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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 10/2017 
 
 

ΕΡΓΟΥ : "ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΦΑΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ"  
CPV 45440000-3 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΔΑΜ: 17REQ001971562 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής  
(χαμηλότερη τιμή) 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία 11/10/2017 
Ημέρα : ΤΕΤΑΡΤΗ 
Ώρα : 11.30 π.μ. 
Η αποσφράγιση των προσφορών 
(τεχνική και οικονομική) θα γίνει 
ενιαία στον ίδιο χρόνο. 

Καταληκτικός Χρόνος κατάθεσης 
προσφορών για το διαγωνισμό 

Ημερομηνία : 10/10/2017 
Ημέρα : ΤΡΙΤΗ 
Ώρα : 3:00 μ.μ. 

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού Γραφείο Προμηθειών Π.Ν.Α. 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨ 
(κτίριο Διοίκησης) 

Προϋπολογισμός δαπάνης  
ΑΔΑ: ΩΛΞΞ4690ΩΛ-61Σ 

 
20.000,00 συμπερ. ΦΠΑ 24% 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 
Όπως αναλυτικά φαίνεται στα 
συνοδευτικά έγγραφα της παρούσας  

 
 



 
Το Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», έχοντας υπόψη: 

τις διατάξεις :  
1. Του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και 

λοιπών μονάδων υγείας των Πε. Σ. Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
σήμερα. 

2. Του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α΄/2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 37/2-3-2001). 

3. Του Ν.3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

4. Του N.3527/07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
άλλες διατάξεις». 

5. Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134/18-6-
2007). 

6. Των άρθρων 80-110 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της 
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) 

7. Του Ν.3846/2010  «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 66/Α΄/11-5-2010). 

8. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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» 

9. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄/2-3-11). 

10. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων…» 

11. Του Ν.4052/12 (ΦΕΚ 41/Α΄/1-3-12) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την 
εφαρμογή του νόμου ¨Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης …… και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας¨ και άλλες διατάξεις 

12. Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α’ 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση 
περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

13. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

14. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας 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 στην παρούσα. 

15. Την υπ’ αριθ. 10ης/θ.4ο/14-7-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση του αναφερόμενου στο θέμα 
έργου, η μελέτη κατασκευής του και ο προϋπολογισμός δαπάνης του.  

 
 
 
 



ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισμό για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της 
σύμβασης και την κατασκευή του έργου "ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ"  
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 και 95 
παρ. 2 του Ν. 4412/2016, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών. 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στο Γρ. Προμηθειών 

του Νοσοκομείου (Δ. Σούτσου 21, Αμπελόκηποι, 11521 Αθήνα, τηλ. 213 2023422, 
Φαξ 210 6446951, αρμόδια υπάλληλος: Σχίζα Βασιλική) με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 10/10/2017 και ώρα 15:00.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την 
καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τεύχους.  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών 
Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη 
και άνω, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών (αρ. 59 του Ν.4278/2014) ή είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του Ν.4278/2014, άρθρα 
105 και 106 του ΚΔΕ). 
Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους 
όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. 

 
Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών 

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 95 
του Ν.4412/2016, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς:  

α. Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.  
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
γ. Ο τίτλος της σύμβασης.  
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής)  
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετείται : 
 
1) Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος να 
περιέχει: 
α. Προκειμένου περί οικονομικού φορέα εγγεγραμμένου στο Μ.Ε.Ε.Π ή στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων, πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία 
που ορίζεται στις προϋποθέσεις συμμετοχής  της παρούσας το οποίο θα βρίσκεται σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 



β. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 79 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
γ. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης ένωσης οικονομικών φορέων, υποβάλλεται δήλωση 
ή και ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των 
μελών, για τη σύσταση της ένωσης. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής 
των μελών της ένωσης (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα 
ποσοστά συμμετοχής ). 
 Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147). 
 
2) Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα 
τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
 
3) Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα 
τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, δηλαδή θα περιέχει  
συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς. 
Επισημαίνεται ότι: 
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του ν. 4412/2016, στο έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς, ολογράφως και αριθμητικώς. 
β) η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθμητικής. 
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της 
ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα 
γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα 
και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά. 

 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους 
διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα 
στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή (.doc) στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου (www.spiliopoulio.gr). 
Κάθε είδους άλλη δαπάνη, (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος 

ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.), εκτός ΦΠΑ, βαρύνει τον ανάδοχο και θα 
πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.  

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες, στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως, για την ακρίβεια των 
αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την 
συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.  

Εφόσον οι συμμετέχοντες παρίστανται  στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης . 

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος 
της μετά την κατάθεσή της. 
Χρόνος ισχύος προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
διαγωνιζόμενους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού και σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.4 και Ν.4412/2016 

 
 



Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην έχουν ξύσματα, 
σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή 
διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 
 
Αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού 
 Μετά την λήξη παραλαβής των προσφορών, οι φάκελοι που περιέχουν τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο 
πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς 
ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), μονογράφονται τα 
έγγραφα αυτά, ελέγχει την ύπαρξη στον φάκελο φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης 
εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή του αντιγράφου εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο. 
 Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, 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 
εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 
οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της διακήρυξης, και αναρτάται, στο ΚΗΜΔΗΣ 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. 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. 
 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανακοινώνονται τα 
επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές 
καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 
διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 
προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του 
πρακτικού της. 
 Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και 
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, ελέγχει εάν οι διαγωνιζόμενοι τηρούν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής της παρούσας διακήρυξης. 
 Οριστικός μειοδότης αναδεικνύεται όποιος δώσει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και πληροί τις 
τυπικές υποχρεώσεις. Το πρακτικό, μόλις τελειώσει ο διαγωνισμός, κλείνει και 
προσυπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. 
Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας, λαμβάνοντας απόφαση για οριστικό μειοδότη . 
 
Κατακύρωση δημοπρασίας 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 100 
και 102 του Ν.4412/2016 από Επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 221 
του Ν.4412/2016. 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με 
γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 

1. την κατακύρωση της ανάθεσης 
2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016  



Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την 
ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή 
ολικώς, τις προσφορές καθώς και να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να 
τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν. 
 
