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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  

 

Ίδιοι πόροι ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 
 Κ.Α. 15.20.010.00  113.675,21 € 

 Κ.Α. 54.00.100.00    19.324,79 € 

 
    
 
 

  

∆∆ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑΝΝΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛΟΟ ΓΓΗΗ   ΑΑΝΝ ΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ   ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟΥΥ  

  

 
 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ∆ΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΥ ΓΕΡΑΣ 
 

Εκτιμώμενης αξίας  113.675,21 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.), 
 
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και β) τους όρους 
της παρούσας και 

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη ανα-
δόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτων Φορέας- Στοιχεία επικοινωνίας   
 

1.1 Αναθέτων Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου  
Οδός  : Ελευθερίου Βενιζέλου  13-17  
Ταχ.Κωδ. : 81 132 - Μυτιλήνη 

Τηλ. : 22510 – 24444  
Telefax : 22510 - 40121 

E-mail : deyam2@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : κ. Φινδανής Παρασκευάς 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου:  
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου:  
 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου  
1.4 Προϊστάμενη Αρχή :  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης– Αποχέτευσης 
Λέσβου 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : 
Η Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου 
 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17 – Μυτιλήνη - 

1ος όροφος) την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμών 

Έργων  

 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της 
Περιφέρει-ας Βορείου Αιγαίου 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους 
στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/ και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατα-
σκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να 
δηλώ-σουν άμεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία 
των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν 
καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2 Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούσα Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, 
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/ 2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
γ) το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
δ) ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης,  
ε) το Τιμολόγιο Δημοπράτησης,  
στ) η Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
ζ) το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών,  
η) το τεύχος Τεχνικής Έκθεσης  
θ) η Ανάλυση Τιμών 
ι) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι οποίες θα παρασχεθούν από 
τον αναθέτοντα φορέα  επί όλων των ανωτέρω. 

 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γρα-
φεία του αναθέτοντα φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αναλαμβάνοντες οι 
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ίδιοι με δαπάνη και επιμέλεια τους την αναπαραγωγή των εγγράφων της σύμβασης. 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να έχουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν ηλε-

κτρονική πρόσβαση1 στα έγγραφα της σύμβασης από την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 
στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.deyamyt.gr). 

  

2.3  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι μέχρι και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017, ο αναθέτων 

φορέας  παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2017.  

 
Άρθρο 3  Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1.  Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 : 

• είτε με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού  

• είτε με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα  

• είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα  
(ταχυδρομική διεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 13-17 – 81 132 Μυτιλήνη).  

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΛ, οι 
φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 
του αναθέτοντα φορέα που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.  
 
Ο αναθέτων φορέας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προ-
σφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυ-
δρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν ο αναθέτων φορέας ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του …………………………………………………………………………………………..2 

 

για το έργο :  

«Σύνδεση δύο γεωτρήσεων με δεξαμενή ύδρευσης Παπάδου Γέρας» 
 

με αναθέτοντα φορέα τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 4η Απριλίου 2017 

 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας 
του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή το ονοματεπώνυμο 
φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

 
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας Διακήρυξης και 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχθεί 
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας Διακήρυξης. 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
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φακέλου της παραγρ. 2. του παρόντος άρθρου. 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στον αναθέτοντα φορέα με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας διακήρυξης, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της 
παρούσας. 

3.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,3 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από τον αναθέτοντα 
φορέα ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα) και τις απορρίπτει ως 
μη κανονικές4.. 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4 Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση –  
 Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις 

 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή 
ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.  
Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα 
αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 
οικονομικών φορέων.  
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο 
του αναθέτοντα φορέα  για να διαπιστώσει, αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παραγ. 1 
του άρθρου 3 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως 
φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο 
μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος 
της - κατ’ εντολή του Προέδρου της - και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 
 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε 
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά 
προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και η κατηγορία του5, καθώς και ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. 
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν 
στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και 
καταγρα-φής των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση 
των οικονο-μικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 
καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  
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δ) Στη συνέχεια6, 7 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 
σχέσης. 
 
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/ 
2016. 
 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνα-
κα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται 
από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 
24.2 της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 
μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του 
μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται 
τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η 
διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για 
την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, 
ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 
 
στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού 
της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 
προκει-μένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής 
επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά 
στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  
 
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη 
(ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στον αναθέτοντα φορέα ο οποίος το εγκρίνει8.  
Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο 
μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παρά-
γραφο 4.3 της παρούσης. 
η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), ο 
αναθέτων φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φο-
ρέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνι-
σμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέ-
ροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 
εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών,9 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 
23.2-23.10 της παρούσας.  
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα σε σφραγισμένο 
φά-κελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλή-θηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
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αυτόν. 
Ο αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθη-καν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύο-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της πα-
ρούσας διακήρυξης,10 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η 
εγγύ-ηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδι-κασίας.  
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του αναθέτοντα φορέα για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή 
αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
του άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου για τη λήψη 
απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 
β) Ο αναθέτων φορέας, είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 316 και 317 του ν. 4412/2016. 
 
Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλε-κτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσω-
ρινού αναδόχου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Ελευθ. Βενιζέλου 13-17 – 
Μυτιλήνη – 1ος όροφος) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε 
σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης.   
 
Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή μετά την απόρριψη 
τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση του 
αναθέτοντα φορέα. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και εφόσον 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 και τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η 
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο 
και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
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κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζε-
ται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η 
εγγύ-ηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επό-μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμ-φωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 317 του ν. 
4412/2016.  
 
4.3 Ενστάσεις 

 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. 
 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντα φορέα, ο οποίος αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστα-σης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 
127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη του αναθέ-τοντα φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 
συντελούνται μετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 
4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 
Άρθρο 5 Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό –  
    Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 
316 και 135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
κα-θορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.   
7. Η Τεχνική Έκθεση.  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Η εγκεκριμένη τεχνική μελέτη του έργου.  
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
 

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρε-τικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
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μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγ-
γραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(ΦΕΚ Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μετα-
φραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί 
Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης,  
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας 
περί Δικηγόρων).  

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα- εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιε-χόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφρα-ση στην ελληνική 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του 
ανα-δόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με τον  
αναθέτοντα φορέα, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 
Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έρ-

γου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

• του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προ-

σαρµογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

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

άρθρου 176  ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων»,  

• του ν. 4278/2014 και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργολη-

πτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 
• του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 

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

• του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµι-

κών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,11 

• του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» , 
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• του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρ-

χιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις», 

• του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατά-

ξεις», όπως ισχύει , 

• του π.δ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 

• της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθµιση των ειδικότερων θε-

µάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο-

ρών και ∆ικτύων »,  

• του π.δ. 80/2016
 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

 

7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

 
7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις12, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της πα-
ρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

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

Άρθρο 8 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε βάρος των Κωδικών Αρι-

θμών 15.20.010.00 (113.675,21 €) και 54.00.100.00 (19.324,79 €) του προϋπολογισμού 
του έτους 2017.  

 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα που εκτελούνται 

από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, περιλαμβανομένης 
της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011.   

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων.   
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντί-
στοιχο άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Η πληρωμή του εργολαβικού 
τιμήματος θα γίνεται σε euro. 

