
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 99ΑΧΟΡ1Φ-Δ1Φ 
(ΑΔΑ:                  ) 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ (ΑΔΑΜ:                   ) 

Κατάσταση εγγράφου:           ΣΧΕΔΙΟ 
Ημερομηνία:                                              23.09.2015 
Φάκελος έργου:                                                    005 

      

 
 

 

 
 

C:\ΑΠΔ-ΔΕΠΙΝ/ΔΤΕ\Έγγραφα\Διαγωνισμός2015\3109_15Διακήρυξη.docx 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Πάτρα              23.09.2015 

Αρ.πρωτ.         3109/121126 

Αρ. Διακήρυξης: 5/2015 

Διεύθυνση:  Αθηνών 105 ΑΔΑ (Περίληψης): 6ΟΠΣΟΡ1Φ-Η5Γ 

ΑΔΑΜ: 15PROC003091716 
 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ  

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

‘Η ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  

(CPV: 45111000-1) 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

227.642,28€ πλέον ΦΠΑ 

280.000,00€ με ΦΠΑ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Τακτικός Προϋπολογισμός ΑΔ/ΠΔΕ&Ι έτους 

2015 
Ε.Φ. 072 / ΚΑΕ: Ξ0873 

 
 

Τ.Θ.: 2532 
Ταχ. Κώδικας: 265 04 
Πληροφορίες: Αλ. Βασιλόπουλος 

Θ. Κουνάβη-Πέττα 
Τηλέφωνα: 2610 991689 εσωτ.22 ή 27  
Τηλεομοιοτυπία: 2610 910933 
Ηλ. Ταχυδρομείο: dntech2@apd-depin.gov.gr 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Ημερομηνία αποστολής 
για δημοσίευση στην 

Εφημερίδα της Ε.Ε. (e-

notices) 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης στο 

Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΦΕΚ)  

Ημερομηνία 

δημοσίευσης στον 

Ημερήσιο Τύπο  

ΝΑΙ  Πέμπτη 24.09.2015 
Παρασκευή 

25.09.2015  

Παρασκευή 

25.09.2015 

 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης στην 

Εφημερίδα της Ε.Ε.  

Παρασκευή 25.09.2015 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. 
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ-Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Διεθνής Κλειστός με επισπευμένη διαδικασία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο ή για 
τμήμα της υπηρεσίας με βάση το κριτήριο της πλέον 
οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09.00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11.00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων 
και εργασίες μετακίνησης γαιών (CPV: 45111000-1) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ / ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ /ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ  9 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

ΟΜΑΔΑ 2. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

ΟΜΑΔΑ 3. Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 16 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

ΟΜΑΔΑ 4. Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 45111000-1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παράρτημα της παρούσας 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ 

σύμφωνα με Ν. 4013/2011 υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 1% επί 
της καθαρής συµβατικής αξίας σύµφωνα µε το άρθρο 64 παρ. 
2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός ισχύει 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 227.642,28€ (πλέον ΦΠΑ)  
280.000,00€ (με ΦΠΑ)                      χωρίς δικαίωμα προαίρεσης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Εγκρίσεις τακτικού προϋπολογισμού της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., έτους 
2015 Ε.Φ. 072 / ΚΑΕ Ξ0873 / ΑΔΑ:7ΟΖΤΟΡ1Φ-ΥΩ4 / 
ΑΔΑΜ:15REQ003085147 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένας μήνας  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 
Φ.Π.Α. Οι συμμετέχοντες σε συγκεκριμένες ομάδες/ομάδα 
προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των ομάδων/ομάδας 
που προσφέρουν και εγγύηση καλής εκτέλεσης που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης εκτός 
Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ  

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ Η 
ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ» 
 

 

Η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου  

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  

1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 

ισχύει και της με αρ. πρ. Π1/1105/2-3-2006 Εγκυκλίου της Γεν. Δ/νσης Κρατ. Προμηθειών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης.  

2. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ»  

3. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».  

4. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο 

οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 

2854/2000.  

6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις’’.  

7. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25.  

8. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) ΄΄Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και 

άλλες διατάξεις΄΄ καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α/2013).  

9. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημόσιων έργων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014) για τα κατώτατα όρια 

10. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).  

11. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) περί συμπλήρωσης του Π.Δ. 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 9) & 

τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 

10).  

12. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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13. Του Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες Διατάξεις» & την τροποποίηση αυτού με τον ν. 4205/13, άρθ. 9, παρ.4β.  

14. Του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες διατάξεις» (άρθ. 

9, παρ.4β).  

15. Του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις ».  

16. Της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και της με αριθμ. πρωτ. 

Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

17. Του άρθρου 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015) 

18. Του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου» (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010). 

19. Της Απόφασης με αρ. πρωτ. 2/33395/13.07.2015 της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής-Γενικό Λογιστήριο του για την έγκριση ανάληψης 

υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ Ξ0873.  

20. Της Απόφασης με αρ. πρωτ. 121047/8641/23.09.2015 της Δ/νσης Οικονομικού για την έγκριση δέσμευσης 

πίστωσης  

21. Της Απόφασης με αρ. πρωτ. 3107/121120/23.09.2015 του Γενικού Γραμματέα της ΑΔ/ΠΔΕΙ για τον Ορισμό 

της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου ως Αναθέτουσας Υπηρεσίας 

22. Της Απόφασης με αρ. πρωτ. 3108/121124/23.09.2015 της Αναθέτουσας Υπηρεσίας για την κίνηση 

επισπευμένης διαδικασίας με επίκληση εξαιρετικών λόγων επείγοντος 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Ηλεκτρονικό κλειστό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό υπηρεσιών για εργασίες κατεδάφισης 

αυθαίρετων κατασκευών σε περιοχές αιγιαλού-παραλίας ή δασικές εντός της εδαφικής επικράτειας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (CPV: 45111000-1) σε ευρώ (€). 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο (όλες τις ομάδες/ολική προσφορά) ή για τμήμα της 

υπηρεσίας (ορισμένες ομάδες/μερική προσφορά, αλλά για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα), με βάση το 

κριτήριο της πλέον οικονομικά συμφερότερης προσφοράς. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένας (1) μήνας, 

με προϋπολογισθείσα συνολική συμβατική αξία ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (227.642,28€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Οι εγκρίσεις του παραπάνω ποσού θα βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & 

Ι., έτους 2015 Ε.Φ. 072 / ΚΑΕ Ξ0873 με την με αρ. πρωτ. 121047/8641/23.09.2015 Απόφαση Ανάληψης 

Δέσμευσης Πίστωσης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.prοmitheus.gov.gr του 

συστήματος, ύστερα από επισπευμένη προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία 
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δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 60/2007 και στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 

2677/Β/21-10-2013).  

Κατά την Α΄ Φάση της Κλειστής Διαδικασίας (Προεπιλογή) για την επιλογή αναδόχου, ως 

ημερομηνία έναρξης υποβολής στο σύστημα φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η Παρασκευή 25 

Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09.00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η  Δευτέρα 5 

Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17.00. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Παρασκευή 

25.09.2015  

Δευτέρα 

05.10.2015 
(17:00)  

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

στο σύστημα φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Ο χρόνος υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται όπως 

περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  

i. σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης ή νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού.  

ii. σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ή εξουσιοδοτημένος 

ομόρρυθμος εταίρος της Εργ. Επ. 

iii. σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος  επί τούτω διαχειριστής της, 

iv. σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.  

v. σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε  α) ο κοινός εκπρόσωπος (που 

πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των 

κοινοπρακτουσών Εργ. Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή 

αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.  

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:  

1.1 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από 

τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

• Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας 

τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 

που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από 

το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών.  

• Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

(α) είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  

(β) είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX-Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα 

IX-Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX-Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών 

του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

1.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 

Οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη 

γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  

Οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους έως την 30.11.2015, 

άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτοι.  

Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα της, που αποτελούν αναπόσπαστα 

μέρη αυτής, διατίθεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι  http://www.apd-

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.apd-depin.gov.gr/
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depin.gov.gr, στην ενότητα: Εφημερίδα της Υπηρεσίας (Προμήθειες-Προκηρύξεις-Συμβάσεις). Διευκρινίσεις 

σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται στο email: dntech2@apd-depin.gov.gr καθώς και κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-13.00 στο τηλ.: 2610 991689 εσωτ. 22 ή 27, στο fax: 2610 910933 και στα 

γραφεία της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου Αθηνών 105, 265 04 ΡΙΟ από τους αρμόδιoυς υπαλλήλους κ. Αλέξανδρο 

Βασιλόπουλο και κα. Θεοδώρα Κουνάβη. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους υποψήφιους συμπληρωματικές πληροφορίες, τα ανωτέρω 

αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω 

προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 

είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται 

να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η αναθέτουσα υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να 

ματαιώσει ή να αναβάλει τη σχετική διαδικασία, χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή 

αποζημίωσης εκ του λόγου αυτού στους υποψηφίους.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

Η δαπάνη έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε βάρος του ΚΑΕ 

Ξ0873 του Ειδικού Φορέα 072.  

Στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού θα δικαιούνται να συμμετάσχουν, υποβάλλοντας Δεσμευτική 

Προσφορά (τεχνική και οικονομική), μόνον οι Διαγωνιζόμενοι. 

 Οι προσφερόμενες υπηρεσίες για τις εργασίες κατεδάφισης οφείλουν να καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

 

(I) Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24/09/2015. Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού 

δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

(ΦΕΚ) στις 25/09/2015. Στον Ελληνικό τύπο δημοσιεύθηκε σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας στις 25/09/2015. Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού στάλθηκε στα Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας και στα σχετικά Επιμελητήρια για ενημέρωση.  

(II) Η διακήρυξη αναρτήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.apd-

depin.gov.gr (στη κατηγορία: προκηρύξεις/διαγωνισμοί/υποτροφίες) καθώς και στην διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 25/09/2015.  

(III) Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρίσθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων στις 25/09/2015 και η περίληψη της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του 

http://www.apd-depin.gov.gr/
mailto:dntech2@apd-depin.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.apd-depin.gov.gr/
http://www.apd-depin.gov.gr/
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άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(Πρόγραμμα Διαύγεια) στις 24/09/2015,.  

(IV) Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ στις ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας 

την Αναθέτουσα Υπηρεσία.  

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΔ/ΠΔΕΙ  
2. Δ/νση Πληροφορικής για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

3. X.A. 

 

 

 

 

Η συντάκτρια 
Ημ/νία: 23.09.2015 

Ο προϊστ.Τμήματος 
Ημ/νία: 23.09.2015 

Με Ε.Γ.Γ. 
Ο Προϊστάμενος ΔΤΕ 

Θ. Κουνάβη-Πέττα 
Πολιτικός Μηχανικός με β. Δ’ 

 
 
 

Αλ. Βασιλόπουλος 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με β. Γ’ 

 
 
 

 
 
 
 

Π. Βαγιώτας 
Πολιτικός Μηχανικός με β. Β’ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η παρούσα Διακήρυξη αφορά στη Α’ Φάση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Κλειστού Διαγωνισμού με επισπευμένη 
διαδικασία, βάσει της με αρ. πρωτ. 3108/121124/23.09.2015 απόφασης της Αναθέτουσας Υπηρεσίας, για το 
Έργο παροχής υπηρεσιών για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ‘Η ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ».  

 

1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού  

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση των 
πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε περιοχές αιγιαλού-παραλίας ή δασικές που έχουν 
εκδοθεί από τις κατά τόπους αρμόδιες τέως Κτηματικές Υπηρεσίες ή δασικές υπηρεσίες, στα πλαίσια της 
προστασίας του περιβάλλοντος και σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4178/2013. 

 

CPV: 45111000-1 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες 
μετακίνησης γαιών 

Το πλήθος των πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών ανά ομάδα είναι:  

ΟΜΑΔΑ 1. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:  9 

ΟΜΑΔΑ 2. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας: 9 

ΟΜΑΔΑ 3. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας: 16 

ΟΜΑΔΑ 4. Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας: 11 

Οι αναλυτικές ποσότητες των εργασιών κατεδάφισης αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των τευχών του διαγωνισμού.   

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής για υποβολή προσφορών για το σύνολο (όλες τις ομάδες/ολική προσφορά) 
ή για τμήμα της υπηρεσίας (ορισμένες ομάδες/μερική προσφορά, αλλά για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα), με 
βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. 

 

1.Β Διάρκεια και Προϋπολογισμός Έργου 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης. 

Το Έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., έτους 2015 Ε.Φ. 
072 / ΚΑΕ Ξ0873 με την από 121047/8641/23.09.2015 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης Πίστωσης. 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (227.642,28 €) [προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ], ήτοι ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (280.000,00€) [προϋπολογισμός με ΦΠΑ]  

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ-
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Διεύθυνση  ΑΘΗΝΩΝ 105, 265 04 ΡΙΟ 

Τηλέφωνο 00 30 2610 991689 

Fax 00 30 2610 910933 

E-mail dntech2@apd-depin.gov.gr 

Πληροφορίες 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (κ. Αλ. 
Βασιλόπουλος, κα. Θ. Κουνάβη-Πέττα) 

1.Γ. Ημερομηνία Αποστολής της Πρόσκλησης/Διακήρυξης 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 
1.  Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 24.09.2015, όπου και 

δημοσιεύθηκε στις 25.09.2015 
2.  Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 23.09.2015, 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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όπου και δημοσιεύθηκε στις 25.09.2015 
3.  Στον ελληνικό τύπο  στις 23.09.2015, όπου και δημοσιεύθηκε στις 25.09.2015 
4. Καταχωρήθηκε επίσης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 24.09.2015 
5. Καταχωρήθηκε επίσης στο δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ στις 25.09.2015 
6. Καταχωρήθηκε επίσης στο δικτυακό τόπο του ΚΗΔΜΗΣ στις 25.09.2015 
7. Καταχωρήθηκε επίσης στο δικτυακό τόπο του Φορέα ανάθεσης www.apd-depin.gov.gr στις 25.09.2015 

 
ΑΡΘΡΟ 2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους: 
«Αναθέτουσα Αρχή»: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ-Δ/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
«Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό»: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
«Διαγωνισμός»: ο παρών διαγωνισμός που διενεργείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» καθώς και του 
ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά του Π.Δ 118/07, κατά το μέρος, που δεν προσκρούουν στις διατάξεις του 
ν.4155/13 και της παραπάνω ΥΑ.  
«Ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας»: Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος 
στη διαδικασία. 
«Υποψήφιος» ή «Προσφέρων»: Ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και προσφορά 
ηλεκτρονικά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
«Εκπρόσωπος»: Ο υπογράφων την προσφορά που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου 
αν είναι νομικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον παραπάνω, πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο με ειδικό πληρεξούσιο από τον υποψήφιο ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, 
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλα τα μέλη της ένωσης. 
«Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού» ή «Επιτροπή Διαγωνισμού»: Η 
Επιτροπή που είναι αρμόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για 
την ανάθεση της προμήθειας και όποια άλλη αρμοδιότητα απορρέει από το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007. 
«Επιτροπή Αξιολόγησης προσφυγών»: Η Επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και 

συγκροτείται από μέλη διαφορετικά αυτών της Επιτροπής Διαγωνισμού και εξετάζει τις προσφυγές των 
υποψηφίων και γνωμοδοτεί επ΄ αυτών. 
«Ανάδοχος»: Ο υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση υπηρεσιών της παρούσας, μέσω σύμβασης 
που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και βάσει του σχεδίου 
σύμβασης του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας. 
«Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη (προκήρυξη) με το συνημμένο σε αυτήν Παράρτημα που 

εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο 
παρών διαγωνισμός. 
«Προσφορά/Αίτηση Συμμετοχής»: Η Ηλ ε κ τ ρο ν ι κ ή Προσφορά/Αίτηση Συμμετοχής που θα υποβάλλουν οι 
υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού  
«Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986. Όπου στη παρούσα γίνεται 
αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση αυτή υπογράφεται ηλεκτρονικά  

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών διαγωνισμός διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα από τις διατάξεις: 

 

1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει και της με αρ. πρ. Π1/1105/2-3-2006 Εγκυκλίου της Γεν. Δ/νσης Κρατ. Προμηθειών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.  

2. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ»  

 

http://www.apd-depin.gov.gr/
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3. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».  

4. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο 
οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 
2854/2000.  

6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις’’.  

7. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25.  

8. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/2010) ΄΄Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις΄΄ καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α/2013).  

9. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημόσιων έργων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014) για τα κατώτατα όρια 

10. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).  

11. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) περί συμπλήρωσης του Π.Δ. 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 9) & 
τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 
10).  

12. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

13. Του Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις» & την τροποποίηση αυτού με τον ν. 4205/13, άρθ. 9, παρ.4β.  

14. Του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες διατάξεις» (άρθ. 
9, παρ.4β).  

15. Του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις ».  

16. Της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και της με αριθμ. πρωτ. 
Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

17. Του άρθρου 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015) 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα καταβληθεί συνολικά με το πέρας των συμβατικών εργασιών.  

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες 
διατάξεις, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για 
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το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
Ι.Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 

του ΥΠΟΜΕΔΙ., κατηγορίας Οικοδομικών Έργων, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 

περί «κατάργησης κατώτατων ορίων συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων και την εγκύκλιο 13 της 

Γ.Γ.Δ.Ε. με αριθμ. Δ17α/06/90/ΦΝ433.γ/20.08.2014.  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 

κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.  

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.  

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια 

κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 

ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 

δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (άρθρο 106 παρ. 1 του 

ν. 3669/08).  

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 

κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). 

 

Η υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στην Α’ Φάση του διαγωνισμού δεσμεύει την ένωση / κοινοπραξία να υποβάλει 
προσφρορά στη Β’ Φάση εφόσον προεπιλεγεί με την ίδια σύνθεση των μελών της άλλως η προσφορά της θα 
κρίνεται ως απαράδεκτη. 
 
II. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "υποψήφιος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 
 

III. Δεν γίνονται δεκτοί: 

(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του 

Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι σε ισχύ. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο με 

απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με 

την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο 

η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα 

κρίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανά περίπτωση. 

(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και (ii) τελούν 

υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό 

ανάλογες συνθήκες. 

(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που 

αφορά τα παρακάτω αδικήματα: 

(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
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(ii) Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 

και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών  

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

(στ) Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα τουλάχιστον κατά τα δύο τελευταία χρόνια. 

 
ΑΡΘΡΟ 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
 
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στο διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να 

διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπών, σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται 

από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.  

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων 

(Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 

ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα 

αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 

της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του 

Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 

Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια 

χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄- δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό 

ε΄- κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.  

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη 

αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.  

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την 

ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη 

νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.  

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα 

συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία).  

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραμμένη.  

7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου.  

8. Τεχνική ικανότητα.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Οι αιτήσης συμμετοχής υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
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διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο 
ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07. 
 

Κατά την Α΄ Φάση της Κλειστής Διαδικασίας (Προεπιλογή) για την επιλογή αναδόχου, ως ημερομηνία έναρξης 
υποβολής στο σύστημα φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και 
ώρα 09.00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η  Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17.00. 
 

Ο χρόνος υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Η αποσφράγιση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ’ της 

παρούσας.  

Στον ηλεκτρονικό φάκελο των αιτήσεων συμμετοχής περιλαμβάνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή. 

  
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον υποψήφιο σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου 

του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται – στα πλαίσια της επισπευμένης διαδικασίας – 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τους υποψηφίους και να 
θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η 
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Διευκρινίσεις 
και έγγραφα, που δίδονται αυτοβούλως από τους υποψήφιους οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία 
προεπιλογής στην Α’ Φάση του διαγωνισμού. 

Εγγυητική επιστολή θα απαιτηθεί από τους υποψηφίους που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση με τη 
διαδικασία της προεπιλογής.  

Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
εκτός Φ.Π.Α. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να προσφέρουν προσφορά σε συγκεκριμένες ομάδες/ομάδα 
προσκομίζουν  εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
της ομάδας/ομάδων που προσφέρουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή (Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού) την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σε συνεδρίαση 
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους. 

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει ένα και μόνο στάδιο κατά το οποίο θα λαμβάνει χώρα η Διαδικασία Ελέγχου των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής που συνίσταται στον έλεγχο πλήρωσης των κριτηρίων τεχνικών ικανοτήτων και 
των δικαιολογητικών προς απόδειξή τους. 

Ο αριθμός των υποψηφίουν που θα προεπιλεγούν ανέρχεται σε πέντε (5). 

Σε περίπτωση που περισσότεροι από ένας υποψήφιοι πληρούν πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής του Α’ 
Σταδίου Προεπιλογής, επιλέγονται όλοι για την επόμενη φάση. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Αιτήσεις συμμετοχής που δεν πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας κρίνονται απαράδεκτες και 
οι υποψήφιοι αποκλείονται της διαδικασίας.    

Με το πέρας της αξιολόγησης των Αιτήσεων Συμμετοχής, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Αιτήσεων και τη βαθμολόγηση τους, το οποίο παραδίδει στο 
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) αντίτυπα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το Ν.4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.13), όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στον παρόν άρθρο. 
 
Συγκεκριμένα, κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και ότι διαθέτει τα προσόντα του 
άρθρου 7, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 
1.1 Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν προσφορά ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία ή Ένωση η οποία 
υποβάλλει την αίτηση καθώς και τα μέλη αυτής της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Σε περίπτωση 
υποβολής της αίτησης  από Σύμπραξη ή Κοινοπραξία ή Ένωση θα δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συμμετοχής 
που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος καθώς και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή 
της Ένωσης. Η αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται ψηφιακά: 
(i) για τα φυσικά πρόσωπα, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή αν αυτό συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω 
αντιπροσώπου από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 
(ii) για τα νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την 
προσφορά. Για την νομιμοποίηση του, απαιτείται η υποβολή με την προσφορά: α) του καταστατικού του 
νομικού προσώπου οι τροποποιήσεις του και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της αρμόδιας 
αρχής αναφορικά με το ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το εν λόγω καταστατικό και βεβαίωση μη λύσης 
του νομικού προσώπου και β) της σχετικής απόφασης/πρακτικού του αρμοδίου, κατά το καταστατικό, οργάνου 
του νομικού προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό και 
εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπος του να προβεί προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 
(iii) για κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της κοινοπραξίας σύμφωνα με το κοινοπρακτικό καταστατικό. 
Για την νομιμοποίηση του ως άνω κοινού εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά του 
κοινοπρακτικού καταστατικού. Αν η κοινοπραξία δεν έχει ακόμη συσταθεί, στην περίπτωση αυτή, για την 
νομιμοποίηση του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά των σχετικών 
εξουσιοδοτήσεων των μελών της κοινοπραξία, οι οποίες θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από 
διοικητική αρχή.  