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 

Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης 
Τα έγγραφα της σύμβασης με τα οποία θα εκτελεστεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά 
ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω  
1. Η σύμβαση. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Αναλυτικό Τιμολόγιο Μελέτης και οι Γενικοί Όροι. 
5. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(Σ.Α.Υ.). 
6. Η Τεχνική Έκθεση/Περιγραφή (Τ.Π.). 
7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 
10. Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 
την Υπηρεσία. 
 
Διαδικασία επιλογής αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 
4412/16. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σύμφωνα με το 
σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας που 
εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 125 του Ν. 
4412/16. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση, καθώς και στους λοιπούς 
συμμετέχοντες, αποστέλλονται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις σύμφωνα με το άρθρο 
105 του Ν.4412/2016. 
 
Υπογραφή σύμβασης 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο υποχρεούται να 
προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.  

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος 
με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 
105 του Ν.4412/2016 και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το ίδιο άρθρο 
κυρώσεις. 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 
του Ν.4412/2016. 



Προθεσμία εκτέλεσης έργου 
 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου θα οριστεί από την Υπηρεσία με 
την υπογραφή της σύμβασης, καθώς οι χώροι της κλινικής θα παραδίδονται στον 
ανάδοχο σταδιακά και αντίστοιχα οι εργασίες θα γίνονται κατά τον ίδιο τρόπο και θα 
είναι σε ημερολογιακές ημέρες. 
 
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 
 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
 Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές 
από την υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 
 Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ 
επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 
παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
 
Ενστάσεις 
 Ενστάσεις κατά του κύρους του διαγωνισμού μπορούν να υποβάλουν μόνον οι 
Οικονομικοί φορείς ή οι ενώσεις των οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στον 
διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

 Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή 
στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να αφορά και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τον μειοδότη. Ενστάσεις που 
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν 
γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία 
υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο 
υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1 τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης 
αξίας του υπό προμήθεια είδους. 

 Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να 
αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 202/2005). 

  Στους ενδιαφερόμενους δεν παρέχεται -σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 2 του 
Ν.3772/10-07-09 (ΦΕΚ 112/Α΄/2009)- δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά των πράξεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως 
την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 
2522/1997 (άρθρο 8 Ν.2955/2001). 

 
 
 
 



 
Πληρωμή - Κρατήσεις 
Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, με 

την προσκόμιση του τιμολογίου μετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με 
το αρ. 172 του Ν. 4412/2016, και τη σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών της 
Επιτροπής ότι το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  

Οι πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (πιστοποιητικό 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή. 

Η εξόφληση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα 
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις που διέπονται από τους Ν. 
3580/2007 (άρθρο 3), Ν.4072/2012 (παρ. 3, άρθρο 238), Ν.4013/2011 (παρ. 3, άρθρο 
4) και παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το Ν.4254/2014 και την με αριθ. 
1120/25-4-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη 
κράτηση. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων 
βαρύνει το Νοσοκομείο.  

 
 Δαπάνες δημοσίευσης 
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο.  

 
 

                                                                      Ο Διοικητής 
                            
                                                                     Δημήτρης Ι. Βεζυράκης 
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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: Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221973 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Δημ. Σούτσου 21/ Αθήνα /11521 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Β. Σχίζα  

- Τηλέφωνο: 2132023422  

- Ηλ. ταχυδρομείο: v.sxiza@spiliopoulio.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.spiliopoulio.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Συνοπτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου "ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ" (CPV: 45440000-3) με κριτήριο κατακύρωσης  

τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%   

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ001971562 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε: σε έργα  

 

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 αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

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); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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.  

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 

κατάλογο4: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους5; 

[] 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: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

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 ΦΟΡΕΩΝ6  

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  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για  

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 καταδίκες7 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 

2. δωροδοκία9,10· 

3. απάτη11· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας13· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου15 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, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 

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 
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν20: 

[……] 
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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 

ασφάλισης21, 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 δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;22 

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 

[……] 
 

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): 23 

[……][……][……] 
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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 δικαίου24; 

[] 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 

καταστάσεις25: 

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 τις 

περιστάσεις26  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα27; 

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 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 28, 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 

σύμβασης29; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 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;  

[] Ναι [] Όχι 
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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: 

[……] 

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. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200531: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(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  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  

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

Αποδέχεται τη διακήρυξη και όλα τα έγγραφα 

που τη συνοδεύουν; 

 

Εάν όχι, για ποιους λόγους; 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

[……] 

 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για   

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής32
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 

εφόσον οι συμμετέχοντες ανήκουν στην Α1 τάξη 

και άνω, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών (αρ. 

59 του Ν.4278/2014)  

ή είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 

Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας 

Οδοποιίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

(αρ. 59 του Ν.4278/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για:  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

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 33: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

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 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής34: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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):  

[……][……][……] 

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 

αναλογίες35 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y36 -και η αντίστοιχη 

αξία) 
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της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

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 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για:  

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς37, 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: 

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): 

 [……][……][……] 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες38, για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) 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: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

5) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

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: 

[……] 
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10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας39 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για : 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

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 διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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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 αναφέρονται40, 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 δωρεάν41. 

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 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

6  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.” 

7 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.  

8 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). 

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

“διαφθορά”. 

10 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). 

11 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) 
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"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

12 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. 

13 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”. 

14 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.". 

15 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 ) 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 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)  

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

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

λήφθηκαν.  

21 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).  

22 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 
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εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

26 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

29 Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

31 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. 

32 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. 

33  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

38 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. 

39 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.  

40 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

41 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
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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.  



 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΕΡΓΟ :  Υλικά και  Εκτέλεση εργασιών  
 ΠΝΑ   ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ                      «Χρωματισμοί των χώρων της παθολογικής κλινικής   

΄΄ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΄΄                                        του A΄ ορόφου και τοποθέτηση προστατευτικών 

                                                                               ανοξείδωτων φασών επί των τοίχων και θυρών  
                                                                               περιμετρικά του διαδρόμου» 
 

            
 
              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   
            ΤΜΗΜΑ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
                      ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Προϋπολογισμός  Νοσοκομείου 
 
       
 
     α/α …. 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
με έδρα τ…………………………………….  οδός………………………………. Αριθ…………. 
 
