε σε τρία υπνοδωμάτια όπου το αφενός πρώτο προορίζεται για έναν 
ένοικο και έχει ωφέλιμες διαστάσεις 2,80μ επί 3,28μ με εμβαδόν 11,06τμ και διαθέτει 
λουτρό με πλήρες σετ απαραίτητων ειδών υγιεινής, διαστάσεων 1,40μ επί 1,58μ και 
εμβαδού 2,21τμ. Στη συνέχεια το επόμενο υπνοδωμάτιο προορίζεται επίσης για έναν 
ένοικο και έχει ωφέλιμες διαστάσεις 3,38μ επί 2,8μ με εμβαδόν 9,46τμ και ακολουθεί 
ακόμα ένα υπνοδωμάτιο που προορίζεται για κατάκλιση του προσωπικού διαστάσεων 
2,30μ επί 3,55μ και εμβαδού 8,17τμ. Στο ισόγειο και δίπλα στη τραπεζαρία υφίσταται 
ακόμα ένα λουτρό με πλήρες σετ απαραίτητων ειδών υγιεινής διαστάσεων 1,49μ επί 1,70μ 
και εμβαδού 2,54τμ. Από το κλιμακοστάσιο οδηγούμαστε στο πρώτο όροφο όπου θα 
υφίστανται ένα υπνοδωμάτιο για δυο ενοίκους με διαστάσεις 3,45μ επί 3,61μ με εμβαδόν 
12,45τμ και θα διαθέτει λουτρό με πλήρες σετ απαραίτητων ειδών υγιεινής διαστάσεων 
1,64μ επί 2,30μ και εμβαδού 3,77τμ και τέλος ένα υπνοδωμάτιο προοριζόμενο για ένοικο 
με διαστάσεις 2,80μ επί 3,61μ και εμβαδού 10,11τμ που θα διαθέτει λουτρό με διαστάσεις 
1,64μ επί 2,80μ με εμβαδόν 4,58τμ με πλήρες σετ απαραίτητων ειδών υγιεινής και δυο 
ξεχωριστούς φωριαμούς. 
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 Όλα τα λουτρά θα διαθέτουν συρόμενη πόρτα εισόδου και για την εμβαδομέτρηση των 
υπνοδωματίων δεν συνυπολογίστηκαν ο χώρος που καταλαμβάνουν οι ντουλάπες ενώ 
αντίθετα συνυπολογίστηκαν τα ντουλάπια της κουζίνας για την εμβαδομέτρηση της. 
 
Περιγραφή εργασιών 
Περιγραφή των απαραίτητων εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση της 
παραπάνω διαμόρφωσης περιγράφονται παρακάτω ενώ δηλώνετε ότι όλες οι εργασίες 
πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 
Οι εργασίες ανακαίνισης του υφιστάμενου διώροφου κτιρίου προκειμένου να προκύψει η 
απαιτούμενη διαμερισμάτωση όπως φαίνεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια και να καταστεί 
λειτουργικό συνοψίζονται ως εξής: 
 

• Αρχικά θα γίνει κατασκευή της τοιχοποιίας από σκελετό μεταλλικό στραντζαριστό 
όπου εκατέρωθέν θα τοποθετηθούν φύλλα πεπιεσμένου ξύλου (ΟSΒ) και 
γυψοσανίδα 1,2εκ. πάχος η οποία στα λουτρά εκατέρωθεν του τοίχου θα είναι 
ανθυγρή και στους υπόλοιπους χώρους θα τοποθετηθεί ινοσανίδα. 

• Στον πρώτο όροφο θα γίνει και τοποθέτηση νέου ταβανιού από ανθυγρές 
γυψοσανίδες σε οδηγούς από στραντζαριστή λαμαρίνα. 

• Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνει έτσι όπως ορίζουν τα σχέδια και θα 
περιλαμβάνει τις απαραίτητες διατάξεις για την ορθή και ασφαλή λειτουργία, ρελέ 
ασφαλείας σύμφωνα με τα χρησιμοποιούμενα φορτία και σύστημα 
ρευματοδότησης για το σύστημα πυρασφάλειας. Θα εγκατασταθούν διακόπτες και 
πρίζες καθώς και τα απαιτούμενα φωτιστικά και θα ελεγχθεί η ορθή λειτουργία ενώ 
σε κάθε χώρο θα υπάρχει παροχή ενισχυμένη ρεύματος για σύνδεση με 
κλιματιστικό. 

• Οι εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και δικτύου υδροδότησης θα γίνει 
με βάση τη μελέτη και θα υλοποιηθεί η σύνδεση με την αποχέτευση ενώ θα γίνει 
και η τοποθέτηση των μπαταριών ύδατος, η σύνδεση με τον ηλιακό θερμοσίφωνα 
και η τοποθέτηση των ειδών υγιεινής. 

• Ακόλουθα θα τοποθετηθούν όλα τα κεραμικά πλακίδια στα δάπεδα και στις κάθετες 
επιφάνειες των λουτρών αλλά και της κουζίνας πάνω από το πάγκο. Η τοποθέτηση 
θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης , θα εξασφαλίζεται η επιπεδότητα 
στους χώρους διημέρευσης και διανυκτέρευσης αλλά και οι απαραίτητές κλίσεις 
στα λουτρά για την απορροή υδάτων χρήσης. 

• Μέριμνα θα υπάρξει για τη σωστή τοποθέτηση των σοβατεπιών περιμετρικά των 
τοίχων σε ύψος 10εκ. 

• Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι εσωτερικές πόρτες που θα είναι σε διαστάσεις 
που θα προκύψουν από τα σχέδια αλλά και την επί τόπου μέτρηση, οι ντουλάπες 
στα υπνοδωμάτια και τα ντουλάπια της κουζίνας με τον πάγκο τους, το υλικό 
κατασκευής θα είναι από ΜDF και προσοχή θα δοθεί στους μηχανισμούς 
λειτουργίας των παραπάνω ώστε να μην σκουριάζουν –ανοξείδωτοι- αλλά και να 
μην είναι ευπαθείς σε συνεχή χρήση. 

• Τέλος αφού προετοιμαστούν όλες οι κάθετες επιφάνειες τόσο εξωτερικά του 
κτιρίου όσο και εσωτερικά, ώστε να μην εμφανίζονται ατέλειες με τη χρήση στόκου 
σκαπουλαρίσματος ή κόλας πλακιδίων, στη συνέχεια θα λειανθούν και θα 
ασταρωθούν ενώ μετά θα περαστούν με πλαστικά χρώματα οικολογικά. 

21PROC008869495 2021-07-06



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ 
   «Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης» 

της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων  
Ατόμων με Αναπηρία «Υπερίων» 

  

9 

 

 

 

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών απαραίτητα θα προβλεφθεί η λήψη κάθε 
απαιτούμενου μέτρου, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι που 
παραβρίσκονται στους τόπους εργασίας από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την 
υγεία ή την σωματική τους ακεραιότητα. Μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει για την εφαρμογή 
κάθε υποδείξεως των τεχνικών. Ακόμα θα υπάρχει επίβλεψη της ορθής εφαρμογής μέτρων 
υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, ενώ τέλος θα γίνει γνωστοποίηση στους εργαζομένους του 
επαγγελματικού κινδύνου από την εργασία τους και ενημέρωση των εργαζόμενων για την 
νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και για τον τρόπο 
εφαρμογής της  από την επιχείρηση. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο

Μ
Α

Δ
Α

 Ε
Ρ

Γ
Α

Σ
ΙΩ

Ν

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Α

32.01.05 Ο ΙΚ3215
Ελαφ ρα Ο πλισμενο σκυρόδεμα           (με 
πλέγμα) μ2 1 ,5 95,00 142,50 34,20 176,70

176,70

52.51 Ο ΙΚ5251 Επένδυση τοίχων με ινοσανίδες μ2
327,01 13,50 4.414,64 1.059,51 5.474,15

71.31 Ο ΙΚ7131 Ασβεστοκονιάματα τριπτά μ2
306,962 11,20 3.437,97 825,11 4.263,08

73.26.03 Ο ΙΚ7326.1 Με πλακίδια πορσελάνης μ2
66,44 33,50 2.225,74 534,18 2.759,92

73.33.02 Ο ΙΚ7331 Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ μ2
142 33,50 4.757,00 1.141,68 5.898,68

73.35 Ο ΙΚ7326.1 Σοβατεπιά με πλακίδια κεραμικά μ.μ. 568 4,50 2.556,00 613,44 3.169,44

21.565,27

54.40.01 Ο ΙΚ5441.1

Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από 
MDF μ2 23,43 155,00 3.631,65 871,60 4.503,25

65.01.02 Ο ΙΚ6501 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα μ2 0,6 200,00 120,00 28,80 148,80

54.75 Ο ΙΚ5472.1 Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματια) μ2 όψης 12 112,00 1.344,00 322,56 1.666,56

54.71 Ο ΙΚ5471 Ντουλάπια κουζίνας κοινά μ2 8,6 95,00 817,00 196,08 1.013,08

75.76.02 Ο ΙΚ7577 πάγκος κουζίνας μ2 4,3 105,00 451,50 108,36 559,86

7.891,55

78.34 Ο ΙΚ7809 Από γυψοσανίδες ανθυγρές μ2 40,39 22,50 908,78 218,11 1.126,89

77.80.02 Ο ΙΚ7785.1

ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών 
επιφανειών μ2 235,16 10,10 2.375,12 570,03 2.945,15

77.84.02 Ο ΙΚ7786.1

ελαιοχρωματισμοί επιφανειών 
γυψοσανίδων με σπατουλάρισμα μ2 327,01 12,40 4.054,92 973,18 5.028,10

77.81.01 Ο ΙΚ7786.1

ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών 
επιφανειών μ2 216,99 13,50 2.929,37 703,05 3.632,42

12.732,55

Υδρευση αποχέτευση κουζίνας-λουτρού-
wc (Σωληνώσεις) ΚΑ

1 800,00 800,00 192,00 992,00

Υδρευση αποχέτευση κουζίνας-λουτρού-
wc (Συνδέσεις) ΚΑ

1 500,00 500,00 120,00 620,00

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
(ασθενή και ισχυρά ρεύματα) Κατοικίας 
(Σωληνώσεις) μ2

175,5 16,00 2.808,00 673,92 3.481,92

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
(ασθενή και ισχυρά ρεύματα) Κατοικίας 
(Καλωδιώσεις, ρευματολήπτες)) μ2

175,5 30,00 5.265,00 1.263,60 6.528,60

Πλήρες σετ λουτρού (ωεροχύτης, 
μπαταρίες διπλής ροής, λεκάνη, 
καζανάκι εξοικ. Νερού, μπανιέρα) ΚΑ

5 900,00 4.500,00 1.080,00 5.580,00

Πλαίσιο συνθετικό με υαλοπίνακα ΚΑ 1 300,00 300,00 72,00 372,00

17.574,52

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

0,00 0,00 176,70

0,00 0,00 21.565,28

0,00 0,00 7.891,55

0,00 0,00 12.732,55

0,00 0,00 17.574,52

0,00 0,00 59.940,60

ΣΥΝΟΛΟ Β

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Γ

ΣΥΝΟΛΟ Γ

ΣΥΝΟΛΟ Α

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Β

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Ε

ΣΥΝΟΛΟ Ε

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Δ

ΣΥΝΟΛΟ Δ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
Περιγραφή εργασιών επισκευής κτιρίου που προορίζεται για στέγη υποστηριζόμενης 
διαβίωσης στο Ληξούρι Κεφαλονιάς. 
 