 
1.2 Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι υποψήφιοι 

συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους. 

 
1.3 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

(i) αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού  
(ii) δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους: 
α) Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα παρακάτω αδικήματα: 
1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 
(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK 
του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η 
οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 
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344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 
3424/2005 (Α΄ 305). 
β) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 
άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δεν έχουν 
καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική 
διαγωγή τους (Άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π.Δ. 60/2007). Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή (άρθρο 43 παρ 2 δ του 
Π.Δ. 60/2007). 
γ) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
οι εργασίες της επιχειρήσεως τους έχουν ανασταλεί και δεν τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία. 
δ) Δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές και δεν βρίσκονται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες. 
ε) Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)  
στ) Έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους. 
ζ) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους. 
η) Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την 
παρούσα Προκήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα 
Προκήρυξη. 
θ) Δεν έχουν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που τους στερεί το δικαίωμα 

συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

ι) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο 

άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).  

 
(iii) αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική προσκόμιση / έντυπη 
προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών της παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, κατά 
περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007.  
(iv) δηλώνεται ότι η αίτηση συμμετοχής έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 
των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά του είναι ακριβή. 
(v) δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που θα απορρέει από οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού. 
(vi) δηλώνεται ότι δεν είναι οι ίδιες, ούτε συμμετέχει σε αυτές, εξωχώρια εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο 
κεφάλαιο τους τουλάχιστον ένα επί τοις εκατό (01%). 
Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τα πρόσωπα που υπογράφουν την αίτηση συμμετοχής του 
άρθρου 1.1 του παρόντος Παραρτήματος και φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών 
ημερών (άρθρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ 74/Α/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
1.4. Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής  

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. ή στα Νομαρχιακά Μητρώα 
ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 20 της 
παρούσας.  
β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους 
καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 20 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το 
άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. 3669/08).  
γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 
του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας 
προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ν. 3669/08).  
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Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.  
 
1.5.Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας 
Η εκπλήρωση των προσόντων 1-7 του άρθρου 6 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε 
της παρ. 2 του άρθρου 7, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα μέλη των 
κοινοπραξιών με τις αντίστοιχες διακρίσεις:  
 
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον κατέχουν, «Ενημερότητα 
Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική Απόφαση. Η 
Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους 
δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 7, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η 
Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των 
προφορικών προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται 
στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση (του 
μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και 
φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, 
εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του 
πτυχίου του διαγωνιζομένου είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΤΣΜΕΔΕ, ο διαγωνιζόμενος προσκομίζει 
επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά.  
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, υποχρεούνται να 
προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.  
Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των παραγρ. α΄ 
έως δ΄, εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, 
κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 3669/08, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των 
δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 
β. Για την περίπτωση 3 του άρθρου 6 τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχειρ., όσον 

αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ. Επιχειρ. και για όλες τις Κοινοπραξίες 

στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) στην 

Ελλάδα.  

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νομαρχιακά Μητρώα) και δεν κατέχουν Ενημερότητα 

Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα 

πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα 

πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο 

ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική 

ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ.  

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά 

ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες 

συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) Σε περίπτωση που η Εργ. Επιχειρ. δε φορολογείται στην 

Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και 

ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της.  

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να 

αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας 

δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι 

στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.  

δ. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1.γ του άρθρου 6, κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά 

την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία 

αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα 

πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα 

έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά.  
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ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές 

ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις.  

 

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 7, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά 

την ημερομηνία των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται 

χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον 

φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των 

προφορικών προσφορών.  

Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 

δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη λήξη της Α’ Φάσης 

του διαγωνισμού.  

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. 

Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών αρχών (όταν προσκομίζεται ιδιαίτερα και δεν 

καλύπτεται από την ενημερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από 

αρμόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο 

ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, 

Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα.  

 
 
Επισήμανση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή (πλην των ΦΕΚ) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό 
με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά 
και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

Στους προεπιλεγέντες υποψηφίους θα αποσταλεί ηλεκτρονική πρόσκληση, με την οποία θα καλούνται να 
ενημερωθούν για τους όρους της Διακήρυξης στα πλαίσια της Β’ Φάσης του διαγωνισμού. Στους όρους της 
Διακήρυξης της Β’ Φάσης θα περιλαμβάνονται οι Γενικοί και οι Ειδικοί Όροι για την συμμετοχή στην ηλεκτρονική 
διαδικασία υποβολής των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. 

Οι χρόνοι υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών θα μνημονεύονται ειδικά. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί ιθα υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή για την εκτέλεση του έργου 
σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στο Σχέδιο Σύμβασης που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της Διακήρυξης της Β’ Φάσης. Διαπραγμάτευση των παραπάνω όρων δεν επιτρέπεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία θα δοθεί στους υποψήφιους που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση με τη διαδικασία της προεπιλογής. 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος 
θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί 
λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νομιμότητας 
της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
173). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Β.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ 

Β.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 

Β.3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
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 Β.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατεδάφιση εννέα (9) αυθαιρέτων κτισμάτων-κατασκευών εντός δασικών 
εκτάσεων τα οποία έχουν κριθεί αμετάκλητα, σύμφωνα με τα συνοδεύοντα αυτά πρωτόκολλα της Δ/νσης 
Δασών Αχαΐας. Επίσης αντικείμενο αποτελεί και η μεταφορά και η διάθεση των προϊόντων κατεδαφίσεων σε 
ειδικά αδειοδοτημένους χώρους και με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα, καθώς και η πλήρη 
και κατάλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προτέρα θέση στην περιοχή των εργασιών 
κατεδάφισης.  

 

Α 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

Τα προς κατεδάφιση κτίσματα-κατασκευές με τη σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφεται στον ακόλουθο 
πίνακα βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων στην Περιφερειακή Ενότητας Αχαΐας.  

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα αυθαίρετα που αναφέρονται στα κάτωθι πρωτόκολλα κατεδάφισης 
που φέρουν αριθμό: 

 
α/α Αρ. πρωτοκόλλου ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
1 ZA3789/1997 ΔΑΣ-ΑΧΑ-0019 
2 2008/1999 ΔΑΣ-ΑΧΑ-0018 
3 ZA2951/1993 ΔΑΣ-ΑΧΑ-0025 
4 ZA1267/1996 ΔΑΣ-ΑΧΑ-0058 
5 ZA1843/1996 ΔΑΣ-ΑΧΑ-0062 
6 ZA2848/1996 ΔΑΣ-ΑΧΑ-0064 
7 ZA4312/1994 ΔΑΣ-ΑΧΑ-0021 
8 ZA1406/1994 ΔΑΣ-ΑΧΑ-0022 
9 1229/1997 ΔΑΣ-ΑΧΑ-0067 

 



 

Οι ακριβείς θέσεις των κτισμάτων-κατασκευών είναι όπως προκύπτουν από τα συνοδευτικά στοιχεία των 
αποφάσεων της Δ/νσης Δασών Αχαΐας. 

 

Α 3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Πλήρης κατεδάφιση κτισμάτων μονόροφων ή πολυόροφων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 
(πλάκες, δοκοί, τοιχεία κ.λ.π.) ή με φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλιθοδομή ή λιθοδομή και πλάκες οπλισμένου 
σκυροδέματος, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των 
προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε 
βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών.  