Τ.Κ. ………………………  τηλ. …………………………… φαξ ………………………………… 
 

 
 

Προς: 
 

Το Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 
 
 
Αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης συμμετοχής σε διαγωνισμό, για την ανάθεση 
κατασκευής του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων του διαγωνισμού, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού 
και των υποχρεώσεων του Αναδόχου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και 
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω 
την εκτέλεση του έργου με το ακόλουθο εργολαβικό αντάλλαγμα για ολόκληρο το 
έργο. 
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Π.Ν.Α  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 
 

΄΄ Η  ΑΓΙΑ  ΕΛΕΝΗ ΄΄ 
 

ΕΡΓΟ:  «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 
Α΄ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  ΦΑΣΩΝ  ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ»  

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιείται  τμηματικά. Θα παραδίδονται κενοί οι 
υπό χρωματισμό θάλαμοι και μετά την περαίωση των εργασιών σε αυτούς και την 
παράδοση τους  προς νοσηλεία θα εκκενώνονται άλλοι προς εκτέλεση των 
εργασιών. 

 

Η  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου αφορά  τις  εργασίες και τα υλικά: 
 

1. Καθαίρεση (Άρθρου Τιμολογίου 22.61) επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες 

σχεδίου και πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, ο καταβιβασμός υλικών 
προς φόρτωση.  

 

2. Καθαίρεση επιχρισμάτων (Άρθρου Τιμολογίου 22.23) του πάχους των 

μοριοσανίδων συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός και η συσσώρευση των προϊόντων 
προς φόρτωση. 

 

3. Αποξήλωση ξύλινων θυρών (Άρθρου Τιμολογίου 22.45) στο θάλαμο 129. 
Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και η απελευθέρωση του τετραξύλου και η 
μεταφορά του προς φόρτωση.  

 

4.Επιχρίσματα (Άρθρου Τιμολογίου 71.31) τριπτά τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων που καθαιρέθηκαν οι 
μοριοσανίδες και επί των τοίχων που αποξηλώθηκε η ξύλινη κάσα – πόρτα εισόδου 
του θαλάμου 129."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. 

 

5.Κατασκευή και τοποθέτηση πρεσαριστής θύρας (Άρθρου Τιμολογίου 54.46) 
από ξυλεία τύπου Σουηδίας και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσαριστά με κόντρα - 
πλακέ και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοπο-θέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών. 

6. κατασκευή και τοποθέτηση σιδηράς κάσας, (Άρθρου Τιμολογίου 62.40  
κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης),ανάρτησης 
θυροφύλλων, οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης 
(DKP).  

Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με 
αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή 
ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η 
σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχα ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης 
φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και 

τοποθέτησης. 
7. Τοποθέτηση ανοξείδωτων προστατευτικών φασών 9/10 mm διαστά-σεων 210 

x 20 mm με ψυχρή έλαση (στραντζάρισμα) ορθής γωνίας πάχους 18mm και στις 
τέσσερες πλευρές της, για την εφαρμογή επί  σκελετού υπόβασης  διαστάσεων 18 
mm ξύλου MDF στερεωμένου επί των τοίχων με κατάλληλα αγκύρια συνολικού 
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μήκους 34m σε τοίχους περιμετρικά και σε ανάλογο ύψος. Επίσης τοποθέτηση  
ανοξείδωτων προστατευτικών φασών 9/10 διαστάσεων 210 x 20 mm επί των θυρών  
σε ανάλογο ύψος με κατάλληλη κόλλα χωρίς σκελετού υπόβασης.  

8. Χρωματισμού όλων των επιφανειών  των χώρων του Α΄ Ορόφου της 

παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου. 
 « Όλα τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι απαραιτήτως  

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΑ και θα φέρουν ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  στη 
συσκευασία   τους».  

Οι χώροι που θα έχουν χρωματιστεί θα παραδίδονται προς χρήση μετά την 
παρέλευση 24ρων ωρών από την περαίωση των εργασιών.  

Οι Επιφάνειες των χώρων  στους οποίους  θα εκτελεστούν οι παραπάνω 
εργασίες   χρωματισμού είναι Επιφάνειες τοίχων, ξύλινων – σιδηρών  επιφανειών 
Θυρών - Παραθύρων και  των επιφανειών  των   Θερμαντικών σωμάτων. 

 
Ήτοι  Αναλυτικά: 
 

α. Χρωματισμοί επί Εσωτερικών επιφανειών (Άρθρου Τιμολογίου 77.80.01) με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του 
τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. Το άρθρο 
αυτό αφορά τον χρωματισμό των επιφανειών όλων των τοίχων, οροφών και 
θερμαντικών σωμάτων των θαλάμων και λοιπών χώρων της παθολογικής 
κλινικής του Α΄ Ορόφου του Νοσοκομείου. 

 

β. Χρωματισμοί επί Ξύλινων και σιδηρών επιφανειών Ανακαίνιση  
χρωματισμένων επιφανειών (Άρθρου Τιμολογίου 77.91) Ανακαίνιση οποιονδήποτε 
παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την 
απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των 
παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία). Το άρθρο αυτό αφορά τον 
χρωματισμό με ελαιόχρωμα ριπολίνη όλων των επιφανειών των Ξύλινων – 
Σιδηρών κουφωμάτων, παραθύρων, θυρών, πατζουριών των παραθύρων των 
θαλάμων (Γαλλικού τύπου) και των επιφανειών των  

τοίχων και θερμαντικών σωμάτων του Διαδρόμου της παθολογικής 
κλινικής του Α΄ Ορόφου. 

9. Φόρτωση  και απομάκρυνση από το Νοσοκομείο των υλικών καθαίρεσης  και 
λοιπών  μπαζών από την εκτέλεση του έργου. 

Σημείωση. Τα παραπάνω αναφερόμενα  « άρθρα  Τιμολογίου » είναι  άρθρα του 
εγκεκριμένου Νέου Ενιαίου Τιμολογίου Οικοδομικών έργων, αποτελούμενο από  
Περιγραφικό Τιμολόγιο και Πίνακα Άρθρων και Τιμών.    

Το Νέο Ενιαίο  Τιμολόγιο Εργασιών της κατηγορίας Οικοδομικών έργων 
εφαρμόζεται υποχρεωτικά κατά την σύνταξη των Προϋπολογισμών  δημοπράτησης  
Δημοσίων Έργων. 

 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ 

ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος 
(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόμενης 
από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό 
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
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α
/α 

Είδος Συντελεστής 

1
. 

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή 
με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από 
το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2
. 

Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από 
το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3
. 

Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4
. 

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5
. 

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6
. 

Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

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

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

 Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8
. 

Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9
. 

Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρηματιζόμενη επιφάνεια βάσει 
των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων 
κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει σε κάθε εργασία που εκτελείται 

ειδικευμένο προσωπικό ασφαλισμένο στο Νόμιμο Ασφαλιστικό Οργανισμό και τα 
ασφάλιστρα βαρύνουν την ίδια αποκλειστικά. 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων Κανονισμού για την πρόληψη ατυχημάτων στο 
προσωπικό του ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου, ή σε οποιοδήποτε τρίτο. 

 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας 
επί ατυχημάτων Αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για 
οποιοδήποτε  ατύχημα ή βλάβη που θα συμβεί στα μέλη της, στο προσωπικό του, ή 
σε τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση των 
εργασιών του έργου. 

 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λαμβάνει ειδική μέριμνα για την 
προστασία του εγκατεστημένου εξοπλισμού, ώστε να μην προκληθεί βλάβη κατά την 
εκτέλεση των εργασιών.  

Οποιαδήποτε βλάβη είναι ευθύνη του Αναδόχου του έργου θα αποκαθίσταται  
χωρίς καμιά αποζημίωση.  

 
Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους Κανόνες της επιστήμης και  

της τεχνικής. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:  
«ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α΄ΟΡΟΦΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ»  
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  Από τον προϋπολογισμό του 
Νοσοκομείου. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.085,86   ΕΥΡΩ  με  Φ.Π.Α 
24% 
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22.61  Καθαίρεση  επένδυσης τοίχων από 
μοριοσανίδες  ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239  
 
 
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή    

γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και πάχους, μετά του σκελετού 
αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο 
καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων 
υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η 
μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας 

εργασίας. 
 
 
 

Τιμή Εφαρμογής  =  2,70€ / m2 
 

  



7 
 

22.23  Καθαίρεση επιχρισμάτων 
 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  
 
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμε-

ντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαρο-
κονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), 
οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η 
συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος 
αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-
01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  
 
 

Τιμή Εφαρμογής  =  5,60€ / m2 
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22.45.   Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών 
κουφωμάτων 

 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 
Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. 

Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η 
απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά 
στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση του, 
και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος 

τετραξύλου ή πλαισίου  
 
 
 

Τιμή Εφαρμογής  =  16,80€ / m
2
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 71.31   Επιχρίσματα 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) 
 
 

 
Τιμή Εφαρμογής  =  11,20€ / m2 
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54.46  Θύρες ξύλινες πρεσαριστές 

 
 

Κατασκευή πρεσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με 
φύλλα πρεσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού 
πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο 
ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό 
σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από 
πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  καθαρής διατομής τουλάχιστον 
36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και 
κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 
στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαρά και 
χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής 
κλειδαριάς και χειρολαβών,  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

 

54.46.01  Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 

 
        Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1  
 

 
Τιμή Εφαρμογής  =  118,00€ / m2 
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62.40  Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από 

λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης  
 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239 
  
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης 

θυρόφυλλων, οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή λαμαρίνα 
ψυχρής εξέλασης (DKP). Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των 
διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα 
(αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό 
πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η 
σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και 
γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πλήρωσης και η 
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

   
 

Τιμή Εφαρμογής  =  5,60€ / kg 
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ  ΦΑΣΕΣ  ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ 
ΤΟΙΧΩΝ  ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

 
 
1. Επί τοίχων 34 μέτρων μήκους 
   Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτων προστατευτικών 

φασών 9/10 mm σε τοίχους και σε ανάλογο ύψος, διαστάσεων 210 x 
20 mm. 

   Η ανοξείδωτη φάσα των 9/10 mm  με στρατζάρισμα ορθής 
γωνίας  των τεσσάρων πλευρών της  πάχους 18 mm, θα τοποθετηθεί 
επί  σκελετού υπόβασης  διαστάσεων 18 mm ξύλου MDF 
στερεωμένου επί των τοίχων με κατάλληλα αγκύρια.  

Υλικά και μικρούλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
στερέωσης, ευθυγράμμισης.   

 
2.  Επί των Θυρών 19 μέτρων μήκους 
   Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτων προστατευτικών 

φασών 9/10 mm σε θύρες , διαστάσεων 210 x 20 mm στερεωμένης 
επί των θυρών  με κατάλληλη κόλλα  χωρίς  υπόβαση  σκελετού 
MDF. 

Υλικά και μικρούλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης , 
στερέωσης , ευθυγράμμισης. 

 

 
Εφαρμογή Κατ’ αποκοπή 1.500,00€ 
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77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων 

με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιο-
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής 

διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιοακρυλικής 
βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, 
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) 
 
 

77.80.01  Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 

χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 

 
           

                  Τιμή Εφαρμογής  =  9,00€ / m2 
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77.91  Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων 

επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος   
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791  
 
Ανακαίνιση οποιονδήποτε παλαιών χρωματισμένων 

επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη 
προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των 
παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία).  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
  
 
 

Τιμή Εφαρμογής  =  5,00€ / m2 
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Φόρτωση  και απομάκρυνση από το Νοσοκομείο των υλικών 

καθαίρεσης  και λοιπών  μπαζών από την εκτέλεση του έργου. 
 
 
 
 

Εφαρμογή Κατ’ αποκοπή  200,00€ 



 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟΥ :  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΧΩΡΩΝ   ΚΛΙΝΙΚΗΣ  Α΄ ΟΡΟΦΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡ. 

ΤΙΜ.
ΚΩΔ ΤΙΜΩΝΜΟΝ ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ .ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ

1
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες οιουδήποτε σχεδίου και 

πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη 

από το δάπεδο εργασίας. κτλ  ΟΙΚ - 2239

1 22.61 m2 12,20 2,70 €         32,94 €          

2
Καθαίρεση επιχρισμάτων,οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη 

από το έδαφος εργασίας. ΟΙΚ - 2252
2 22.23 m2 8,50 5,60 €         47,60 €          

3
Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων  και η μεταφορά 

προς φόρτωση . ΟΙΚ - 2275 3 22.45 m2 2,50 16,80 €       42,00 €          

4

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο 

μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. ΟΙΚ - 7131
4 71.31 m2 14,00 11,20 €       156,80 €        

5

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές.Κατασκευή πρεσαριστής θύρας από ξυλεία 

τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη, μικροϋλικά και εργασία για κατα-

σκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας το-

ποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. ΟΙΚ - 5446

5 54.46.01 m2 2,25 118,00 €     265,50 €        

6

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων, 

οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP). 

Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων  με αραιωμένο τσιμε-

ντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου  και γενικά τα πάσης φύσεως 

υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και 

τοποθέτησης.  ΟΙΚ - 6239

 

6 62.40 kg 45,00 5,60 €         252,00 €        

                                                                    Π.Ν.Α ΣΠΗΛΕΙΟΠΟΥΛΕΙΟ '' Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ''
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 Τοποθέτηση αναξείδωτων φασών 9/10 mm σε τοίχουςπεριμετρικά και σε 

ανάλογο ύψος, διαστάσεων 210 x 20 mm  επί  σκελετού υπόβασης  

διαστάσεων 18 mm ξύλου MDF. Σε θύρες ανοξείδωτες φάσες 9/10 σε 

ανάλογο ύψος χωρίς σκελετού υπόβασης. 

7 Κ.Α τεμάχιο 1,00 1.500,00 €  1.500,00 €     

8

Χρωματισμοί Eσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών 

χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, προετοιμασία επιφα-νειών, 

αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων  του τελικού χρώματος. Υλικά και 

μικρουλικά επί  τόπου, Ικριώματα και εργασία. ΟΙΚ- 77.85.1

8 77.80.01 m2 760,00 9,00 €         6.840,00 €     

9
 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση 

ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση 

ποσοστού 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων. ΟΙΚ-7791 

9 77.91 m2 520,00 5,00 €         2.600,00 €     

10
 Φόρτωση και απομάκρυνση με αυτοκίνητο από το Νοσοκομείο των υλικών 

καθαίρεσης και λοιπών μπαζών από  την εκτέλεση του έργου. 
10 Κ.Α τεμάχιο 1,00 200,00 €     200,00 €        

Σύνολο 11.936,84 €   

ΑΘΗΝΑ   ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2017 Απρόβλεπτα   15% 1.790,52 €     

Σύνολο 13.727,36 €   

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γενικά  Έξοδα  και Εργολαβικό Όφελος  18% 2.470,92 €     

Σύνολο 16.198,28 €   

Φ.Π.Α  19%24% 3.887,58 €     

ΥΦΑΝΤΗΣ    ΓΡΗΓΟΡΗΣ Γενικό Σύνολο 20.085,86 €   
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε 
μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που 
θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση 
αυτών περιλαμβάνονται: 

 1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και 
σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη "γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. 
Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση 
με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ή όχι μηχανικών μέσων. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω 
δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος 
Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 
δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθ.  Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού 
και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που 
θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να 
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε 
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, 
εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, 
κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και 
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 
των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες 
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πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 
 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την 
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 

    ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρούνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) 
επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων 
διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις 
επιμετρημένες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα 
γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με 
άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετρείται ανά kg 
βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την 
Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα 
διάφορα είδη χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για 
κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
"Γενικοί Όροι". 
 
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος 
τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που 
εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται 
ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  
 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την 
Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου 
στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία 
αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων 
κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 
 
Όταν πρόκειται  για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος 
(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετραξύλου ή τρίξυλου) ή της 
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καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής 
επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται π 
 
 
 
 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολών 

 

3,70 

5. Ρολά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

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

δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματισμένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 
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TEXNIKH   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

     
 
 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
1.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ 
  
 
1.1.1  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) 
περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους 
και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο 
Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 
 
 
1.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική 
παράγραφο, στην οποία μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες σε αυτό 
προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και 
οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές 
αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της. 
 
 
1.1.3      Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της 
ΤΣΥ από την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των 
προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 
 
         
          Στην αντίθετη περίπτωση: 
  
 
α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να 
συμπράξει με το ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την 
Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του 
επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο 
επιχειρηματικό κίνδυνο. 
 
 
1.2      ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 
1.2.1  Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / 
μεθόδους / δοκιμές κλπ) που δεν καλύπτονται από: 
- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ 
της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
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-τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ θα 
εφαρμόζονται: 
  
 τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή 
ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των 
οργανισμών αυτών. 
 
 
1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα 
εφαρμόζονται:  
 
 
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με 
διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και 
έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές 
τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με 
γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με 
βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους 
εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό 
που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - 
μέλος. 
 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του 
προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ΄ ο μέρος αυτές δεν 
αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. 
 
δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι 
προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε 
συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards 
Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 
 
1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
 
1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο 
Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες 
προδιαγραφές.  
          Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 
 
1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή 
της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι  
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κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει 
κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 
 
1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και 
των σχετικών και/ή αναφερομένων  κωδίκων / προδιαγραφών / 
κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική 
αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία 
συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη 
αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου 
 
 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών 

μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε 
μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες 
που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την 
θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων 
τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. 
Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση 
με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω 
δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος 
Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 
δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί 
και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες 
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο 
εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά 
στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη 
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Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για 
την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους 
υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού 
του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση 
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και 
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 
υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε 
είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) 
ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και 
άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων 
υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο 
Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. 
δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και 
διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού 
των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή 
αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της 
Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης 
(ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των 
εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές 
συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους 
Δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών 
μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού 
εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) 
προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή 
αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου 
χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, 
μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
κ.λπ. όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων 
και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της 
τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των 
δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών 
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για 
την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας 
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του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της 
παρούσας σύμβασης. 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, 
μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες 
ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή 
ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε 
άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού 
ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε 
είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του 
έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η 
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση 
αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση 
αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι 
άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για 
την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) 
για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους 
Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά 
έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση 
εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη 
και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη 
εφεδρικών μηχανημάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες μεταφορές 
κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία 
εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, 
λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών 
που θα ισχύουν. 

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης,  μετακινήσεων 
μηχανημάτων και προσωπικού για την εκτέλεση των έργων με μεθοδολογία 
χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντώμενων εμποδίων στο χώρο 
του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των 
παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς 
(ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως 
επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των 
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παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν 
από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 
μετακίνησης του κοινού γενικά). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών 
μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, 
οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των 
έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS), 
που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται 
ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης). 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, 
όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα 
συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των 
επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για 
αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου 
μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε 
ψηφιακή μορφή. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των 
καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για 
έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης 
στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης 
κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζόμενων  με τις 
διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων 
έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και 
οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους 
συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων μέχρι ύψους 30 cm, για την 
αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του 
έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση 
πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το 
έργο. 