32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου και τις ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00“Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”, 

01-01-02-00“Διάστρωση σκυροδέματος”, 

01-01-03-00 “Συντήρηση σκυροδέματος” 

01-01-04-00 “Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος” 

01-01-05-00 “Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος”, 

01-01-07-00 “Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών”. 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός αν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική 
μελέτη συνθέσεων. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

1. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
Παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα) οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η Παρασκευή του μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων 
χαρακτηριστικών (αντοχής. Εργασίμου κλπ.) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. Η απαιτούμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστική αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Αναδόχου. 
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2. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη κατά περίπτωση μελέτη συνθέσεων, επιμετρώνται 
και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
3. Η Δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώματος. 
4. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανοιγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 
του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής 
της πρέσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από τη θέση σκυροδέτησης. 
5. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (*λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο) 
 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, σύμφωνα ,ε τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

Κωδικός Αναθεώρησης OIK 3215 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) 

5μ*2,0μ*0,15μ=1,5κμ 

52.51 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες 

Κωδικός Αναθεώρησης OIK 5251 

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες πάχους 16 mm. 
κατάλληλα στερεωμένες σε υπάρχοντες σκελετούς, με τα υλικά, μικρο υλικά και ικριώματα 
καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(2,3μ+1,64μ+5,25μ+5,25+2,8μ)*2,95μ*2+(4,45μ+1,8μ+1,65μ+3,72μ+2,7μ+3,8μ+3,55μ+2,3
μ+3,55μ+1,7μ+1,49μ+2,7μ+2,14μ+2μ)*3,0μ *2=327,01τμ 

54.40 Θύρες Ξύλινες ταμπλαδωτές 
Κωδικός Αναθεώρησης  OIK 5441.1 
Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 «Ξύλινα κουφώματα», ,ε καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ 
ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυρόφυλλων περαστό 5Χ11 cm πλήρες 
στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά 
ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας ( εκτός από χωνευτή κλειδαριά 
και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και 
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στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών, 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  
 
54.40.01  Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 mm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
0,9*2,2μ*11+0,75μ*2,2=23,43τμ 
 
54.71 Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5471 
Φύλλα ερμαριών ταμπλαδωτά από λευκή ξυλεία, οποιονδήποτε διαστάσεων, μονόφυλλα 
ή πολύφυλλα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά 
έπιπλα ", με κάσσα 5x6,5 cm με περιθώριο (περβάζι) 2x5 cm, πλαίσιο (τελάρο) και 
τραβέρσες φύλλων 3,5x6,5cm, ταμπλάδες από σανίδες πάχους 1,5 cm, πλάτους το πολύ 8 
cm συνδεδεμένες με κόλλα και απλή επαφή (απλό φιλιάσι) με ή χωρίς κυμάτια (εργαλεία, 
ταμπλαδορόκανο) σύνδεση των δίφυλλων ερμαρίων με εντορμία και γλωττίδα (γκινισιά και 
παταδούρα, αρσενικοθήλυκο), με τα σιδηρικά ανάρτησης και με ξύλινή ή ορειχάλκινη απλή 
χειρολαβή (πόμολο), κλειδαριά τύπου σπανιολέτας  εσωτερικής και εν γένει υλικά 
κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης,  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
4,3μ*2,0μ=8,6τμ 
 
54.75 Εντοιχισμένες ντουλάπες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1 
Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-
01-00 «Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα», βάθους 60cm  από μοριοσανίδα (MDF) με 
επένδυση μελαμίνης ή φορμάικας, ‘κουτιαστές’, με φύλλα αναρτημένα με στροφείς 
επιπλοποιίας και γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και εργασία συναρμολόγησης, 
τοποθέτησης και στερέωσης. 
Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεμάστρες και λοιπός εξοπλισμός τιμολογούνται ιδιαιτέρως. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) όψης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1,2μ*2,0μ*5=12τμ 
 
65.01Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501 
Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ENISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με 
διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με τη «σειρά» τους, με δυνατότητα 
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υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
“Κουφώματα Αλουμινίου”, πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων 
αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από 
καταλόγους προμηθευτών ως προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) 
 
65.01.02 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12-24 kg/ m² 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1,00μ*0,6μ =0,6τμ 
 
71.31Επιχρίσματα τριπτά- τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2 σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή 
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 “ Επιχρίσματα με 
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου”.  
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  (m²) 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(7,95μ+5,75μ+7,95μ+5,75μ)*3,0μ+(7,95μ+16,33μ+7,95μ+16,33μ)*3,15μ+(7,95μ+5,75μ+7,
95μ+5,75μ)*2,62μ=306,962τμ 
 