 
 



Έργο : Σύνδεση δύο γεωτρήσεων µε δεξαµενή ύδρευσης Παπάδου Γέρας                                                       12                

Άρθρο 9 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 
310  του ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 10 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με αριθ. 10/8-2-2017 για την ανάληψη υποχρέω-
σης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 και η με αριθ. Πρωτ. 274/23-2-
2017 (ΑΔΑ : 726ΨΟΚΠΛΟ-9ΓΤ) ανάληψη υποχρέωσης. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 
Τίτλος του έργου : «Σύνδεση δύο γεωτρήσεων με δεξαμενή ύδρευσης Παπάδου Γέρας ». 
  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 

 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 113.675,21 ευρώ και 
αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών       83.500,20 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%   15.030,04 € 

Απρόβλεπτα13 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης  
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)        14.779,54 € 
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 

 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 
14

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 365,44 € σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 
Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής ( πριμ ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 
4412/2016. 

 
11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Το έργο θα εκτελεσθεί κατά ένα μικρό τμήμα του στην ευρύτερη αγροτική περιοχή του 

Παπάδου Γέρας (μεταξύ των θέσεων ‘’Ντουραχάνι’’ και ‘’Αγ. Μαρίνα’’) και κατά το μεγα-
λύτερο τμήμα του μέσα στον οικισμό Παπάδου Γέρας. 

 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

Με το έργο προβλέπεται η κατασκευή των απαραίτητων έργων για τη σύνδεση των 
υφιστα-μένων υδρευτικών γεωτρήσεων ‘’Γαβάνα’’ και ‘’Χατζηκαμάτσου’’  με τη δεξαμενή 
ύδρευ-σης του Παπάδου Γέρας. Οι δύο γεωτρήσεις βρίσκονται στο νοτιοανατολικό άκρο 
του οικισμού Παπάδου μεταξύ των θέσεων ‘’Ντουραχάνι’’ και ‘’Αγ. Μαρίνα’’ και με το έργο 
προβλέπεται η κατασκευή δύο καταθλιπτικών αγωγών με μήκος 1.580 και 1.370 μέτρα 
από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100, αντοχής 10 atm  και ονομαστικής διαμέτρου DN 
125 mm και Dn 100 mm αντίστοιχα, με τις αναγκαίες συσκευές ελέγχου και ασφαλείας 
του δικτύου (βαλβίδες εξαερισμού διπλής ενέργειας και συρταρωτές δικλείδες) 
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Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  
δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 337 ν. 4412/2016.  

Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 156 και 337 
ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορι-
σμούς: 

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

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική 
σύμβα-ση.  

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργα-σιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 
εργα-σιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της 
αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.  

Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης 
από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μει-ώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και 
απρόβλε-πτες δαπάνες.  

Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 
ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα 
του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται 
το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους.  

 
Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  
Αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου δεν ορίζονται. 
 
Άρθρο 13 Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.   
  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
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Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οι-κονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παραγρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 
4412/ 2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο 
χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (2.270,00 €) ευρώ. 15 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοι-χεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη της εγγυητικής,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου, ήτοι τη Δημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου, προς την οποία απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρ-τοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός μελέτης και τίτλος έργου ) και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι και 
την 4η Νοεμβρίου 2017, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  
Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέ-
ροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγ-γύησης συμμετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του πο-
σού της εγγυήσεως. 

  

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016 . 
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Άρθρο 16 Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)16 
 
16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
 
16.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

 
 
Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμ-φωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και 
κατατίθεται πριν ή κα-τά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμ-βασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατα-
θέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντα 
φορέα ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την 
οριστικοποί-ηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της 
αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
αναφερό-μενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα τον τίτλο της 
σχετικής σύμ-βασης .  

 
Άρθρο 17Α  Έκδοση εγγυητικών 
 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότε-ους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 17ορίζεται η 4η Απριλίου 

2017, ημέρα Τρίτη.  

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  
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Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν 

μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 

ημε-ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του 

αναθέτοντα φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα 

της σύμβασης και αναρ-τάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα, 

εφόσον διαθέτει.  

Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 

υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 

του άρθρου 97 του ν. 4412/2016 για διάστημα έξι (6) ημερολογιακών μηνών18, από την ημερο-

μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 20 Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβά-

σεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης19 και στον Ελληνικό Τύπο20, σύμφωνα με το άρθρο 296 ν. 

4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.deyamyt.gr), σύμφωνα με 

το άρθρο 2 της παρούσας.  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημο-πρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον 

πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 

διαγωνι-σμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ 

του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν τον αναθέτοντα φορέα και καταβάλλονται από τις 

πιστώσεις του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 
οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παραγρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας 
και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παραγρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  

21. 1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριο-ποιούνται στην κατασκευή υδραυλικών έργων21 και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά-

θεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
21.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.22 
 Στην περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ένωσης 

πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην κατηγορία του δημοπρατούμενου έργου. 
 
21.3  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του 

άρθρου 254 και των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 304 του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για 
την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

 
Άρθρο 22 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής   
 
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22.Α 

και 22.Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 

από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των 

παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακό-λουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαί-σιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

ορ-γανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθο-

ράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
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πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δω-

ροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβου-λίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

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

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 

σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

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

του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215 ). 

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

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργά-νου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

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

και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, 

αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

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

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φό-

ρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατε-στημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα 

κατάλλη-λα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακα-νονισμό για την καταβολή τους. 

22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:23 
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(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,                    

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

ειδι-κής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δρα-στηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο αναθέ-

των φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναθέ-

των φορέας έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβά-

νοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας (παραγρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέ-ας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνι-σμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/ 

2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

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

οικονομι-κών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 

παρούσας,  

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

αποφάσεων του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμε-λείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.4. Ο αναθέτων φορέας αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις 

των προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

πα-ραγράφους 1 και 3 24μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
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φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 

στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο 

ισχύει η απόφαση. 

22.Α.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 

την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016. 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρ-

θρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρού-σα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.  

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμέ-νοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία έργου του 

άρθρου 21 της παρούσας.  

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α 

του ν. 4412/ 2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

a) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια α-

ντίστοιχη της τάξης και κατηγορίας του Μ.Ε.ΕΠ. του άρθρου 23.4 της παρούσας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008. 

β) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μην έχουν μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, πριν από τη συμμετο-

χή τους στο διαγωνισμό, ανεκτέλεστο υπόλοιπο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων του δημο-

σίου τομέα μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αντίστοιχη 

της τάξης και κατηγορίας του Μ.Ε.ΕΠ. του άρθρου 23.4 της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμε-

να στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008. 

22.Ε. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια 

σχε-τικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με 

αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 

προσό-ντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να βα-σίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο, εάν οι τελευταίοι θα 
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εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 

που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και 

αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες 

των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικο-νομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Η διεύθυνση των έργων25 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υπο-
βάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυ-
τή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 139 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 23   Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

23.1  Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 
τις ακόλουθες προϋπο-θέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22.Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 22.Β-22.Δ της παρούσας. 

 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 
τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παρα-
γράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης.  

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
πε-ρισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23.2.  Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα 
άrθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της 
σύμ-βασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της παρούσας.  
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος 
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός 
των δύο (2) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών 
της πρόσκλησης26.  
Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, 
πρέ-πει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των δύο (2) μηνών που προηγούνται της 
ημερομη-νίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.  