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του 
χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο 
αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των 
εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές 
και εμπόδια. 

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων 
μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
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1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους 
προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των 
δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των 
δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

1.3.24 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε 
έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην 
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 
εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες 
Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή 
Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.28 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον 
Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης 
του έργου. 

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για 
Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, 
όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, 
δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, 
δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, 
πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για 
δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες 
ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε 
είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα 
επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν 
προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. 

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των 
έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του 
Τιμολογίου  

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων του Αναδόχου 
επιβαρύνει τον Kύριο του Έργου.  
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 

εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη 
βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των 
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 
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2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, 
κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 
επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και 
προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας 
κάθε εργασίας, επιμετρημένης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, 
επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, 
καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους 
των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 
Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος 
Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή 
αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται 
ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται 
στο Τιμολόγιο. 

 
 
                                           3.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

3.1.1  Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) 
επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων ορισμένων λοιπών 
διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται 
στο Τιμολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και 
από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή 
χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών θα 
γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των 
σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως 
αυτή (-ες) επιμετρήθηκε (-αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) 
από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα 
αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί 
Όροι». 

 
Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε 
ύψος μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα 
οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωμάτων δεν πληρώνεται με 
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άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά προηγούμενες εργασίες (π.χ. 
επιχρίσματα) ή όταν τα ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
 
Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια 
επιφάνεια άσχετα με τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή 
χρωματισμού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις 
ιδιαίτερες τιμές τους. 
 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την 
Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου 
στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία 
αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων 
κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των 
χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους. 
 
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος 
(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 
κατεχόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, 
επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
 
 
 

α/
α 

Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή 
με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο 
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από 
το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 
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α/
α 

Είδος Συντελεστής 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολών 

 

3,70 

5. Ρολά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

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

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων 
κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων 

 

 
 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1.  Ο Ανάδοχος  θα πρέπει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες οι οποίες απορρέουν από την Ελληνική και την 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που αφορά στον καθορισμό των ελάχιστων 
προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. 

Ως εργαζόμενοι Αναδόχου ή εξωτερικού συνεργείου θεωρούνται 
εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας έχουν με τον Ανάδοχο του 
έργου ή το εξωτερικό συνεργείο και είναι εκτός δικαιοδοσίας οργανωτικής και 
μισθολογικής εξάρτησης με το Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, 
αλλά εργάζονται εντός των ορίων του και εκτελεί εργασίες υπό την επίβλεψη 
του Αναδόχου ή του τεχνικού συνεργείου. 

2. Ο Ανάδοχος ή το εξωτερικό συνεργείο ως επιχείρηση υποχρεούται να 
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας (και Γιατρού Εργασίας 
εφόσον απασχολεί περισσότερο των 50 εργαζομένων). Π.Δ. 17/96, άρθρο 4). 

Πριν την ανάληψη κάθε εργασίας πρέπει να γνωρίσει στη διεύθυνση 
Τεχνικής Υποστήριξής των εγκαταστάσεων τα στοιχεία του Τεχνικού 
Ασφάλειας (και Γιατρού Εργασίας) που απασχολεί, την αποδοχή τους και την 
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κοινοποίηση των στοιχείων τους που έγινε από αυτόν στην Επιθεώρηση 
Εργασίας (ΚΕΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ). 

3. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υγεία και ασφάλεια 
των εργαζομένων δικαιοδοσίας του  και που έχουν υπό την επίβλεψή του την 
οργάνωση και την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται στις 
εργασίες που εκτελούν. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται εργολάβοι ή εξωτερικά συνεργεία να 
προβούν σε ενέργειες οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων ή την ασφάλεια άλλων εργαζομένων που δεν έχουν υπό τη 
δικαιοδοσία των. Έτσι λοιπόν, απαιτείται να εναρμονιστούν με τις 
προϋποθέσεις ασφαλείας οι οποίες εφαρμόζονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.   

4.Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Σχέδιο  Ασφάλειας και Υγείας  
ΠΔ 305/96 στο Νοσοκομείο και εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για τις 
εργασίες που εκτελεί. 

Η εκτίμηση αφορά την καταγραφή των πάσης φύσεως κινδύνων που   
ενδέχεται να εκτεθούν οι εργαζόμενοι του εργολάβου ή του τεχνικού 
συνεργείου ή οι άλλοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, από τις εργασίες που 
τους έχουν ανατεθεί να εκτελέσουν, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που 
λαμβάνονται για την πρόληψη αυτών των κινδύνων. Επίσης 
συμπεριλαμβάνονται στην εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. οι μετρήσεις 
φυσικών, χημικών, βιολογικών παραγόντων που εκτίθενται οι εργαζόμενοι 
των, καθώς και τα μέσα ατομικής προστασίας που απαιτούνται (ΜΑΠ). Π.Δ. 
17/96, (11Α) - 89/391/ΕΟΚ & 92/57/ΕΟΚ,89/656/ΕΟΚ & 89C-328/02/30-12- 
89, Π.Δ. 396/94 - 220/Α, 6/Α/1995, ΑΠ.8881/94 - 450/Β 

 
     5. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα άτομα τα οποία θα 
αναλάβουν την εκτέλεση της εργασίας έχουν γνώση της φύσης και της 
έκτασης των κινδύνων οι οποίοι είναι δυνατόν να προκληθούν στις 
εγκαταστάσεις, όπως και στην περίπτωση πρόκλησης κάποιου συμβάντος 
από μέρους τους, ότι θα τηρήσουν τις επιβαλλόμενες διαδικασίες 
προφύλαξης. 
     6. Η προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), όπως 
παπούτσια ασφαλείας, γυαλιά προστασίας ματιών, κράνη ωτοασπίδες, 
αναπνευστικές συσκευές, μάσκες προστασίας αναπνοής, φόρμες εργασίας, 
γάντια, ζώνες ασφαλείας, κλπ είναι ευθύνη του Αναδόχου ή του υπευθύνου 
του εξωτερικού συνεργείου. Ο ελάχιστος εξοπλισμός ατομικής προστασίας 
που θα πρέπει να φοριέται είναι το κράνος, η φόρμα εργασίας και τα 
παπούτσια ασφαλείας. 89/656/ΕΟΚ & 89C- 328/02/30-12-89, Π.Δ. 396/94 - 
220/Α, 6/Α/1995, ΑΠ.8881/94 - 450/Β 
 
    7. Ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει έναν επιβλέποντα ο οποίος θα επιβλέπει 
την τήρηση της ορθής εφαρμογής των μέτρων υγιεινής για το προσωπικό 
δικαιοδοσίας των, και θα είναι το πρόσωπο με τον οποίο θα έρχεται σε επαφή 
το νοσοκομείο Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ. 
   8. O Ανάδοχος του έργου οφείλει να επιθεωρεί πριν και μετά την λήξη της 
εργασίας, την καταλληλότητα και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των 
εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού και γενικά των χώρων εργασίας, 
αναφέροντας ιεραρχικά οποιαδήποτε έστω πιθανή ανωμαλία. 