73.26 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 “Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές”, 
τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα 
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβεστίου ή κολλητά με 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,  με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών 
με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή 
χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του 
έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της 
επιφάνειας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  (m²) 
 
73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15 Χ15 cm, κολλητά 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 
2,3μ*2μ+2,3μ*2μ+1,64μ*2μ+1,64μ*2μ+2,8μ*2μ+2,8μ*2μ+1,64μ*2μ+1,64μ*2μ 
1,65μ*2μ+1,65μ*2μ+1,8μ*2μ+1,8μ*2μ+2,14μ*2μ+2,14μ*2μ+1,15μ+1,15μ*2μ1 
,49μ*2μ+1,49μ*2μ=66,44τμ 
 
73.33  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη “GROUP 4”, διαστάσεων 20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-0-00   “Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές”. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 
1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή 
με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός 
της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου,. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  (m²) 
 
73.33.02   Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
7,55μ*15,93μ+5,35μ*4,36μ=142τμ 
 
73.35   Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
Περιθώρια (σοβατεπιά)από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, 
μονόχρωμα ή έγχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή κόλλα 
πλακιδίων. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ.) 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
7,55μ+15,93μ+7,55μ+15,93μ+1,8μ+1,65μ+4,45μ+4,45μ+3,38μ+3,55μ+3,55μ+2, 
3μ+2,3μ+3,55μ+3,55μ+1,7μ+1,49μ+1,2μ+2,69μ+3,5μ+3,5μ+2,43μ+6,13μ+2μ+2, 
14μ+1,15μ+3,72μ+3,72μ+2,7μ+2,7μ+3,7μ+3,7μ+7,95μ+16,33μ+7,95μ+16,33μ=5 
68μμ 
 
75.76 Πάγκοι από μάρμαρο 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7576 
Πάγκοι πάχους 2 cm εκ μαρμάρου προελεύσεως ΠΕΝΤΕΛΗΣ ήτοι μάρμαρο σχιστό επί τόπου 
και εργασία κοπής, μορφώσεως, λειοτρίψεως και τοποθετήσεως. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  (m²) 
 
75.76.02 Πάγκοι από μάρμαρο λευκό πάχους 3 cm 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7577 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
4,3μ*1,0μ*5=4,3τμ 
 
77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα, ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σκαπουλάρισμά, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 “Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων”.  

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) 

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

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(7,95μ+5,75μ+7,95μ+5,75μ )*3,0μ+(7,95μ+16,33μ+7,95μ+16,33μ)3,15μ=235,16τμ 
 
77.81   Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής 
διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως σε δύο 
διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00  “Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων”. 
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής 
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) 

77.81.01  Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(7,55μ+5,35μ+7,55μ+5,35μ )*2,95μ+(7,55μ+15,93μ+7,55μ+15,93μ)3,0μ=235,16τμ 
 
 
77.84   Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως νερού. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 
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Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 “ Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων”. 
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των 
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση 
της απορροφητικότητας της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και 
εργασία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) 

77.84.02 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(2,3μ+1,64μ+5,25μ+5,25μ+2,8μ)*2,95μ*2+(4,45μ+1,8μ+1,65μ+3,72μ+2,7μ+3,8 
μ+3,55μ+2,3μ+3,55μ+1,7μ+1,49μ+2,7μ+2,14μ+2μ)*3,0μ*2=327,01τμ 

78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή 
ανθυγρές ή πυράντοχες λείες  γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων 
σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος  από το δάπεδο 
εργασίας, και οποιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 
“Ψευδοροφές με γυψοσανίδες” 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
1. Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
2. Η Προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μη, στοιχείων στήριξης των πλακών και
τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και
αισθητικού αποτελέσματος.
3. Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας
4. Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) τοποθετημένης ψευδοροφής

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
7,55μ*5,35μ=40,39τμ 

30/03/2021 

Ο Μηχανικός 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 
(.Α.Τ.) 

 
 (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3 παξ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΣΔΓΖ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΩΖ 
 
ΘΔΖ : ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ - ΚΟΛΩΝΑ,Γ.Γ. ΛΖΞΟΤΡΗ,ΓΖΜΟ ΛΖΞΟΤΡΗΟΤ 
 

ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΝΩΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΑκεΑ 
«ΤΠΔΡΗΩΝ» 

 
ΜΔΛΔΣΖΣΖ. : ΣΑΤΡΟ ΛΤΚΟΤΓΖ 
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Α. ΓΔΝΙΚΑ 
 
1. ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ  
 
Πξόθεηηαη γηα έξγν νηθνδνκηθό (θαηαζθεπή θηηξίνπ) ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία. 

 
 
2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ  
 
Πξόθεηηαη γηα …ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΣΔΓΖ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΩΖ..…… 
πνπ απνηειείηαη από …2   νξόθνπο…..….. 
Σα εκβαδά είλαη : 
Τπνγείνπ ……………………………………….  γ’ νξόθνπ …………………………….. 
ηζνγείνπ ………………129,83ηκ…………………  δ’ νξόθνπ …………………………….. 
α’ νξόθνπ ……………45,67ηκ…………………  ε’ νξόθνπ …………………………….. 
β’ νξόθνπ ………………………………………. δώκα     ……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Σν νηθόπεδν είλαη εκβαδνύ …19585,31.m

2
 . 