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.Ε της παρούσας, οι φορείς στην 
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ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν 
οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22.Β – 22.Δ). 

 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 22.Α.  

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δε-δομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση 
σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ). 

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων 
φορέας που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.   
 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α οι οικονο-
μικοί φορείς προσκομιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκα-τεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των 
τελευ-ταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα)27  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 
ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα 
σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι : 

• φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) 
για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια 
έργα που είναι σε εξέλιξη.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση 
θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

• ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.  

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία, καθώς και γ)  
για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.    

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 
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ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ 
για το λοιπό προσωπικό).  

Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 
εταίροι.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλλουν τα άνω 
αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, 
για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας. . 

(γ) για την παράγραφο Α.3.(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμό-δια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το 
πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
α-ναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το 
αρ-μόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα 
εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις 
κείμενες διατά-ξεις όπως κάθε φορά ισχύουν.  

Τα φυσικά πρόσωπα δεν φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των προηγουμένων περιπτώσεων (α), 
(β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 3 (β) του άρθρου 22.Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίστα-ται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή δι-οικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση, στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
πιστο-ποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 
και 2 και 3 (β) του άρθρου 22.Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστο-ποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22, υποβάλλεται 
επικαιρο-ποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιο-γράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές 
επι-χειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά 
χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), από τα 
οποία αποδεικνύ-εται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την 
εργοληπτική επιχείρη-ση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

(στ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.7. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελ-ματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώ-ρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση απο-κλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 



Έργο : Σύνδεση δύο γεωτρήσεων µε δεξαµενή ύδρευσης Παπάδου Γέρας                                                       24                

23.4.  Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής  
  δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ως μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς στην Α2 τάξη και 
άνω, για έργα κατηγο-ρίας υδραυλικά.  

 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένω-σης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομι-κού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμε-ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώ-ου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρ-μόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρ-θρου 21 της παρούσας. 

 
23.5.  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 
Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται : 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

• για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας. 

• για το 22.Γ (β), από υπεύθυνη δήλωση  του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους– μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας, 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν έχει ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο εργασιών από εργολαβίες δημοσίων έργων μεγαλύτερο από το 
τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης του. 

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρω-παϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν 
στον αναθέτοντα φορέα πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρ-μόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου . 

 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλό-γους ή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα 

ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά : α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις και 
β) δήλωση περί του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί 
αντικείμενο της σύμβασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις. 
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23.6.  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 (α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας 

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλό-γους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στον αναθέτοντα φορέα πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρ-θρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 8 
του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε 
επίσημους κατά-λόγους ή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς 
πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά : α) κατάλογο των 
έργων που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά 
ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων έργων β) αναφορά των 
τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων των διευθυντικών στελεχών και γ) 
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό 
εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης.    

 
23.7. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου 
 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 
οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

• Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες 
οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατι-κού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχε-
ται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
ανα-δόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 
ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα 
έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
κατα-στατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

• Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδί-δονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από 
την ο-ποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
23.8. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέ-
τουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρω-
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παϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτή-
ματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στον αναθέτοντα φορέα πιστο-
ποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγ-γραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανι-σμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, 
τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσ-
σονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πι-
στοποιητικό εγγραφής τους.  

 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δι-καιολογητικών 28: 

• απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.   
Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπα-
σμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την 
Ενημερό-τητα Πτυχίου.   

• φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.29 

• τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 
παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμε-
νες περιπτώσεις ) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

• το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού 
του άρθρου 22.Α.3.(θ).  

• τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται 
το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ.  
Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου 
του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα 
στε-λέχη αυτά.  

 
23.9. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.Ε 

  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
γίνεται με την προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 

 
   

Άρθρο 24   Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή α-

ποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
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24.2  Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει τα ακόλουθα:  
α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) 

β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 
24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από τον 

αναθέτοντα φορέα έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (γ)  της παρούσας. 
 

Επισημαίνεται ότι:  

 

α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και 
ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής 
προσφο-ράς ολογράφως και αριθμητικώς.  
β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθμητικής αναγραφής. 
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης 
και της αριθ-μητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη 
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την 
ορθή οικονομική προ-σφορά.   

 
24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση 
οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25   Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης 
που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργο-λάβους που προτείνει. 

 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργο-
λάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.4. Ο αναθέτων φορέας :  
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της 
παρούσας για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την 
εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με 
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, 
όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και 
ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 26   Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  

Ο ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με 
αυτόν. 

 

  

     Μυτιλήνη,  7 Φεβρουαρίου 2017 

 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Μελετών & Έργων 

κ.α.α. 

 

 

Αναστασίου Νίκος 

πολιτικός μηχ. Π.Ε. 

 

 

 Ο Προϊστάμενος 

Της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

κ.α.α. 

 

 

Φινδανής Παρασκευάς 

πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. 

Ε γ κ ρ ί θ η κ ε  

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
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Οδηγίες Συµπλήρωσης 

                                                 
1  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παραγρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4412/2016, η ηλεκτρονική διάθεση των 

εγγράφων της  σύµβασης δεν είναι υποχρεωτική στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων, 
2  Συµπληρώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα (επωνυµία ή ονοµατεπώνυµο φυσικού 

προσώπου, οδός, αριθµός, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο, fax και e-mail). Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων 

συµπληρώνονται τα στοιχεία όλων των µελών της ένωσης  
3  Η επιστροφή της σφραγισµένης προσφοράς θα λάβει χώρα µετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του 

άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και τη παρέλευση του δικαιώµατος υποβολής ένστασης, σύµφωνα µε τα οριζό-

µενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισµένη στην Επιτροπή ∆ιαγω-

νισµού.  
4   Για την έννοια της µη κανονικής προσφοράς, πρβλ. παραγρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 44121/2016 
5
  Σηµειώνεται ότι ο αριθµός πτυχίου, η κατηγορία και η τάξη του οικονοµικού φορέα αναγράφεται, είτε στο 

Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα (εγγραφή σε επίσηµο κατάλογο), είτε στο Μέρος 

IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ). 
6 Ο αναθέτων φορέας έχει επιλέξει να εφαρµόσει το άρθρο 101 παραγρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικο-

νοµικών προσφορών – έλεγχος οµαλότητας και ακολούθως έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής).  
7 Ο αναθέτων φορέας έχει επιλέξει να υποβληθούν προσφορές µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε 

οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου, σύµφωνα µε  την περιπτ. (α) της παραγρ. 2 του άρθρου 95 

του ν. 4412/2016. 
8 Επισηµαίνεται ότι αν ο αναθέτων φορέας θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, απαιτεί 

από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.  

Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται το άρθρο 313 του ν. 4412/2016. 
9  Σύµφωνα µε το άρθρο 103 παραγρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα 

(10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον 

προσωρινό ανάδοχο. 
10  Με την επιφύλαξη των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών µέσων ). 
11 Τίθεται µόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
12 Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης 

σύµφωνα µε το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της. 
13 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την 

προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργα-

σιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε., σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
14 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
15  Το ποσοστό της εγγύησης συµµετοχής δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης,        

χωρίς το Φ.Π.Α., µε ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 302 παραγρ. 1 περιπτ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/ 

2016). 
16 ∆εν συντρέχει περίπτωση πρόσθετης καταβολής (πριµ) κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 για την ταχύ-

τερη σε σχέση µε τη συµβατική προθεσµία εκτέλεση του έργου ή τµήµατος αυτού.  
17  Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 331 του ν. 4412/2016 . 
18 Ο αναθέτων φορέας προσδιόρισε το χρόνο ισχύος της προσφοράς µε εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδι-

κασίας και της απλότητας του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 97 παραγρ. 3 του ν. 4412/2016. 
19 Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 376 του ν.  4412/2016, µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του 

άρθρου 38, εξακολουθεί να ισχύει η δηµοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων στην 

ΕτΚ (πρβλ και άρθρο 377 παρ. 1 περ (37) ν. 4412/2016). 
20  Σύµφωνα µε τις περιπτ. (31) και (35) παραγρ. 1 και την παραγρ. 3 άρθρου 377, καθώς και τις παραγρ. 11 και 

12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σύµφωνα µε τις παραγρ. 7 

και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 µέχρι την 31/12/2017 σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και στον περιφερειακό 

και τοπικό τύπο µέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα ∆ της εγκυκλίου µε αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓ∆Ε 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε). 
21  Κατ’ αντιστοιχία µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας το έργο 

εµπίπτει στην κατηγορία των υδραυλικών έργων, όπως αυτές προσδιορίζονται µε το άρθρο 100 του ν. 3669/ 

2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016. 
22  Πρβλ παραγρ. 2 άρθρου 254 ν. 4412/2016. 
23
  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.3. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 
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4 ν. 4412/2016. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχοµένως και κα-

νέναν από τους λόγους αποκλεισµού συνεκτιµώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύµβασης.  
24  Υπενθυµίζεται ότι η αναφορά στην παράγραφο 3 γίνεται, επειδή ο αναθέτων φορέας επέλεξε κάποιον από 

τους δυνητικούς λόγους αποκλεισµού ( 22.Α.3 ) . 
25  Σύµφωνα µε το άρθρο 78 παραγρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συµβάσεων έργων οι αναθέτοντες 

φορείς µπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προ-

σφέροντα. 
26    Η εν λόγω προθεσµία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών µέσων. Ο αναθέτων φορέας µπορεί, 

εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει µε τη 

∆ιακήρυξη συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός 

του οποίου πρέπει να έχουν εκδοθεί.  
27  Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παραγρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : ‘’Αν ο οικονοµικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση’’ 
28  Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 20 παραγρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς 

δηµοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενηµερότητα 

πτυχίου», η οποία, σε συνδυασµό µε τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του 

Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιµέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισµούς.” 

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 22 περιπτ. 66 του ν. 4441/2016 “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτω-

σης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην 

των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραµένουν σε ισχύ µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρ-

θρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
29  Στην περίπτωση όµως που η Ενηµερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, 

τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τον αναθέτοντα φορέα
 
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

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

σβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντα φορέα 

- Ονομασία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 

- Κωδικός  Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  53187  

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ελευθ. Βενιζέλου 13-17/ Μυτιλήνη/ 81 132 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Φινδανής Παρασκευάς 

- Τηλέφωνο: 22510-24444 

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyam2@otenet.gr 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : 

   «Σύνδεση δύο γεωτρήσεων με δεξαμενή Παπάδου Γέρας» Κατασκευή  δύο καταθλιπτικών  

   αγωγών μήκους 1.580 και 1.370 μέτρων από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100, αντοχής  

   10 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm και DN 110 mm αντίστοιχα από τις  

    γεωτρήσεις ‘’Γαβάνα’’ και ‘’Χατζηκαμάτσου’’ στη δεξαμενή του οικισμού Παπάδου Γέρας  

   (CPV : 44161200-8) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC005872584 (διακήρυξη έργου) 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Πρόκειται για έργο 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Δεν υπάρχουν τμήματα 

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

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

 
Πλήρης Επωνυμία: 

 
………………………………………………………………. 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστα-

σης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

……………………………………………………………….. 

 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
1
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο  

(διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/ Μη-

τρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 

διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

 

[………….]   Ναι      […………] Όχι  

[………….]   Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρού-

σας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαι-

τείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 

συμπληρώστε το μέρος ΙV κατά περίπτωση, και 

σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υ-

πογράψτε το μέρος V.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγ-

γραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστο-

ποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
2
: 

 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 

 

 

 

 

 

 

α) ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

 

β)…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………..(διαδι

κτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

γ)……………………………………………………………… 

……………………………………………………………..…………

………………………………………….……………………………

….………………………………………….. 

 

δ) [………..] Ναι          [………..] Όχι 
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Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφο-

ρίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, 

Γ, ή Δ κατά περίπτωση μόνο εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγ-

γραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παρά-

σχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατό-

τητα στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

ε) […………] Ναι      [………..] Όχι 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………..………

……..……………………………………………….. 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδι-

κασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοι-

νού με άλλους
3
; 

 

[………...] Ναι          [………….] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φο-

ρέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη δια-

δικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέ-

χουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α)…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

β)…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………... 

γ)………..……………………………………………………………

……………………………………………..………… 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

 
Ονοματεπώνυμο 

 
……………………………………………………………….. 
 

 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα 
 

 
……………………………………………………………….. 

 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 
 

 
……………………………………………………………….. 

 
Τηλέφωνο: 
 

 
…………………………………………………………….. 

 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
 

 
……………………………………………………………….. 

 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

 
……………………………………………………………..…………
………………………………………………………... 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
4
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανό-

τητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμέ-

νου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής 

που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο 

μέρος V κατωτέρω;  

 

[…………..] Ναι     […………..]Όχι 

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

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

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

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

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας
 
 

Υπεργολαβική ανάθεση: Απάντηση: 

 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέ-

σει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορ-

φή υπεργολαβίας;  

 

[…………..] Ναι     […………..]Όχι 

Αν ναι, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμε-

νων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμ-

βασης που θα αναλάβουν : 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Εάν ο αναθέτων φορέας ζητά ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 131 

παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολαβία (ή κατηγορία υπεργολάβων).. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
5
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
6
· 

2. δωροδοκία
7,8

· 

3. απάτη
9
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
10

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
11

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
12

. 

 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: 

 
Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιου-

δήποτε προσώπου,
13

 το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του ο-

ργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

 

  

[…………….] Ναι      [……………] Όχι 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, ανα-

φέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
14

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Εάν ναι, αναφέρετε
15

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της κατά-

δίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:……………………………………. 

σημείο-(-α): ………………… 

λόγος(-οι):……………………………………………….. 

                  ……………………………………………….. 

β) …………………………………………………………… 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού ………. 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) …………. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, ανα-

φέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
16

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτό-

κάθαρση»)
17

; 

 

[……………] Ναι        [……………] Όχι  



 

ΤΕΥ∆ – Έργο: «Σύνδεση δύο γεωτρήσεων µε δεξαµενή ύδρευσης Παπάδου Γέρας»                                     8 

  

 
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-
καν

18
: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής α-

σφάλισης: 

   Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής α-

σφάλισης
19

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

 

[………….] Ναι         [……………] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρό-

κειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρε-

ώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δε-

σμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκ-  

   δοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,   

   εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη   

   διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής σφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
20

 

                         ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α) ……………..…… 

β) …………………… 

 

 

γ.1) [..] Ναι [….] Όχι  

 

-[…..] Ναι   […..] Όχι  

 

- ……………………· 

 

 

- ………………………..· 

γ.2)  …………………… 

δ) [……] Ναι [….] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-

θούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες 

…………………………………

………………………. 