Ιδιαίτερα οφείλει πριν την ανάθεση σε εργαζόμενο οποιοσδήποτε 
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εργασίας, για τον έλεγχο και την προετοιμασία αυτής, σε ότι αφορά τις 
ασφαλείς συνθήκες που θα εκτελέσει το προσωπικό το οποίο του έχει 
ανατεθεί να επιβλέπει. Επίσης όταν για κάποια εργασία πρέπει να χορηγηθεί 
προστατευτικός εξοπλισμός (ΜΑΠ) πρέπει να χορηγείται υποχρεωτικά στο 
στάδιο της προετοιμασίας. 

Η ανάθεση εργασίας σε εργαζόμενο προϋποθέτει τον αναφερόμενο 
έλεγχο και προετοιμασία. 

O Ανάδοχος του έργου επίσης οφείλει να επιβλέπει καθ' όλη τη 
διάρκεια της εργασίας που αναθέτει σε εργαζόμενο, την αυστηρή τήρηση 
των κανονισμών, διαδικασιών, οδηγιών και εντολών υγιεινής και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας. 

9. Ο Ανάδοχος του έργου σε περιπτώσεις ανθρωπίνων ατυχημάτων 
προσωπικού δικαιοδοσίας των, θα αναγγέλλει αυτά εντός 24 ωρών προς την 
Επιθεώρηση Εργασίας (ΚΕΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ), Αστυνομικό Τμήμα και 
παράρτημα ΙΚΑ περιοχής. 

10. Ο Ανάδοχος του έργου εργολάβος πρέπει να διατηρεί ένα 
ενημερωμένο καθημερινά κατάλογο όλου του προσωπικού που απασχολεί 
στις εγκαταστάσεις (Κατάσταση Προσωπικού). ΑΠ.1872/92-370/Β 

11 Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ελέγχους τόσο 
στα μηχανήματα, συσκευές όσο και στις εκτελούμενες εργασίες, προκειμένου 
να διαπιστώσει την, από μέρους του εργολάβου ή του εξωτερικού συνεργείου, 
τήρηση των προβλεπομένων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και που 
περιγράφει ο εργολάβος ή το εξωτερικό συνεργείο στην εκτίμηση 
επαγγελματικού κινδύνου. 

Σε περίπτωση που ο έλεγχος διαπιστώσει την μη συμμόρφωση με τα 
προβλεπόμενα στις εγκαταστάσεις, έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την 
είσοδο μηχανήματος, συσκευής στους χώρους του ή να σταματήσει, επί 
τόπου, τις εργασίες με όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε βάρος του 
εργολάβου ή του εξωτερικού συνεργείου .  
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

 

 ΓΕΝΙΚΑ: 

1. Είδος του έργου:  ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου: «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΦΑΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ» 

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: ΔΗΜ  ΣΟΥΤΣΟΥ 21 - ΑΘΗΝΑ 

4. Στοιχεία του κυρίου του έργου:  Π.Ν.Α  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ  

                                                             « Η ΑΓΙΑ    ΕΛΕΝΗ» 

5. Στοιχεία του Αναδόχου: 
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                               ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο ανάδοχος πριν από την εκτέλεση της κάθε εργασίας πρέπει να προβεί στην 

σωστή οργάνωση του εργοταξίου που περιλαμβάνουν τα 

 έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για 

την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη κατάλληλων ΜΑΠ και 

εργαλείων και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού. 

 φροντίζει για την σήμανση ασφαλείας των σχετικών διαδρόμων, των χώρων 

στάθμευσης των χώρων συσσώρευσης υλικών κλπ., ώστε θα γίνονται εύκολα 

αντιληπτά τα επικίνδυνα σημεία με τοποθέτηση ευκρινών πινακίδων. 

 φροντίζει για τον Ηλεκτροφωτισµό µε το οποίο θα επιτυγχάνεται η άνετη και 

ασφαλής κυκλοφορία στο εργοτάξιο. 

 φροντίζει για την μεταφορά και εγκατάσταση των απαραίτητων 

μηχανημάτων και υλικών κατασκευής. 

 ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την προστασία του εγκαταστημένου 

εξοπλισμού ώστε να µην προκληθεί βλάβη κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

(οποιαδήποτε βλάβη είναι ευθύνη του εργολάβου να αποκατασταθεί) 

 έχει την υποχρέωση να αποξηλώσει και να απομακρύνει µε δικά του μέσα 

όλα τα υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό κ.λπ. που χρησιμοποιήθηκαν για την 

οργάνωση του εργοταξίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

 το προσωπικό του αναδόχου σε όλες τις βαθμίδες θα πρέπει να είναι 

ειδικευμένο για την εργασία που εκτελεί. Η υπηρεσία δικαιούται να ζητεί 

αποδεικτικά καταλληλόλητας του προσωπικού (Πτυχία, εμπειρία κλπ.). και επίσης 

δικαιούται να ζητεί την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οιονδήποτε ακατάλληλου ή 

µη συνεργάσιμου µε την αρμόδια υπηρεσία. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι 

ασφαλισμένο στον νόμιμο ασφαλιστικό οργανισμό και τα ασφάλιστρα θα βαρύνουν 

τον ανάδοχο. 