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

 
 
3. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΟΤ  
 
Ζ νηθνδνκή βξίζθεηαη ζηνλ Γήκν ….ΚΟΛΩΝΑ,Γ.Γ. ΛΖΞΟΤΡΗ……………………………θαη ζπγθεθξηκέλα ζην νηθνδνκηθό 

ηεηξάγσλν ……-…………..επί ηεο νδνύ ..ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ ,  -…. 

 
 
4. ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  
 

Δλνηθηαζηήο ηνπ νηθνπέδνπ θαη θύξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ν/ε  ΔΝΩΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΩΝ 
ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΑκεΑ «ΤΠΔΡΗΩΝ»…………….………, 

θάηνηθνο…,..ΛΟΓΓΟ,.ΛΖΞΟΤΡΗ…………………..…………………… 

 
 
5. ΤΠΟΥΡΔΟ ΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ .Α.Τ  
 
 
………………ηαύξνο Λπθνύδεο………………..……………………………………… 
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6. ΦΑΔΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ  
 
 
6.1 ΔΚΚΑΦΔ 
 
 
Ζ πξώηε εξγαζία είλαη νη εθζθαθέο γαηώδεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε βάζνο ……………m, από ηελ ρακειόηεξε ζηάζκε 
ηνπ εδάθνπο. Οη εθζθαθέο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο κε ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα (εθζθαθέαο, κεηαθνξά θαη απόξξηςε κε 
θνξηεγά πξντόλησλ εθζθαθήο). 

 
 
6.2 ΚΑΛΟΤΠΩΜΑΣΑ – ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 
 
 
Ο μπιόηππνο (θαινύπηα) ζα γίλεη κε μύια (μπιεία πεύθεο ή betoform), κε ζηδεξέληεο ζθαισζηέο, ν νπιηζκόο ζα θαηαζθεπαζζεί 
ζε κάληξα ζηδήξνπ θαη ζα κεηαθεξζεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ μπιόηππν κε γεξαλό. Ζ ζθπξνδέηεζε ζα γίλεη από έηνηκν beton 
(εηαηξία ζθπξνδέκαηνο) κε κεηαθνξά ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο κε θνξηεγά ελώ ην ξίμηκν κε αληιία ………………………….. 
αλάινγνπ κήθνπο. 

 
 
6.3 ΣΟΗΥΟΠΟΗΪΑ – ΟΒΑΓΔ 
 
 
Σα ηνύβια ζα κεηαθεξζνύλ κε θνξηεγό απηνθίλεην θαη ζα αλέβνπλ ζηηο νξόθνπο ζηηο νηθνδνκήο κε γεξαλό. Σν ίδην ζα γίλεη θαη 
κε ζηηο ζνβάδεο σο ζηηο ηα πιηθά – κεηαθνξά αιιά ην αλέβαζκα ζηηο πιάθεο ζα γίλεη κε γεξαλάθη. 

 
 
6.4 ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ – ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 
 
Σα ραληξώκαηα ζηελ ηνηρνπνηία ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ειεθηξηθό compressor γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελώζεσλ. Οη 
θαισδηώζεηο ζα γίλνπλ κε ην ρέξη. ε απηό ην ζηάδην ζα ρξεζηκνπνηεζεί εξγνηαμηαθό ξεύκα. 

 
 
6.5 ΓΑΠΔΓΑ – ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΚΑ 
 
 
Σα δάπεδα ζα γίλνπλ κε πιαθάθηα θαη ζηα ππλνδσκάηηα μύιηλα. Σα θάγθεια ζα είλαη ζηδεξά ή από beton arme. 

 
 
6.6 ΞΤΛΟΤΡΓΗΚΑ – ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ 
 
 
Σα θνπθώκαηα ζα είλαη έηνηκα θαη ζα αλέβνπλ κε ηα ρέξηα ζηελ νηθνδνκή. 
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Β. ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ  
 
 
6.1 ΔΚΚΑΦΔ 
 
 
Γελ ππάξρεη θίλδπλνο αζηνρίαο ηνπ εδάθνπο (π.ρ. θαηαξξεύζεηο, ππνρσξήζεηο) ιόγσ ζηηο θύζεο ηνπ εδάθνπο ( εκίζθιεξν, 
αλνηρηό ζθάκκα). Τπάξρεη κόλν αλ θνξηηζζεί ην έδαθνο από θνξηία θνληά ζην όξην ηνπ ζθάκκαηνο. 

 
 
6.2 ΚΑΛΟΤΠΩΜΑΣΑ – ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 
 
 
Κίλδπλνο πηώζεο από ύςνο, εξγαζία ζε ηθξηώκαηα, πέξαηα πιαθώλ, αλνίγκαηα, πηώζε  πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ. 
 
6.3 ΣΟΗΥΟΠΟΗΪΑ – ΟΒΑΓΔ 
 
 
Κίλδπλνο από ην αλέβαζκα κε γεξαλάθη ησλ πιηθώλ. 

 
 
6.4 – 6.5 ΓΑΠΔΓΑ – ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ – ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ 
 
 
Πηζαλόο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαη από ην αλέβαζκα ησλ πιηθώλ. 