…………………………… 

 

α) ………………………. 

β) ……………………… 

 

 

γ.1) […..] Ναι […..] Όχι  

 

- […….] Ναι  [……] Όχι  

 

- ………………………….· 

 

 

- …………………………. 

γ.2) ……………………… 

δ) […..] Ναι [……] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-

θούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες 

……………………………….. 

 ……………………………… 

.……………………………… 
 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρε-

τε: 

 

……………………………….............................................................

............................................................ 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επα-

κριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
21
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυό-

τητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελμα-

τικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

 

[………………] Ναι [……………….] Όχι 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατι-

κού δικαίου
22

; 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου από-

κλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[…………..] Ναι      […………..] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: ……………………………………………… 

………………………………………………………………. 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδή-

ποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
23

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτή-

των, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προ-

κύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλε-

πόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επι-

χειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 

τις περιστάσεις
24 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

 

 

[………….] Ναι         [……………] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-……………………………................................ 

-…………………………………………………………….. 

….……………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)  

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβα-ρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
25

; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

 

[………….] Ναι     […………] Όχι 

 

…………………………..................................... 

……………………………………………………………….. 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας με-

τρα αυτοκάθαρσης;  

[…………] Ναι       [……….] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

………………………………………………………………. 

 

[…………] Ναι    [………….] Όχι 

 

……………………………………………………………….. 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφω-

νίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-

τρα αυτοκάθαρσης;  

[…………..] Ναι          [………..] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

……………………………………………………………… 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων26, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

 

[………..] Ναι   [………….] Όχι 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή  επι-

χείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικα-

σίας σύναψης της σύμβασης
27

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

 

[…………] Ναι    […………] Όχι 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

 

 

[…………..] Ναι     […………] Όχι 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………….............

.................................................... 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
28

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προη-

γούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

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

λήφθηκαν: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαι-

ώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφο-

ριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλή-

ρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυ-

στέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέ-

μιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπι-

στευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδι-

κασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  

 

 

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

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

των φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτη-

ρίων επιλογής 

Απάντηση 

 
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλο-
γής; 

 
[………..] Ναι     [……..] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

έχουν προσδιοριστεί από τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
29

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

 

 

………………………………………. 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

έχουν οριστεί από τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να ανα-

θέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
30

 

το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμ-

βασης: 

 

[....………] Ναι     [ …………]  Όχι 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

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

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

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

που αναφέρονται
31

, εκτός εάν : 

α) ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
32

. 

β) ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών, τις οποίες έχω υποβάλλει στο Μέρος ΙΙ του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της σύναψης σύμβασης του έργου : «Σύνδεση δύο 

γεωτρήσεων με δεξαμενή Παπάδου Γέρας». 

 

…………………………………………………………. 

(Ημερομηνία και τόπος) 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 

 

 

……………………………………………………………… 

(Υπογραφή) 
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Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΕΥΔ 

                                                           

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

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

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

4  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

5 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

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

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

“διαφθορά”. 

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

9 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

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

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

10 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

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

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
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4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

18 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’ 

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

λήφθηκαν.  

19 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

20 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

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

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

21 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

24 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

27 Πρβλ άρθρο 48. 
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28  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

29 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

30 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

31 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

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

παρέχουν τη δυνατότητα στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει 

να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης  
 

για κάθε οµάδα οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού,  
 

εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) 
 

 (άρθρο 95 παραγρ. 2 α του Ν. 4412/2016) 
 
 

της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

µε έδρα τ………………………………οδός ……………………………….. αριθµ…………………… 

Τ.Κ. …………………Τηλ. ……………………….. Fax……………………… 

 

Προς:  τη   ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 

 

Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην 

επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 

του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως 

και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του έργου µε τα ακόλουθα 

ποσοστά έκπτωσης επί των τιµών του Τιµολογίου ∆ηµοπράτησης και του Προϋπολογισµού 

∆ηµοπράτησης και για κάθε οµάδα αυτού. 

 
 
 
 
 

--------------------------- 



  

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 
 

 
α/α 

Οµάδας 

 
 

Οµάδα εργασιών 

 
Προσφερόµενη έκπτωση  κατά οµάδα 

σε ακέραιες µονάδες (%) 
 

  ολογράφως αριθµητικώς 

 
1 

 
Χωµατουργικές εργασίες 

 
…………………………… 

 
…………… 

 
2 

 
Εργασίες Οδοποιίας 

 
…………………………… 

 
……………… 

 
3 

 
Σκυροδέτηση – Οπλισµοί 

 
…………………………… 

 
……………… 

 
4 

 
Υδραυλικές Εργασίες 

 
…………………………… 

 
……………… 

 

 
 
 

……………………………………. 
 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 

 
Ο/ οι προσφέρων/ οντες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος/ων και  
σφραγίδα εργοληπτικής /ων επιχείρησης/εων) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

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

 
 

α/ α 
Οµάδας 

 
 

Οµάδα Εργασιών 

∆απάνη Οµάδας  
κατά τον 

Προϋπολογισµό 
∆ηµοπράτησης 

(ευρώ) 

 
Προσφερόµενη 
έκπτωση (%) 

 
∆απάνη Οµάδας  
µετά την έκπτωση 

(ευρώ) 

 

 

1 

 

 

Χωµατουργικές εργασίες 

 

12.904,73 

 

…..………….. 

 

 

…………………… 

 

 

2 

 

Εργασίες Οδοποιίας 

 

9.721,25 

 

………………. 

 

……………………. 

 

3 

 

Σκυροδέτηση - Οπλισµοί 
 

19.968,82 

 

……………….. 

 

…………………….. 

 

4 

 

Υδραυλικές εργασίες 

 

40.905,40 

 

……………….. 

 

…………………….. 

Άθροισµα δαπάνης εργασιών 
κατά τη µελέτη Σσ= 

 
83.500,20 

Κατά την 
προσφορά Σπ = 

 
…………………….. 

 
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% χ Σσ = 

 
15.030,04 

 
18% χ Σπ = 

 
……………………. 

Συνολική ∆απάνη έργου 
κατά τη µελέτη ΣΣ = 

 
98.530,24 

Κατά την 
προσφορά Σ∆Ε 

= 

 
…………………….. 

 
Απρόβλεπτα 15% χ ΣΣ = 

 
14.779,54 

 
15% χ Σ∆Ε = 

 
……………………. 

 
Σύνολο Σ1 = 

 
113.309,77 

 
Σύνολο Π1 = 

 

 
Αναθεώρηση Αν = 

 
365,44 

 
(1-Εµ) χ Αν = 

 
…………………. 

 
Συνολική ∆απάνη Έργου  

κατά τη µελέτη (χωρίς Φ.Π.Α.) Σ2 = 

 
113.675,21 

 
Κατά την 

προσφορά Π2 = 

 
…………………. 