 τα μηχανικά μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για την εκάστοτε εργασία, 

άριστης ποιότητας και συντηρημένα, να αντικαθίστανται από εφεδρικά σε 

περίπτωση βλάβης, οι δε χειριστές τους έμπειροι και µε το κατάλληλο πτυχίο. 
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Τα μηχανήματα εφόσον λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να έχουν την 

κατάλληλη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά προτίμηση να λειτουργούν με 

ρεύμα µη θανατηφόρο. Η αρμόδια Υπηρεσία δικαιούται να απαιτεί την 

αντικατάσταση των µη κατάλληλων µμηχανημάτων εξοπλισμού µε άλλα 

κατάλληλα. 

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης , της 

τεχνικής και της καλής κατασκευής. Η αιτούσα υπηρεσία βεβαιώνει την καλή 

εκτέλεση της εργασίας. 

 ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή εκτέλεση της εργασίας του 

και σε περίπτωση κακοτεχνίας να την αποκαταστήσει άμεσα και με δικά του έξοδα. 

 

Χρωματισμοί 

Κατά τη διάρκεια του έργου θα απαιτηθούν χρωματισμοί των επιφανειών λόγω 

φυσικής φθοράς. 

Κίνδυνοι 

Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τις εργασίες χρωματισμών 

είναι: 

 Έκθεση (εισπνοή, κατάποση, επαφή µε µάτια, δέρμα) σε βλαπτικούς 

παράγοντες (χρώματα, διαλύτες). 

 Πυρκαγιά. 

 Ασφυξία - δυσφορία (για εσωτερικούς, μη αεριζόμενους χώρους). 

 Δημιουργία σκόνης (κατά το τρίψιμο). 

 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση ικριωμάτων και σκαλών. 

 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη χρήση ανυψωτικών. 

 Κίνδυνοι που σχετίζονται με την χειρωνακτική διακίνηση φορτίου. 

 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την αποθήκευση χρωμάτων. 

 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη χρήση διαλυτών. 

 Κίνδυνοι ρύπανσης του περιβάλλοντος 

 



4 
 

 

Απαιτούμενα μέτρα προστασίας 

Για τις εργασίες χρωματισμών πρέπει να διασφαλιστεί ότι: 

 Ο χώρος που θα βαφεί αερίζεται επαρκώς (η οδηγία αυτή αφορά 

εσωτερικούς χώρους). 

 Τα υλικό είναι ασφαλή και σύμφωνα µε τη νομοθεσία (απαγορεύονται, 

μολυβδούχα χρώματα, προτείνονται υδατοδιαλυτά χρώματα). 

 Η προεργασία των επιφανειών που πρόκειται να βαφούν δεν θίγει την 

πυράντοχη επίστρωση των µμεταλλικών στοιχείων (για τα πυράντοχα στοιχεία). 

 Εφόσον ο χώρος που θα βαφεί είναι κλειστός, τίθεται εκτός λειτουργίας ο 

κλιματισμός. 

 Αποφεύγεται η συσσώρευση των επικίνδυνων υλικών (π.χ. χρωμάτων, 

διαλυτικών. βερνικιών) σε κλειστό χώρο. 

 Απαγορεύεται η είσοδος τρίτων στους χώρους που εκτελούνται οι εργασίες. 

 Ακολουθούνται πιστά τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης που πρέπει να 

αναγράφονται πάνω στη συσκευασία των χρησιμοποιούμενων επικίνδυνων 

υλικών και αναλυτικά στα MSDS τους (Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας). 

 Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τους κινδύνους των 

χρησιμοποιούμενων υλικών και εκπαιδεύονται για τον ασφαλή χειρισμό τους και 

την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος. 

 Τα δοχεία ασφαλίζονται έναντι πτώσης/ανατροπής και διαφυγής των υλικών 

που περιέχονται σε αυτά. 

 Υπάρχει άφθονο διαθέσιμο νερό κοντά στους χώρους εργασίας για άμεση 

χρήση από τους εργαζόμενους σε περίπτωση ατυχήματος στα μάτια. 

 Απαγορεύεται στους εργαζόμενους να καπνίζουν και να τρώνε στους 

χώρους που βάφονται. 

 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ηλεκτρικών μηχανημάτων και εργαλείων 

και η δημιουργία γυμνής φλόγας εφόσον χρησιμοποιούνται πτητικά υλικά που είναι 

πιθανόν να δημιουργήσουν εκρηκτική ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας. 

 Υπάρχουν πάντα διαθέσιμοι κατάλληλοι πυροσβεστήρες στο χώρο 

εργασίας. 



5 
 

 Χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα προστασίας από τους εργαζόμενους. 

 Αναλόγως µε τις ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών και τους 

κινδύνους που δημιουργεί η χρήση τους, πρέπει να χρησιμοποιούνται 

προστατευτικά γάντια, μάσκες προσώπου, ολόσωμές φόρμες, κλπ. 

 Κατά τη μεταφορά των δοχείων µε τα χρώματα ή τους διαλύτες τηρούνται οι 

οδηγίες για την ασφαλή χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 

 Εφόσον οι εργασίες βαφών γίνονται µε τη χρησιμοποίηση σκαλών ή σε 

σκαλωσιές, πρέπει να διασφαλίζεται ότι: 

 Οι εργαζόμενοι σε σκαλωσιές φέρουν εξοπλισμό προστασίας από πτώση. 

 Οι εργαζόμενοι φορούν προστατευτικά κράνη. 

 Οι σκαλωσιές ελέγχονται για τη σταθερότητα και την αντοχή τους. 

 Υπάρχουν κάγκελα, μπάρες προστασίας και σοβατεπιά στις σκαλωσιές. 

 Δεν επιτρέπονται οι εργασίες στις σκαλωσιές σε εξωτερικούς χώρους, 

εφόσον επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

 Μόνο έμπειροι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι εργάζονται στις 

σκαλωσιές. 

 Οι σκάλες τοποθετούνται σε σταθερό δάπεδο και µε κατάλληλη κλίση. 

 Μεγάλες σκάλες (πάνω από 3m) δένονται και ασφαλίζονται από πτώση η 

ολίσθηση. 

 Ο χώρος κάτω από τις σκαλωσιές και τις σκάλες έχει την κατάλληλη 

σήμανση προειδοποίησης τρίτων και είναι περιφραγμένος. 

 

Απαιτούμενα Μ.Α.Π.  

Τα Μ.Α.Π. που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες εργασίες είναι: 

 Κράνος (υποχρεωτικό για κάθε εργασία σε εργοτάξιο). 

 Παπούτσια (υποχρεωτικά για κάθε εργασία σε εργοτάξιο). 

 Γάντια. 

     Ανακλαστικό γιλέκο. 

 

 

 