Πλήρης κατεδάφιση κτισμάτων, κεραμοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδομές, λιθοδομές ή άλλα δομικά υλικά, 
χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους 
εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών. 

Πλήρης κατεδάφιση κτισμάτων από μόνιμες σιδηροκατασκευές, αποτελούμενες από δικτυώματα χαλύβδινων 
διατομών και κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από χάλυβα ή οπλισμένο σκυρόδεμα, από τοιχοποιία με πάνελ, ή 
οπτολινθοδομές, ή άλλα δομικά υλικά, από επιστέγαση με κυματοειδή λαμαρίνα, ή αμιαντολαμαρίνα, ή 
κεραμίδια και από δάπεδο με σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους 
εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών. 

Πλήρης κατεδάφιση κατασκευών με φέροντα οργανισμό από ξύλο, υλικά πλήρωσης από μορφοποιημένη 
λαμαρίνα και δάπεδο από σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους 
εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κατασκευών είτε ως προσάρτημα αυτών. 

Πλήρης κατεδάφιση ολόσωμων περιφράξεων από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, ή από αργολιθοδομές ή άλλα 
υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς 
των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 

Πλήρης κατεδάφιση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους 
είτε επί τοιχείου ύψους μέχρι 1.00 μ από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της 
μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση και 
μεταφορά σε οποιοδήποτε χώρο απόθεσης. 

Καθαίρεση παντός τύπου χωμάτινων επιχώσεων, μπαζωμάτων, διαμορφώσεων πρασίνου    και οιουδήποτε 
πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση και τη μεταφορά σε οποιοδήποτε χώρο απόθεσης. 

Καθαίρεση παντός τύπου κατασκευών από ευτελή υλικά, οι οποίες συνθέτουν ανοιχτά υπόστεγα, ξύλινες ή 
ελαφράς κατασκευής μεταλλικές πέργκολες, βάσεις ομπρελών, αντιανεμικών κατασκευών με τέντες, 
πλαστικά καλύμματα, κλπ μετά των δαπέδων στήριξης ,επιχώσεων, μπαζωμάτων, διαμορφώσεων ,οιουδήποτε 
πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση και τη μεταφορά σε οποιοδήποτε χώρο απόθεσης. Η επιμέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή του 
περιγράμματος της κατασκευής. 

Πλήρης κατεδάφιση επικίνδυνων δομικών υλικών (π.χ.αμίαντος) μεμονωμένων ή ενσωματωμένων επί κτισμάτων 
μονώροφων ή πολυώροφων με ή χωρίς υπόγειο, σε οποιαδήποτε στάθμη από το φυσικό έδαφος, εκτελούμενη 
καθοιονδήποτε έντεχνο τρόπο με χρήση μηχανικών μέσων, είτε χειρονακτικά ή σε συνδυασμό αυτών, 
αναλόγως των συνθηκών εκτέλεσης. 

 



 

Επίσης στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια  και η μεταφορά υλικών επίχωσης και η εργασία 
επανεπίχωσης και συμπύκνωσης των τάφρων και υπόγειων χώρων που θα δημιουργηθούν λόγω των 
κατεδαφίσεων των θεμελίων-υπογείων κλπ. 

Οι προβλεπόμενες φορτοεκφορτώσεις για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών και 
εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε 
οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το σημείο εκσκαφών καθοιονδήποτε τρόπο, οι τυχόν 
προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη 
στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη 
και ασφαλή εκτέλεση της παρούσας εργολαβίας, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, 
περιλαμβάνονται στις εργασίες. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε πραγματική επιφάνεια κτίσματος πριν την κατεδάφιση, η οποία ορίζεται από 
το περίγραμμά του, συμπεριλαμβανομένων στο περίγραμμα και των τυχόν προβόλων εξωστών, υπόστεγων 
κλειστών-ανοικτών.  

 

Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Τα κτίσματα θα κατεδαφιστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 
54/38935/210.95 «Κανονισμός για κατεδαφίσεις κτηρίων», με οποιαδήποτε μηχανικά και χειρωνακτικά μέσα. 
Στη συνέχεια τα οικοδομικά απόβλητα θα  φορτωθούν και θα μεταφερθούν σε ειδικά αδειοδοτημένο χώρο, 
από εξουσιοδοτημένο Φορέα.  Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου μετά την αποκομιδή των 
οικοδομικών αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους με τις οδηγίες του 
Δασαρχείου, αποκομιδή οποιουδήποτε δομικού στοιχείου εντοπιστεί, ώστε να επανέλθει το περιβάλλον στην 
προτέρα φυσική του κατάσταση. 

Αναφορικά με τις ποσότητες των εργασιών κατεδάφισης που θα εκτελεσθούν σημειώνεται ότι στον 
προϋπολογισμό του έργου έχουν προεκτιμηθεί από επί τόπου αυτοψίες ή και από τα τεχνικά στοιχεία των 
τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης της έκαστης περίπτωσης. Δεδομένου των χαρακτηριστικών του 
παρόντος έργου που σχετίζονται με το βαθμό δυσκολίας, τα επικίνδυνα δομικά υλικά, τις ομάδες εργασιών 
αλλά και τη δυνητική αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών κατεδάφισης, οι τελικές ποσότητες θα προκύψουν με την ακριβή προμέτρηση των εργασιών και την 
αντιστοίχιση τους στην έκαστη περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, μετά το πέρας αυτών. Επισημαίνεται ότι 
θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας όπως έχει καθορισθεί στον πίνακα της παραγράφου Α.2 του παρόντος και 
σε καμία περίπτωση το τελικό σύνολο των εργασιών δε μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογισθέν ποσό του 
παρόντος έργου.  

Εις περίπτωση που κάποιο από τα αυθαίρετα κατεδαφιστεί οικιοθελώς από τον ιδιοκτήτη-αυθαιρετούντα, 
είναι στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας να προσδιορίσει άλλο αυθαίρετο προς κατεδάφιση στην 
ευρύτερη περιοχή εντός συμβατικού αντικειμένου από τον κατάλογο με τις προτεραιότητες των τελεσίδικων 
πρωτοκόλλων. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

Β.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατεδάφιση εννέα (9) αυθαιρέτων κτισμάτων-κατασκευών εντός δασικών 

εκτάσεων τα οποία έχουν κριθεί αμετάκλητα, σύμφωνα με τα συνοδεύοντα αυτά πρωτόκολλα της Δ/νσης 

Δασών Ηλείας. Επίσης αντικείμενο αποτελεί και η μεταφορά και η διάθεση των προϊόντων κατεδαφίσεων σε 

ειδικά αδειοδοτημένους χώρους και με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα, καθώς και η πλήρη 

και κατάλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προτέρα θέση στην περιοχή των εργασιών 

κατεδάφισης.  

 

Α 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

Τα προς κατεδάφιση κτίσματα-κατασκευές με τη σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφεται στον ακόλουθο 

πίνακα βρίσκονται εντός δασικής έκτασης στην Περιφερειακή Ενότητας Ηλείας του Δήμου Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων στην περιοχή της Στροφυλιάς-Ραχών.  