 
 
6.6 ΞΤΛΟΤΡΓΗΚΑ 
 
 
Πηζαλόο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο 
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Γ. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ  
 
 
6.1 ΔΚΚΑΦΔ 
 
 
Θα πεξηθξαρζεί ην ζθάκκα ζηηο νηθνδνκήο κε θσζθνξνύρν πιέγκα. Ζ πξόζβαζε ησλ νρεκάησλ ζα γίλεηαη κε ξάκπα θαη δελ 
ζα επηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζή ζηηο ζηα όξηα ηνπ ζθάκκαηνο γηα ηελ απνθπγή θηλδύλνπ ππνρώξεζεο ηνπ εδάθνπο. Θα αλαξηεζεί 
πηλαθίδα απαγόξεπζεο πξόζβαζεο αζρέησλ κε ην έξγν ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζα ηεξνύληαη νη δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνί 
πιήξσζεο ησλ νρεκάησλ κε ηα πξντόληα εθζθαθώλ. 

 
 
6.2 ΚΑΛΟΤΠΩΜΑΣΑ – ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 
 
 
Γίλεηαη ρξήζε πηζηνπνηεκέλσλ ηθξησκάησλ πνπ ππεξθαιύπηνπλ ζηηο ζηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ζηηο λνκνζεζίαο. Θα 
θαηαζθεπαζηνύλ ηθξηώκαηα κε αξθεηά κεγάιν πιάηνο παηώκαηνο γηα άλεζε ρώξνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα θάζεηα 
ζηνηρεία ζα ληπζνύλ κε ιηλάηζα. Γελ ππάξρεη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο πέξαλ από απηόλ ζηηο θύζεο ζηηο δνπιεηάο, δηόηη δελ 
ππάξρνπλ νύηε κεγάια θνξηία, αιιά νύηε θαη κεραλήκαηα. ηηο ηα ηθξηώκαηα ζα είλαη επελδπκέλα κε δηάηξεην δίρηπ αζθαιείαο 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη αδύλαηε ε πηώζε πιηθώλ ή πξνζσπηθνύ.   
Σν πξνζσπηθό ζα θέξεη ππνρξεσηηθά θξάλε αζθαιείαο θαη ν ξνπρηζκόο ζηηο ζα είλαη αλάινγνο (ππνδήκαηα θιεηζηνύ ηύπνπ). 

 
 
6.3 ΣΟΗΥΟΠΟΗΪΑ – ΟΒΑΓΔ 
 
 
Σν αλέβαζκα ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη κε γεξαλάθη κε αδξαλή αθηίλα γύξσ από ην ζπξκαηόζθνηλν ηνπιάρηζηνλ 8 κέηξσλ. ηηο ζα 
θνξνύλ θξάλε αζθαιείαο. 

 
 
6.4 – 6.6 ΓΑΠΔΓΑ – ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ – ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ – ΞΤΛΟΤΡΓΗΚΑ 
 
 
Δδώ ζα πξνζερζνύλ νη κνλώζεηο ησλ θαισδίσλ λα είλαη βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ γηα λα κελ έξζνπλ ζε επαθή γπκλά 
θαιώδηα κε λεξό. ηηο ζην εξγνηαμηαθό ξεύκα ζα ππάξρεη αζθάιεηα πηώζεο ηάζεσο ηνπ πίλαθα. 

 
 
ΥΩΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ – ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΖΘΔΗΩΝ 
 
 
Θα θαηαζθεπαζηεί πξόρεηξνο ιπόκελνο νηθηζκόο σο απνρσξεηήξην θαη ζα ππάξρεη θαη ζηαζκόο πξώησλ βνεζεηώλ. 
 

Γ. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
1.  Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο :  Ζ πξνζπέιαζε ζην έξγν θαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη άκεζε 

από ηελ αζθαιηνζηξσκέλε νδό ζην πξόζσπν ηνπ νηθνπέδνπ. 
 
2.  Κπθινθνξία νρεκάηωλ θαη πεδώλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ : Ζ δηέιεπζε θαη παξακνλή αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ 

απαγνξεύεηαη εθηόο από ην εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθό ηνπ έξγνπ. Ζ θπθινθνξία πεδώλ γίλεηαη ζε όιε ηελ 
έθηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ (νηθνπέδνπ θαη θηίζκαηνο. Καηά ζηηο ινηπέο θάζεηο ζηηο θαηαζθεπήο δελ ζα ππάξρεη θπθινθνξία νρεκάησλ 
πιελ ηνπ αθαιύπηνπ ηκήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην πξόζσπν ηνπ νηθνπέδνπ. Γελ ζα εθηειεζηνύλ εξγαζίεο ζηηο θνηλόρξεζηεο 
πξνζβάζεηο ζηηο νηθνδνκήο θαη δελ ζα ππάξρεη όριεζε ησλ ππόινηπσλ ελνίθσλ.  

 
3.  Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ: Ο εμνπιηζκόο γηα ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ είλαη θηλεηόο θαη ζα 

εγθαζίζηαηαη θάζε θνξά ζηνλ πξνζθνξόηεξν ρώξν αλάινγα κε ζηηο αλάγθεο.  
     
4.  Υώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ: Πξηλ από ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθειεηνύ ηα πιηθά ζα απνζεθεύνληαη ζηνλ αθάιππην ρώξν. Μεηά ζα 

κεηαθέξνληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη ππό εμέιημε.      
 
5.  Σξόπνο απνθνκηδήο αρξήζηωλ θαη επηθίλδπλωλ πιηθώλ:  Σα άρξεζηα αληηθείκελα, ππνιείκκαηα πιηθώλ, θζαξκέλα πιηθά, 

πξντόληα θαηεδαθίζεσλ θιπ. ζα ζπιιέγνληαη ζηνλ αθάιππην ρώξν ζηηο νηθνδνκήο από όπνπ θαη ζα γίλεηαη απνθνκηδή ζηηο κε 
θνξηεγό απηνθίλεην. Δπηθίλδπλα πιηθά δελ ππάξρνπλ ώζηε λα πξνβιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ απνθνκηδή ζηηο. 