 
 

                                      ΣΣ – Σ∆Ε       98.530,24 -   
Μέση Έκπτωση Εµ = --------------- = ------------------------------ =  ………..  %  
                                         ΣΣ                      98.530,24 

 
……………………………………. 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 
 

Ο/ οι προσφέρων/ οντες 
 
 
 
 
 
 
 

(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος/ων και 
σφραγίδα εργοληπτικής /ων επιχείρησης/εων) 



 

  

  

ΕΡΓΟ: 
 

Σύνδεση δύο γεωτρήσεων 
µε δεξαµενή ύδρευσης 
Παπάδου Γέρας 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
Τηλέφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 113.675,21 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
ΤΕΥΧΟΣ 1 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

ΟΜΑ∆Α 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆απάνη 
(σε €) α/α  Περιγραφή 

Κωδικός  
Άρθρου 

Α.Τ.  
Κωδικός 
Αναθ. 

Κωδικός 
ΕΤΕΠ  1501-

΄+ 
Μον. Ποσότ. 

Τιµή 
µονάδας 

(σε €) Μερική Ολική 

1 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού 

δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 
κατοικηµένων περιοχών, σε κάθε είδος εδάφη, εκτός 
από βραχώδη. 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 

Α/3.15.01 
1 

Υ∆Ρ 6065    

100% 
  m³ 85,00 1,24 105,40 

  

2 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού 

δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 
κατοικηµένων περιοχών, σε κάθε είδος εδάφη, σε 
βραχώδη εδάφη. 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 

Α/3.15.02 
2 

Υ∆Ρ 6065  

100% 
  m³ 155,00 4,10 635,50 

  



∆απάνη 
(σε €) α/α  Περιγραφή 

Κωδικός  
Άρθρου 

Α.Τ.  
Κωδικός 
Αναθ. 

Κωδικός 
ΕΤΕΠ  1501-

΄+ 
Μον. Ποσότ. 

Τιµή 
µονάδας 

(σε €) Μερική Ολική 

3 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 
3,00m, µε την φόρτωση των προιόντων εκσκαφής 
επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00m. 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/3.10.02.01 

3 
Υ∆Ρ 6081.1 

100% 
08-01-03-01 m³ 485,00 9,29 4.505,65 

  

4 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00m, µε την 
φόρτωση των προιόντων εκσκαφής επί αυτικινήτου 

και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγµατος έως 4,00m. 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/3.11.02.01 

4 
Υ∆Ρ 6082.1 

100% 
08-01-03-01 m³ 260,00 28,09 7.303,40 

  

5 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα  
NET Υ∆Ρ 
Α/4.13 

5 
Υ∆Ρ 6082.1 

100% 
  m³ 2,00 22,39 44,78 

  

6 

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ 

NET Υ∆Ρ 
Α/3.12 

6 Υ∆Ρ 6087   m 20,00 15,50 310,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12.904,73 12.904,73 

 
 
 
 
 
 

 



ΟΜΑ∆Α 2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 

∆απάνη 

(σε €) α/α  Περιγραφή 
Κωδικός  

Άρθρου 
Α.Τ.  

Κωδικός 

Αναθ. 

Κωδικός 

ΕΤΕΠ  1501-
΄+ 

Μον. Ποσότ. 
Τιµή 

µονάδας 
(σε €) Μερική Ολική 

7 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε 
άµµο προέλευσης λατοµείου 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/5.07 

7 
Υ∆Ρ 6069 

100% 
08-01-03-02 m³  515,00 13,09 6.741,35 

  

8 

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 

διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

 ΝΕΤ Υ∆Ρ 

Α/5.05.01 
8 

Υ∆Ρ 6068   

100% 
08-01-03-02 m³  210,00 14,19 2.979,90 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 9.721,25 9.721,25 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α 3: ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

9 
Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού 

σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων. 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 

Α/9.26 
9 

Υ∆Ρ 631 

100% 
01-02-01-00 Kg 2.550,00 0,98 2.499,00 

  

10 
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση συµπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέµατος. Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα C 16/20. 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/9.10.04 

10 
Υ∆Ρ 6327  

100% 

01-01-01-00  
01-01-02-00  
01-01-03-00  
01-01-04-00  
01-01-05-00  
01-01-07-00 

m³ 170,00 82,00 13.940,00 

  

11 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών Άρθρο 11 11 Υ∆Ρ 6301 
01-03-00-00  
01-04-00-00 

m² 68,00 8,20 557,60 
  

12 
∆ιάνοιξη οπής ή φωλέας επί σκυροδέµατος πάχους 
άνω του 0,15 και έως 0,30m. 

Νέο άρθρο 18 
ΟΙΚ 2271Α 

100% 
  τεµ. 2,00 59,61 119,22 

  

13 Θαλάσσια µεταφορά τσιµέντου Νέο άρθρο 22 
Υ∆Ρ 6327  

100% 
  ton 60,00 45,00 2.700,00 

  

14 
Πρόσθετη αποζηµίωση δοµικών πλεγµάτων και 
σιδηρών οπλισµών όλων των κατηγοριών έργων 
για την θαλάσσια µεταφορά αυτών 

Νέο άρθρο 23 
Υ∆Ρ 6311 

100% 
  Kg 2.550,00 0,06 153,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3: ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ 19.968,82 19.968,82 



 

ΟΜΑ∆Α 4: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆απάνη 
(σε €) α/α  Περιγραφή 

Κωδικός  
Άρθρου 

Α.Τ.  
Κωδικός 
Αναθ. 

Κωδικός 
ΕΤΕΠ  1501-

΄+ 
Μον. Ποσότ. 

Τιµή 
µονάδας 

(σε €) Μερική Ολική 

15 Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Άρθρο 12 12 Υ∆Π 6752   kg 720,00 2,90 2.088,00 

  

16 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE 100) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 
MRS10=10MPa) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. Ονοµ. διαµέτρου DN 110mm/oνοµ. πίεσης 
PN 10atm. 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/12.14.01.05 

13 
Υ∆Ρ 6621.1 

100% 
ΤΠ1 m 1.370,00 10,10 13.837,00 

  

17 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE 100) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 
MRS10=10MPa) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. Ονοµ. διαµέτρου DN 125mm/oνοµ. πίεσης 
PN 10atm. 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/12.14.01.05 

14 Υ∆Ρ 6621.1   m 1.580,00 11,90 18.802,00 

  

18 
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής 
ενέργειας, πολινδροµικού τύπου. Ονοµαστικής 
πίεσης 10 atm. Oνοµαστικής διαµέτρου DN 100mm 

Νέο άρθρο 15 
Υ∆Ρ 6653.1 

100% 
  τεµ. 4,00 360,00 1.440,00 

  

19 
∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου 
DN 80mm 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/13.03.01.02 

16 
Υ∆Ρ 6651.1 

100% 
08-06-07-02  τεµ. 1,00 172,80 172,80 

  



∆απάνη 
(σε €) α/α  Περιγραφή 

Κωδικός  
Άρθρου 

Α.Τ.  
Κωδικός 
Αναθ. 

Κωδικός 
ΕΤΕΠ  1501-

΄+ 
Μον. Ποσότ. 