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα αυθαίρετα που αναφέρονται στα κάτωθι πρωτόκολλα διοικητικής 
αποβολής που φέρουν αριθμό: 

 

α/α Αρ. πρωτοκόλλου ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
1 316/1995 ΔΑΣ-ΗΛΕ-0010 

2 317/1995 ΔΑΣ-ΗΛΕ-0011 

3 319/1995 ΔΑΣ-ΗΛΕ-0013 

4 321/1995 ΔΑΣ-ΗΛΕ-0014 

5 322/1995 ΔΑΣ-ΗΛΕ-0015 

6 323/1995 ΔΑΣ-ΗΛΕ-0016 

7 324/1995 ΔΑΣ-ΗΛΕ-0017 

8 325/1995 ΔΑΣ-ΗΛΕ-0016 

9 327/1995 ΔΑΣ-ΗΛΕ-0019 



 

 

Οι ακριβείς θέσεις των κτισμάτων-κατασκευών είναι όπως προκύπτουν από τα συνοδευτικά στοιχεία των 

αποφάσεων της Δ/νσης Δασών Ηλείας. 

 

Α 3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Πλήρης κατεδάφιση κατασκευών με φέροντα οργανισμό από ξύλο, υλικά πλήρωσης-επιστέγασης από 

μορφοποιημένη μεταλλική λαμαρίνα, πάνελ ξύλου, κεραμίδι και δάπεδο από σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των 

φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, 

στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κατασκευών 

είτε ως προσάρτημα αυτών. 

 

 Στην εργασία περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό σε μικρότερα κομμάτια του 

ξύλινου φέροντα οργανισμού, των υλικών πλήρωσης, και των δαπέδων καθώς και κάθε είδους 

εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π., η δαπάνη 

για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών και του εγκαταλελειμμένου 

εξοπλισμού προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση και αν 

βρίσκονται αυτοί από το έργο, η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η δαπάνη 

για χαμένους χρόνους και κάθε είδους σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, η δαπάνη για τον καθαρισμό του 

χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους, η δαπάνη προσκόμισης-αποκόμισης και 

χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού, η δαπάνη για τα κάθε είδους μέτρα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και 

κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με 

τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 

Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των κατασκευών θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και των 

σχετικών αστυνομικών διατάξεων από την Ανάδοχο, την οποία βαρύνουν όλες οι ευθύνες. Είναι υποχρέωση της 

Αναδόχου η διερεύνηση και ο εντοπισμός κατάλληλων θέσεων απόθεσης των προϊόντων κατεδάφισης, για τις 

οποίες θα πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια των Αρμόδιων Αρχών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς 

σε οποιαδήποτε απόσταση και αν εξασφαλιστεί η δυνατότητα απόρριψης των προϊόντων κατεδάφισης.  

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε πραγματική επιφάνεια  κτίσματος πριν την κατεδάφιση, η οποίος ορίζεται από το 

περίγραμμά του, συμπεριλαμβανομένων στο περίγραμμα και των τυχόν προβόλων εξωστών, υπόστεγων 

κλειστών-ανοικτών.  

 

Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Τα κτίσματα θα κατεδαφιστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 

54/38935/210.95 «Κανονισμός για κατεδαφίσεις κτηρίων», με οποιαδήποτε μηχανικά και χειρωνακτικά μέσα. 

Στη συνέχεια τα οικοδομικά απόβλητα θα  φορτωθούν και θα μεταφερθούν σε ειδικά αδειοδοτημένο χώρο, 

από εξουσιοδοτημένο Φορέα.  Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου μετά την αποκομιδή των 

οικοδομικών αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους με τις οδηγίες του 



 

Δασαρχείου, αποκομιδή οποιουδήποτε δομικού στοιχείου εντοπιστεί, ώστε να επανέλθει το περιβάλλον στην 

προτέρα φυσική του κατάσταση. 

Αναφορικά με τις ποσότητες των εργασιών κατεδάφισης που θα εκτελεσθούν σημειώνεται ότι στον 

προϋπολογισμό του έργου έχουν προεκτιμηθεί από επί τόπου αυτοψίες ή και από τα τεχνικά στοιχεία των 

τελεσίδικων αποφάσεων της έκαστης περίπτωσης. Δεδομένου των χαρακτηριστικών του παρόντος έργου που 

σχετίζονται με το βαθμό δυσκολίας, τις ομάδες εργασιών αλλά και τη δυνητική αυξομείωση ορισμένων 

ποσοτήτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατεδάφισης, οι τελικές ποσότητες 

θα προκύψουν με την ακριβή προμέτρηση των εργασιών και την αντιστοίχιση τους στην έκαστη περίπτωση 

αυθαίρετης κατασκευής, μετά το πέρας αυτών. Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας όπως 

έχει καθορισθεί στον πίνακα της παραγράφου Α.2 του παρόντος και σε καμία περίπτωση το τελικό σύνολο 

των εργασιών δε μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογισθέν ποσό του παρόντος έργου.  

Εις περίπτωση που κάποιο από τα αυθαίρετα κατεδαφιστεί οικιοθελώς από τον ιδιοκτήτη-αυθαιρετούντα, 

είναι στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας να προσδιορίσει άλλο αυθαίρετο προς κατεδάφιση στην 

ευρύτερη περιοχή εντός συμβατικού αντικειμένου από τον κατάλογο με τις προτεραιότητες των τελεσίδικων 

πρωτοκόλλων. 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Β.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
               ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατεδάφιση δεκαέξι (16) αυθαιρέτων κτισμάτων-κατασκευών εντός δασικών 
εκτάσεων τα οποία έχουν κριθεί αμετάκλητα, σύμφωνα με τα συνοδεύοντα αυτά πρωτόκολλα της Δ/νσης 
Δασών Κορινθίας. Επίσης αντικείμενο αποτελεί και η μεταφορά και η διάθεση των προϊόντων κατεδαφίσεων 
σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους και με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα, καθώς και η 
πλήρη και κατάλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προτέρα θέση στην περιοχή των εργασιών 
κατεδάφισης.  

 

Α 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

Τα προς κατεδάφιση κτίσματα-κατασκευές με τη σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφεται στον ακόλουθο 
πίνακα βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων στην Περιφερειακή Ενότητας Κορινθίας του Δήμου Αγίων 
Θεοδώρων-Λουτρακίου στις περιοχές Βαμβακιές, Μαυρολίμνη και Στενό Αγ. Θεοδώρας και Μύτικα. 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα αυθαίρετα που αναφέρονται στα κάτωθι πρωτόκολλα κατεδάφισης 

που φέρουν αριθμό, περιλαμβανομένων εννέα (9) που έχουν παραδοθεί από τους ιδιοκτήτες: 
 

α/α Αρ. πρωτοκόλλου ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
1 749/1992 ΔΑΣ-ΚΟΡ-0053 
2 1234/2003 ΔΑΣ-ΚΟΡ-0078 
3 1855/2008 ΔΑΣ-ΚΟΡ-0192 
4 2345πε/1994 ΔΑΣ-ΚΟΡ-0102 
5 1166πε/1998 ΔΑΣ-ΚΟΡ-0074 
6 1234/2001 ΔΑΣ-ΚΟΡ-0037 
7 2644πε/2002 ΔΑΣ-ΚΟΡ-0014 

 



 

Οι ακριβείς θέσεις των κτισμάτων-κατασκευών είναι όπως προκύπτουν από τα συνοδευτικά στοιχεία των 
αποφάσεων της Δ/νσης Δασών Κορινθίας. 

 

Α 3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Πλήρης κατεδάφιση κτισμάτων μονόροφων ή πολυόροφων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 
(πλάκες, δοκοί, τοιχεία κ.λ.π.) ή με φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλιθοδομή ή λιθοδομή και πλάκες οπλισμένου 
σκυροδέματος, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των 
προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε 
βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών.  

Πλήρης κατεδάφιση κτισμάτων, κεραμοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδομές, λιθοδομές ή άλλα δομικά υλικά, 
χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους 
εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών. 