 
6.  Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώηωλ βνεζεηώλ:  Γελ ππάξρεη απαίηεζε γηα εγθαηάζηαζε πξνζσξηλνύ WC. ε πεξίπησζε 

αλάγθεο ν Κύξηνο ηνπ Έξγνπ ζα δώζεη πξόζβαζε ζε πθηζηάκελν WC ζηηο νηθνδνκήο.  Σν πξόρεηξν θαγεηό ζα γίλεηαη κε πξνζσξηλά 
(ζηελ αξρή) ή κόληκα ζηε ζπλέρεηα ζε ζηεγαζκέλν ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ. Σα απνξξίκκαηα θαη ππνιείκκαηα ηξνθώλ ζα 
απνξξίπηνληαη ζε πξνβιεπόκελν θάδν απνξξηκκάησλ ζην πξόζσπν ηνπ νηθνπέδνπ από όπνπ θαη ζα γίλεηαη ε απνθνκηδή ζηηο από 
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ηα απνξξηκκαηνθόξα ηνπ Γήκνπ. ην εξγνηάμην ζα δηακνξθσζεί κηθξό θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξώησλ βνεζεηώλ. ε 
εκθαλή ζέζε δίπια ζην θαξκαθείν ζα αλαγξάθνληαη ε δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ πιεζηέζηεξνπ θαξκαθείνπ θαη ηνπ 
ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ πνπ θαιύπηεη ηελ πεξηνρή.. 

7. Καηαζθεπή ηθξηωκάηωλ: Σα ηθξηώκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ νηθνδνκή είλαη ζπλήζνπο κνξθήο ζηηο απηά πνπ

πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηθξησκάησλ (Π.Γ. 778/80 θαη Π.Γ. 1073/81) θαη δελ απαηηείηαη θάπνηα επηπξόζζεηε
κειέηε ιόγσ εηδηθήο θαηαζθεπήο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’ 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 
(Φ.Α.Τ.) 

 
(Π.Γ. 305/96, άρθρο 3 - παρ. 3, 7, 8, 9, 10, 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΣΔΓΖ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΧΖ 
 
ΘΔΖ : ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ - ΚΟΛΧΝΑ,Γ.Γ. ΛΖΞΟΤΡΗ,ΓΖΜΟ ΛΖΞΟΤΡΗΟΤ 
 

ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΝΧΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΑκεΑ 
«ΤΠΔΡΗΧΝ» 

 
ΜΔΛΔΣΖΣΖ. : ΣΑΤΡΟ ΛΤΚΟΤΓΖ 
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Α. ΓΔΝΙΚΑ 
 
 
ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ : ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΣΔΓΖ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΧΖ 
 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΟΤ : ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ - ΚΟΛΧΝΑ,Γ.Γ. ΛΖΞΟΤΡΗ,ΓΖΜΟ ΛΖΞΟΤΡΗΟΤ 
 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΑ :  
 

ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ : ΔΝΧΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΑκεΑ 
«ΤΠΔΡΗΧΝ» 
 
 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΝΣΑΚΣΖ Φ.Α.Τ. : ηαύξνο Λπθνύδεο 

 
 
 
 
 

Β. ΜΗΣΡΩΟ ΔΡΓΟΤ 
 
 
Β1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 
Πξόθεηηαη γηα …ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΣΔΓΖ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΧΖ..…… 
πνπ απνηειείηαη από …2   νξόθνπο…..….. 
Σα εκβαδά είλαη : 
Τπνγείνπ ……………………………………….  γ’ νξόθνπ …………………………….. 
ηζνγείνπ ………………129,83ηκ…………………  δ’ νξόθνπ …………………………….. 
α’ νξόθνπ ……………45,67ηκ…………………  ε’ νξόθνπ …………………………….. 
β’ νξόθνπ ………………………………………. δώκα     ……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Σν νηθόπεδν είλαη εκβαδνύ …19585,31.m

2
 . 

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

 
 
Β2. ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΜΔΛΔΣΖ 
 
Ζ κειέηε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο έγηλε βάζεη ηνπ λένπ αληηζεηζκηθνύ θαλνληζκνύ ΝΔΑΚ. 
Ζ αξρηηεθηνληθή κειέηε βάζεη ΓΟΚ/85 Π.Γ. 795Γ/13-7-93 
Οη ινηπέο κειέηεο έρνπλ γίλεη βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ. 
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Γ. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 
 
ΟΓΟΗ ΓΗΑΦΤΓΖ 
 
Θα είλαη ειεύζεξεο θαη ζα νδεγνύλ ζε αζθαιή πεξηνρή, ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 105/95 θαη κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ (67/Α). 

 
 
ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΖ ΣΑΣΗΚΖ ΓΟΜΖ, ΔΤΣΑΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΟΥΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ 
 
Γελ ππάξρνπλ ηδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ. 
 
 

ΟΓΟΗ ΓΗΑΦΤΓΖ ΚΑΗ ΔΞΟΓΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
 
Όπσο θαίλνληαη ζηε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο 

 
 
ΓΗΚΣΤΑ 
 
Οη ζέζεηο δηθηύσλ ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο θαη ζέξκαλζεο είλαη όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα 
ζρέδηα. Όπνπ ππάξρεη εηδηθή απαίηεζε θαη δπλαηόηεηα (π.ρ. ππόγεην, εμσηεξηθνί ρώξνη) νη ζέζεηο ησλ δηθηύσλ ζα έρνπλ 
ζήκαλζε. 
 