Τιµή 
µονάδας 

(σε €) Μερική Ολική 

20 
∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου 
DN 100mm 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/13.03.01.03 

17 
Υ∆Ρ 6651.1 

100%) 
08-06-07-02  τεµ. 8,00 216,00 1.728,00 

  

21 

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ’ επέκταση 
υφιστάµενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει 
αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση ειδικών 
τεµαχίων.Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ80 ή 
Φ100mm. 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/16.08.01 

19 

Υ∆Ρ 6611.1 
(30%)+ 

Υ∆Ρ 6622.1 
(70%) 

  τεµ. 2,00 124,00 248,00 

  

22 Θαλάσσια µεταφορά σωλήνων DN 110 mm Νέο άρθρο 20 
Υ∆Ρ 6621.1 

100% 
  m 1.370,00 0,76 1.041,20 

  

23 Θαλάσσια µεταφορά σωλήνων DN 125 mm Νέο άρθρο 21 
Υ∆Ρ 6621.1 

100% 
  m 1.580,00 0,98 1.548,40 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 40.905,40 40.905,40 

  ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ 1,2,3,4)                83.500,20 
  ΓΕ & ΟΕ 18%                 15.030,04 
  Σύνολο                 98.530,24 
  Απρόβλεπτα 15%                 14.779,54 
  Σύνολο                 113.309,77 
  Αναθεώρηση                 365,44 
  Σύνολο                 113.675,21 
  Φ.Π.Α. 17%                 19.324,79 
  Γενικό Σύνολο                 133.000,00 
  Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ (Εγκ. 36/13-12-2001)                 133.000,00 

 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

κ.α.α 
 

 
 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 

 
 

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
∆ΕΥΑΛ 
κ.α.α 

 
 
 

ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  

 



 

 

  

  

ΕΡΓΟ: 
 

Σύνδεση δύο γεωτρήσεων 
µε δεξαµενή ύδρευσης 
Παπάδου Γέρας 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
Τηλέφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 113.675,21 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
ΤΕΥΧΟΣ 2 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 
1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 

εκτελεστεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη 
διακήρυξη. 

1.2  Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας 
και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου, 
ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 
1.2.1  Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου 

που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και 
σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

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

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του 
όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του 
παρόντος Τιµολογίου. 
1.3.1  Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς 

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

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

1.3.3  Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές 
εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά 
περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους 



 

επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού 
των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού 
εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

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

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

1.3.6  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών είτε στο 
εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής 
προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των δαπανών 
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και  λοιπών έργων, 
εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των 
προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής  ενσωµάτωσής τους στο έργο, 
περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας 
των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι 
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους 
που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης). 

1.3.8  Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, 
µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες 
ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου. 

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

1.3.10  Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 

Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, 
χρήση µηχανηµάτων,  εργασία, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται 
τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση 

αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση 
(όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες 
για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
κυρίου του έργου η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το 
τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά κ.λπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα 

χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται 
επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία  (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την 
αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.3.12  Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε τις 
τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε είδους υλικών λατοµείων, 
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται 
ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που 
τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισµών, που ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.13 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο 
χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη παράδοση περιορισµένης έκτασης 
περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, 
που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την 
ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις 
αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του 
αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε αυτές 



 

αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιµολογίου 
καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
(πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από 
προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην 
ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ). 

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

1.3.15  Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθµικών 
αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν 
αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, 
κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την 
ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες 
αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως 
θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα 
έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης 
και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

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

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

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

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

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

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

1.3.22  Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,  κατοχυρωµένων µεθόδων, 
ευρεσιτεχνιών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών. 

1.3.23  Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων των 
δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και 
αποµάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους. 

1.3.24  Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους 
βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου 
(περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη 
τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.25  Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

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



 

1.3.27  Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών 
από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία ή και τους Οργανισµούς Κοινής 
Ωφέλειας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον 
τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την 
εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και 
ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

1.3.29 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, 
σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την 
έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων 
χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, 
προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης 
των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά 
την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.30  Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, 
µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές 
µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα 
τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.4 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά 
έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις 
του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών 
χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών 
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα 
επισφαλή έξοδα. 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, 
δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του 
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου. 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

1.6 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά 
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών 
τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 
∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηριών, αγωγοί αποχέτευσης όµβριων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, 
PVC, GRP κλπ.  
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα 
υποάρθρα των αντίστοιχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχων άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο 
προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σε µήκους σωλήνα της 
αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: DN/DM 
 Όπου DN: ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα   
   DM: η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται  
    στο παρόν Τιµολόγιο   
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα 
διάµετρος. Παρεµφερείς πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου. 

1.7 Στις τιµές µονάδας του παρόντος τιµολογίου έχει συνυπολογισθεί το µεταφορικό έργο, σε όποια 
εργασία απαιτείτε.  
Οι τιµές του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόµενης 
τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, 
υλικών ή προϊόντων. Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Για τον 
προσδιορισµών της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές 
µονάδας σε €/m³.km 
Σε αστικές περιοχές  

� Απόσταση < 5 km 0,28 
� Απόσταση ≥ 5 km 0,21 
 



 

Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης  (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων 
µικρής κλίµακας εκσκαφές) 

� Απόσταση < 5 km 0,22 
� Απόσταση  ≥5 km 0,18 

Εκτός πόλεως  
Οδοί καλής βατότητας 

� Απόσταση < 5 km 0,20 
� Απόσταση ≥5 km 0,19 

Οδοί κακής βατότητας 
� Απόσταση < 5 km 0,25 
� Απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εργοταξιακές οδοί  
� Απόσταση < 3 km 0,22 
� Απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Οι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του 
παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³), κατά τον τρόπο 
που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος 
ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m³ κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως 
προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο, προστίθεται στη τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται 
µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται 
άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).   
 
 

2.  ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ# 
 
Άρθρο 1ο: Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών. Σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη.  
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6065 100% 
Εκσκαφή και αναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, 
εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικηµένων περιοχών και εκτός 
καταστρώµατος οδών.  
Ο εγκιβωτισµός της σωλήνωσης µε θραυστά υλικά, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην µελέτη 
τυπική διατοµή του δικτύου, επιµετράτε ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συµπλήρωση του υπόλοιπου όγκου του 
ορύγµατος, µετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισµό της σωλήνωσης, µε τα προϊόντα της 
εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής 
σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Επιµέτρηση ανά m³ ορύγµατος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών, εντός των 
προβλεπόµενων από την µελέτη γραµµών πληρωµής.           
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ένα ευρώ  και είκοσι τέσσερα λεπτά 

(Αριθµητικά) : 1,24 
 
 
Άρθρο 2ο: Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών. Σε βραχώδη εδάφη.  
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6065 100% 
Εκσκαφή και αναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, 
εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικηµένων περιοχών και εκτός 
καταστρώµατος οδών.  
Ο εγκιβωτισµός της σωλήνωσης µε θραυστά υλικά, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην µελέτη 
τυπική διατοµή του δικτύου, επιµετράτε ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συµπλήρωση του υπόλοιπου όγκου του 
ορύγµατος, µετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισµό της σωλήνωσης, µε τα προϊόντα της 
εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής 
σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Επιµέτρηση ανά m³ ορύγµατος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών, εντός των 
προβλεπόµενων από την µελέτη γραµµών πληρωµής.           
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά 

(Αριθµητικά) : 4,10 
 

 



 

Άρθρο 3ο: Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με πλάτος πυθµένα 
έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m.   
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100% 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλιστικών στρώσεων, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε 
άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων». 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 
υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός 
αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και του πυθµένα του 
ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση του σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς 
και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες 
µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 
m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, 
σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.  
Οι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 
ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.  
Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του 
ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την 
µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και τη διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών.     
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εννέα  ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά 

(Αριθµητικά) : 9,29 
 
 

Άρθρο 4ο: Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 
3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την µεταφορά σε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.01 100% 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπόγειων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους, 
συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και ισχυρώς συγκολληµένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου  Bristar ή ισοδύναµων) ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών 
(µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), 
όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρό ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή 
υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων».  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 
υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός 
αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και του πυθµένα του 
ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση του σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς 
και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες 
µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 
m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, 
σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.  