Πλήρης κατεδάφιση κτισμάτων από μόνιμες σιδηροκατασκευές, αποτελούμενες από δικτυώματα χαλύβδινων 
διατομών και κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από χάλυβα ή οπλισμένο σκυρόδεμα, από τοιχοποιία με πάνελ, ή 
οπτολινθοδομές, ή άλλα δομικά υλικά, από επιστέγαση με κυματοειδή λαμαρίνα, ή αμιαντολαμαρίνα, ή 
κεραμίδια και από δάπεδο με σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους 
εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών. 

Πλήρης κατεδάφιση κατασκευών με φέροντα οργανισμό από ξύλο, υλικά πλήρωσης από μορφοποιημένη 
λαμαρίνα και δάπεδο από σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους 
εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κατασκευών είτε ως προσάρτημα αυτών. 

Πλήρης κατεδάφιση ολόσωμων περιφράξεων από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, ή από αργολιθοδομές ή άλλα 
υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς 
των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 

Πλήρης κατεδάφιση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους 
είτε επί τοιχείου ύψους μέχρι 1.00 μ από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της 
μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση και 
μεταφορά σε οποιοδήποτε χώρο απόθεσης. 

Καθαίρεση παντός τύπου χωμάτινων επιχώσεων, μπαζωμάτων, διαμορφώσεων πρασίνου    και οιουδήποτε 
πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση και τη μεταφορά σε οποιοδήποτε χώρο απόθεσης. 

Καθαίρεση παντός τύπου κατασκευών από ευτελή υλικά, οι οποίες συνθέτουν ανοιχτά υπόστεγα, ξύλινες ή 
ελαφράς κατασκευής μεταλλικές πέργκολες, βάσεις ομπρελών, αντιανεμικών κατασκευών με τέντες, 
πλαστικά καλύμματα, κλπ μετά των δαπέδων στήριξης ,επιχώσεων, μπαζωμάτων, διαμορφώσεων ,οιουδήποτε 
πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση και τη μεταφορά σε οποιοδήποτε χώρο απόθεσης. Η επιμέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή του 
περιγράμματος της κατασκευής. 

Πλήρης κατεδάφιση επικίνδυνων δομικών υλικών (π.χ.αμίαντος) μεμονωμένων ή ενσωματωμένων επί κτισμάτων 
μονώροφων ή πολυώροφων με ή χωρίς υπόγειο, σε οποιαδήποτε στάθμη από το φυσικό έδαφος, εκτελούμενη 
καθοιονδήποτε έντεχνο τρόπο με χρήση μηχανικών μέσων, είτε χειρονακτικά ή σε συνδυασμό αυτών, 
αναλόγως των συνθηκών εκτέλεσης. 

 



 

Επίσης στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια  και η μεταφορά υλικών επίχωσης και η εργασία 
επανεπίχωσης και συμπύκνωσης των τάφρων και υπόγειων χώρων που θα δημιουργηθούν λόγω των 
κατεδαφίσεων των θεμελίων-υπογείων κλπ. 

Οι προβλεπόμενες φορτοεκφορτώσεις για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών και 
εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε 
οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται αυτοί από το σημείο εκσκαφών καθοιονδήποτε τρόπο 
συμπεριλαμβανομένων και των πλωτών μέσων, οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, ο 
καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους και 
κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση της παρούσας εργολαβίας, 
σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, περιλαμβάνονται στις εργασίες. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε πραγματική επιφάνεια κτίσματος πριν την κατεδάφιση, η οποία ορίζεται από 
το περίγραμμά του, συμπεριλαμβανομένων στο περίγραμμα και των τυχόν προβόλων εξωστών, υπόστεγων 
κλειστών-ανοικτών.  

 

Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Τα κτίσματα θα κατεδαφιστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 
54/38935/210.95 «Κανονισμός για κατεδαφίσεις κτηρίων», με οποιαδήποτε μηχανικά και χειρωνακτικά μέσα. 
Στη συνέχεια τα οικοδομικά απόβλητα θα  φορτωθούν και θα μεταφερθούν σε ειδικά αδειοδοτημένο χώρο, 
από εξουσιοδοτημένο Φορέα.  Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου μετά την αποκομιδή των 
οικοδομικών αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους με τις οδηγίες του 
Δασαρχείου, αποκομιδή οποιουδήποτε δομικού στοιχείου εντοπιστεί, ώστε να επανέλθει το περιβάλλον στην 
προτέρα φυσική του κατάσταση. 

Αναφορικά με τις ποσότητες των εργασιών κατεδάφισης που θα εκτελεσθούν σημειώνεται ότι στον 
προϋπολογισμό του έργου έχουν προεκτιμηθεί από επί τόπου αυτοψίες ή και από τα τεχνικά στοιχεία των 
τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης της έκαστης περίπτωσης. Δεδομένου των χαρακτηριστικών του 
παρόντος έργου που σχετίζονται με το βαθμό δυσκολίας, τα επικίνδυνα δομικά υλικά, τις ομάδες εργασιών 
αλλά και τη δυνητική αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών κατεδάφισης, οι τελικές ποσότητες θα προκύψουν με την ακριβή προμέτρηση των εργασιών και την 
αντιστοίχιση τους στην έκαστη περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, μετά το πέρας αυτών. Επισημαίνεται ότι 
θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας όπως έχει καθορισθεί στον πίνακα της παραγράφου Α.2 του παρόντος και 
σε καμία περίπτωση το τελικό σύνολο των εργασιών δε μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογισθέν ποσό του 
παρόντος έργου.  

Εις περίπτωση που κάποιο από τα αυθαίρετα κατεδαφιστεί οικιοθελώς από τον ιδιοκτήτη-αυθαιρετούντα, 
είναι στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας να προσδιορίσει άλλο αυθαίρετο προς κατεδάφιση στην 
ευρύτερη περιοχή εντός συμβατικού αντικειμένου από τον κατάλογο με τις προτεραιότητες των τελεσίδικων 
πρωτοκόλλων. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατεδάφιση έντεκα (11) αυθαιρέτων κτισμάτων-κατασκευών εντός αιγιαλού 

τα οποία έχουν κριθεί αμετάκλητα, σύμφωνα με τα συνοδεύοντα αυτά πρωτόκολλα κατεδάφισης της 

αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας Κέρκυρας. Επίσης αντικείμενο αποτελεί και η μεταφορά και η διάθεση των 

προϊόντων κατεδαφίσεων σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους και με κατάλληλα για το σκοπό αυτό 

μεταφορικά μέσα, καθώς και η πλήρη και κατάλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προτέρα θέση 

στην περιοχή των εργασιών κατεδάφισης. 

Τα εν λόγω κτίσματα-κατασκευές σύμφωνα με τα συνοδευτικά πρωτόκολλα αυτών, είναι «… αυθαίρετα 

κτίσματα κατασκευασμένα σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο στη ζώνη αιγιαλού και  παραλίας της περιοχής...». 

 

Α 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

Τα προς κατεδάφιση κτίσματα-κατασκευές με τη σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφεται στον ακόλουθο 

πίνακα βρίσκονται εντός αιγιαλού στην Περιφερειακή Ενότητας Κέρκυρας και του Δήμου Κέρκυρας.  