 

ΖΜΔΗΑ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΓΗΑΚΟΠΣΧΝ 
 
Θέζεηο ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ όπνπ απηνί δελ είλαη άκεζα εκθαλείο ζα ζεκαλζνύλ. 
 
 
ΘΔΔΗ ΤΛΗΚΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟ ΟΡΗΜΔΝΔ ΤΝΘΖΚΔ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΔΟΤΝ ΚΗΝΓΤΝΟ.  
(π.ρ. ακίαληνο θαη πξντόληα απηνύ, παινβάκβαθαο, πνιπνπξεζάλε, πνιπζηεξίλε θ.α.)  

 
Γελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηέηνηα πιηθά. 
ή Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πνιπζηεξίλε ζηηο εμσηεξηθέο παξεηέο ησλ ηνίρσλ νη νπνία δελ επηθέξεη θαλέλαλ θίλδπλν.   
 
 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΚΠΟΜΠΖ ΗΟΝΣΗΕΟΤΑ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 
 
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρώξνη. 
 
 

ΥΧΡΟΗ ΜΔ ΤΠΔΡΠΗΔΖ Ζ ΤΠΟΠΗΔΖ 
 
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρώξνη. 
 
 

ΆΛΛΔ ΕΧΝΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
 
Γελ ππάξρνπλ άιιεο δώλεο ηδηαηηέξνπ θηλδύλνπ ζηελ νηθνδνκή. 
 
 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΤΝΔΥΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 (γηα ιόγνπο π.ρ. εμαεξηζκνύ, απαγσγήο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ θιπ.) 
 
Γελ ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. 

 
 

Γ. ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 
ΔΡΓΑΗΔ Δ ΣΔΓΔ 
 
Οη εξγαζίεο ζηηο ζηέγεο ή ζε άιιε επηθάλεηα κε επαξθνύο αληνρήο γίλεηαη εθόζνλ παξέρεηαη ν αλαγθαίνο εμνπιηζκόο γηα ηελ 
αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Πξόζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε θεθιηκέλα θαη ζε αθξαία ηκήκαηα ηεο ζηέγεο είλαη απαξαίηεηε γηα 
λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο πηώζεο. Αληηνιηζζεηηθά παπνύηζηα θαηά ηελ εξγαζία πάλσ ζηε ζηέγε. 
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ΔΡΓΑΗΔ ΣΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΟΦΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΦΧΣΑΓΧΓΟΤ 

Σα παινζηάζηα θαζαξίδνληαη από ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, θαζώο ηα παξάζπξα πξνβιέπνληαη αλνηγόκελα θαη 
αλαθιηλόκελα. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ θαη ρξσκαηηζκνύ ησλ εμσηεξηθώλ ηκεκάησλ ηεο νηθνδνκήο θαη ηπρόλ 
θσηαγσγώλ πνπ απαηηνύλ ηε ρξήζε ηθξησκάησλ, ζα γίλνληαη κόλν από εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία κε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο βάζεη ησλ ηζρύνπζσλ δηαηάμεσλ. 

ΚΤΡΧΔΗ 

ε θάζε εξγνδόηε, θαηαζθεπαζηή πνπ παξαβαίλεη από ακέιεηα ή πξόζεζε ην Π.Γ. 305/96 επηβάιινληαη θπξώζεηο ηνπ 
άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 2224/94. 

( αξρείν : UNNAMED ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία 

«Υπερίων»] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : […….] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Βίλα Αθηνάς Αντύπα, Περιοχή Λόγγος 

Ληξουρίου,28200] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [26710-92492] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [enosiyperion@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : http://enosi-amea-yperion.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης   «Διαμόρφωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων της Στέγης» 

(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [45000000-7, 453000000-0] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΕΡΓΟ 

[- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [     ] 
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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: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςiii; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  

ή των τμημάτων για τα οποία ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να 

υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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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: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 

στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις 

μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝiv 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 

μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 

κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 

νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi· 

2. δωροδοκίαvii,viii· 

3. απάτηix· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςx· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxi· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiii το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xiv 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xvii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxviii: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

21PROC008869495 2021-07-06



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ 
   «Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης» 

της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων  
Ατόμων με Αναπηρία «Υπερίων» 

  

41 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xx 

[……] [……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):xxi 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίουxxii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxiii : 

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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21PROC008869495 2021-07-06



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ 
   «Διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Στέγης» 

της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων  
Ατόμων με Αναπηρία «Υπερίων» 

  

43 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 

θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές τις περιστάσειςxxiv 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxv; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxvi, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxviii 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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
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[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή 

να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 

η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙVχωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

μέλος εγκατάστασήςxxix; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Μέρος V:  

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 

σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxxx, 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 δωρεάνxxxi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Ένωση Προστασίας 
της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία «Υπερίων» προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 
στ……... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς 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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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

iv  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.” 

v 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.  

vi 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). 

vii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

viii 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). 

ix 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 οικονομικώνσυμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

x 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. 

xi 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”. 
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xii 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.". 

xiii 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 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii 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)  

xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xix 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).  

xx 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 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  

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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xxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxvii Πρβλ άρθρο 48. 

xxviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxix 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. 

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi 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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