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα αυθαίρετα που αναφέρονται στα κάτωθι πρωτόκολλα κατεδάφισης 
που φέρουν αριθμό: 

 

α/α Αρ. πρωτοκόλλου ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
1 39/2002 ΑΙΓ-ΚΕΡ-0003 

2 49/2002 ΑΙΓ-ΚΕΡ-0004 

3 289/2002 ΑΙΓ-ΚΕΡ-0008 

4 1005/2002 ΑΙΓ-ΚΕΡ-0017 

5 1334/2002 ΑΙΓ-ΚΕΡ-0022 

6 1336/2002 ΑΙΓ-ΚΕΡ-0023 

7 839/2003 ΑΙΓ-ΚΕΡ-0029 



 

8 1167/2003 ΑΙΓ-ΚΕΡ-0032 

9 1518/2003 ΑΙΓ-ΚΕΡ-0041 

10 357/2204 ΑΙΓ-ΚΕΡ-0046 

11 784/2004 ΑΙΓ-ΚΕΡ-0055 

 

Οι ακριβείς θέσεις των κτισμάτων-κατασκευών είναι όπως προκύπτουν από τα συνοδευτικά των 

πρωτοκόλλων κατεδάφισης σκαριφήματα-τοπογραφικά διαγράμματα της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, 

κατά την υλοποίηση δε των εργασιών κατεδάφισης θα υποδεικνύονται αρμοδίως από την αρμόδια Κτηματική 

Υπηρεσία Κέρκυρας. 

 

Α 3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Πλήρης κατεδάφιση κτισμάτων μονόροφων ή πολυόροφων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 

(πλάκες, δοκοί, τοιχεία κ.λ.π.) ή με φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλιθοδομή ή λιθοδομή και πλάκες οπλισμένου 

σκυροδέματος, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των 

προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε 

βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών.  

Πλήρης κατεδάφιση κτισμάτων, κεραμοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδομές, λιθοδομές ή άλλα δομικά υλικά, 

χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε 

οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους 

εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών. 

Πλήρης κατεδάφιση κτισμάτων από μόνιμες σιδηροκατασκευές, αποτελούμενες από δικτυώματα χαλύβδινων 
διατομών και κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από χάλυβα ή οπλισμένο σκυρόδεμα, από τοιχοποιία με πάνελ, ή 
οπτολινθοδομές, ή άλλα δομικά υλικά, από επιστέγαση με κυματοειδή λαμαρίνα, ή αμιαντολαμαρίνα, ή 
κεραμίδια και από δάπεδο με σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους 
εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών. 

Πλήρης κατεδάφιση κατασκευών με φέροντα οργανισμό από ξύλο, υλικά πλήρωσης από μορφοποιημένη 
λαμαρίνα και δάπεδο από σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους 
εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κατασκευών είτε ως προσάρτημα αυτών. 

Πλήρης κατεδάφιση ολόσωμων περιφράξεων από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, ή από αργολιθοδομές ή άλλα 
υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς 
των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 

Πλήρης κατεδάφιση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους 
είτε επί τοιχείου ύψους μέχρι 1.00 μ από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της 
μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση και 
μεταφορά σε οποιοδήποτε χώρο απόθεσης. 

Καθαίρεση παντός τύπου χωμάτινων επιχώσεων, μπαζωμάτων, διαμορφώσεων πρασίνου    και οιουδήποτε 
πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση και τη μεταφορά σε οποιοδήποτε χώρο απόθεσης. 

Καθαίρεση παντός τύπου κατασκευών από ευτελή υλικά, οι οποίες συνθέτουν ανοιχτά υπόστεγα, ξύλινες ή 
ελαφράς κατασκευής μεταλλικές πέργκολες, βάσεις ομπρελών, αντιανεμικών κατασκευών με τέντες, 
πλαστικά καλύμματα, κλπ μετά των δαπέδων στήριξης ,επιχώσεων, μπαζωμάτων, διαμορφώσεων ,οιουδήποτε 
πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς 
φόρτωση και τη μεταφορά σε οποιοδήποτε χώρο απόθεσης. Η επιμέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή του 
περιγράμματος της κατασκευής. 



 

Πλήρης κατεδάφιση επικίνδυνων δομικών υλικών (π.χ.αμίαντος) μεμονωμένων ή ενσωματωμένων επί κτισμάτων 
μονώροφων ή πολυώροφων με ή χωρίς υπόγειο, σε οποιαδήποτε στάθμη από το φυσικό έδαφος, εκτελούμενη 
καθοιονδήποτε έντεχνο τρόπο με χρήση μηχανικών μέσων, είτε χειρονακτικά ή σε συνδυασμό αυτών, 
αναλόγως των συνθηκών εκτέλεσης. 

Επίσης στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια  και η μεταφορά υλικών επίχωσης και η εργασία 

επανεπίχωσης και συμπύκνωσης των τάφρων και υπόγειων χώρων που θα δημιουργηθούν λόγω των 

κατεδαφίσεων των θεμελίων-υπογείων κλπ. 

Οι φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών και εγκαταλελειμμένου 

εξοπλισμού προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση και αν 

βρίσκονται αυτοί από το σημείο κατεδαφίσεων καθοιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των 

πλωτών μέσων, οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε 

είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους στον αιγιαλό, η εργασία προσκόμισης-

αποκόμισης και χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού και εργατοτεχνικού προσωπικού με οποιαδήποτε μέσα 

συμπεριλαμβανομένων και των πλωτών και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και 

ασφαλή εκτέλεση της παρούσας εργολαβίας, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, 

περιλαμβάνονται στις εργασίες. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε πραγματική επιφάνεια κτίσματος πριν την κατεδάφιση, η οποία ορίζεται από 

το περίγραμμά του, συμπεριλαμβανομένων στο περίγραμμα και των τυχόν προβόλων εξωστών, υπόστεγων 

κλειστών-ανοικτών.  

Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Τα κτίσματα θα κατεδαφιστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 

54/38935/210.95 «Κανονισμός για κατεδαφίσεις κτηρίων», με οποιαδήποτε μηχανικά και χειρωνακτικά μέσα. 

Στη συνέχεια τα οικοδομικά απόβλητα θα  φορτωθούν και θα μεταφερθούν σε ειδικά αδειοδοτημένο χώρο, 

από εξουσιοδοτημένο Φορέα.  Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου μετά την αποκομιδή των 

οικοδομικών αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους με τις οδηγίες του 

Δασαρχείου, αποκομιδή οποιουδήποτε δομικού στοιχείου εντοπιστεί, ώστε να επανέλθει η παραλία στην 

προτέρα φυσική της κατάσταση. 

Αναφορικά με τις ποσότητες των εργασιών κατεδάφισης που θα εκτελεσθούν σημειώνεται ότι στον 

προϋπολογισμό του έργου έχουν προεκτιμηθεί από επί τόπου αυτοψίες ή και από τα τεχνικά στοιχεία των 

τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης της έκαστης περίπτωσης. Δεδομένου των χαρακτηριστικών του 

παρόντος έργου που σχετίζονται με το βαθμό δυσκολίας, τα επικίνδυνα δομικά υλικά, τις ομάδες εργασιών 

αλλά και τη δυνητική αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών κατεδάφισης, οι τελικές ποσότητες θα προκύψουν με την ακριβή προμέτρηση των εργασιών και την 

αντιστοίχιση τους στην έκαστη περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, μετά το πέρας αυτών. Επισημαίνεται ότι 

θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας όπως έχει καθορισθεί στον πίνακα της παραγράφου Α.2 του παρόντος και 

σε καμία περίπτωση το τελικό σύνολο των εργασιών δε μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογισθέν ποσό του 

παρόντος έργου.  

Εις περίπτωση που κάποιο από τα αυθαίρετα κατεδαφιστεί οικιοθελώς από τον ιδιοκτήτη-αυθαιρετούντα, 

είναι στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας να προσδιορίσει άλλο αυθαίρετο προς κατεδάφιση στην 

ευρύτερη περιοχή εντός συμβατικού αντικειμένου από τον κατάλογο με τις προτεραιότητες των τελεσίδικων 

πρωτοκόλλων. 
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