 

Οι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 
ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.  
Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του 
ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την 
µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και τη διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών.    
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι οκτώ ευρώ και εννέα λεπτά 

(Αριθµητικά) : 28,09 
ΑΑ 
 
Άρθρο 5ο : Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6082.1  100% 
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθµη από το 
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους απαιτούµενων ικριωµάτων  
και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειµένων κατασκευών, µε την φόρτωση των προϊόντων 
καθαίρεσης και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκευής, µε βάση αναλυτική 
επιµέτρηση. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά 

(Αριθµητικά) : 22,39 
 
 
Άρθρο 6ο: Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6087   100% 
Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από τα 
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόµενα/ 
αντιστηριζόµενα ή µη, ανά µέτρο µήκος συναντώµενου αγωγού κατά µήκος του σκάµµατος. Νοείται 
δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σα αυτό κατά το µεγαλύτερο µέρος της 
διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαµβανόµενοι σε ιδεατό κύλινδρο 
µε άξονα τον άξονα του µεγαλυτέρου αγωγού και διαµέτρου 1,00µ θεωρούνται ως ένας αγωγός. 
Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόµη µία φορά ή 
τιµή αυτή. 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης 
ή υποθεµελιώσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε 
εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των αρµόδιων ΟΚΩ και θα επιµετρούνται σύµφωνα µε τα οικεία 
άρθρα του Τιµολογίου.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντώµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.      
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

(Αριθµητικά) : 15,50 
 
 
Άρθρο 7ο: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προέλευσης λατοµείου. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069 100% 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης λατοµείου, 
σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων» 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσεις έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση 

της στρώσης εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες,  
µε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.  

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την 
µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα τρία και εννέα λεπτά 
  (Αριθµητικά) : 13,09 
 
 



 

Άρθρο 8ο: Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068 100% 
Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, 
σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων». 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και η µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου 
θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την 
προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές 
διαστάσεων ανάλογων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός 
συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστο µε το 95% αυτής που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13286-2). 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα τέσσερα και δέκα εννέα 

(Αριθµητικά) : 14,19 
 
 
Άρθρo 9ο: Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6311 100%  
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών υδραυλικών έργων , µορφής διατοµών και κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωση του σύµφωνα 
µε την µελέτη, προσέγγιση στη θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτηση του 
σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ‘’ 
Χάλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων’’ 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφάνειας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. 
Οι πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διαµέτρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των 
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την 
παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 
την επιµέτρηση των οπλισµών. 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Ονοµ. 
διάµετρος 

(mm) 
Ράβδοι 

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ. 
διατοµή 
(mm2) 

Ονοµ. 
µάζα/µέτρο 

(Kg/m) 
 B500C B500A B500C B500A B500C   

5,0  v  ν  19,6 0,154 
5,5  v  ν  23,8 0,187 
6,0 ν v ν ν ν 28,3 0,222 
6,5  v  ν  33,2 0,260 
7,0  v  ν  38,5 0,302 
7,5  v  ν  44,2 0,347 
8,0 ν v ν ν ν 50,3 0,395 
10,0 ν  ν  ν 78,5 0,617 
12,0 ν  ν  ν 113 0,888 
14,0 ν  ν  ν 154 1,21 



 

16,0 ν  ν  ν 201 1,58 
18,0 ν     254 2,00 
20,0 ν     314 2,47 
22,0 ν     380 2,98 
25,0 ν     491 3,85 
28,0 ν     616 4,83 
32,0 ν     804 6,31 
40,0 ν     1257 9,86 

 
Στην τιµή µονάδος, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης 
του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:  
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 

και όχι εναλλάξ.  
- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 
- Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου 

από τη µελέτη πάχους επικάλυψης του απλισµού, καθώς και αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), 
εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

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

- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά) 

- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµα (Κg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε τη 
µελέτη. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,98 

(Ολογράφως): Ενενήντα οκτώ λεπτά  
 
 

Άρθρο 10ο : Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεµα C16/20. 
Κωδικός αναθεώρηση: Υ∆Ρ 6327  100% 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ’ όσον δεν 
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ 
Υ∆Ρ. 
Στη τιµή περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργαστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο ( 
εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στη θέση 
διάστρωσης. 
Επισηµαίνεται ότι στη τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεπόµενων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργάσιµου κτλ) υπό την εφαρµοζόµενη κακκοµετρική διαβάθµιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη 
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. Η απαιτούµενη κοκκοµέτρική διαβάθµιση των αδρανών 
και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Αναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η χρήση δονητών µάζας ή/και επιφάνειας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή 
προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθορισµένα στη µελέτη του 
έργου. 

δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το 
στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση 



 

και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει 
προσκοµίσει στη θέση σκυροδέτησης. 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ βιοµηχανικό δάπεδο). 

Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την 
ολοκλήρωση τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος   
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, 
εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
Τιµή ανα κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από τη µελέτη διαστάσεις. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα δύο ευρώ 

(Αριθµητικά) : 82,00 
 
 

Άρθρο 11ο : Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
Κωδικός αναθεώρηση: Υ∆Ρ 6301  100% 
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών πάσης φύσεως υδραυλικών έργων 
από σκυρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατοµής, σε ευθυγραµµία ή 
καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το 
δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 «Ικριώµατα» και 01-04-00-00 
«Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)» 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων των απαιτούµενων υλικών για την διαµόρφωση των 
καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλότοπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 
συνδυασµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες από τη µελέτη διαστάσεις, ανοχές και 
απαιτήσεις επιφανειακών τελειµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση ειδικευµένου και µη 
προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και εξοπλισµός που απαιτούνται για 
την εκτέλεση των εργασιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεως ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται 
για την υποστήριξη στερέωση και συγκράτηση των καλουπίων. 

- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή 
διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης  

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθορισµένου από τη 

µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία φόρτωση και 
µεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ) 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνειες του σκυροδέµατος µε 
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη ή/και τις οδηγίες 
της Επίλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών κατασκευής 
ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των άχρηστων 
καρφοβελονών. 



 

- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και καλουπίων, 
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας, 
µεταλλικών στοιχείων κλπ) 

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς µηχανικά 
µέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης και συνδέσεων πάσης φύσεως 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)  αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Οκτώ και είκοσι  λεπτά 

(Αριθµητικά) : 8,20 
 
 
Άρθρο 12ο : Καλύµµατα φρεατίων. Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
Κωδικός αναθεώρηση: Υ∆Ρ 6752   100% 
Καλύµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D 
που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του 
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση 
στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα. 
Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση). 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ύο και ενενήντα λεπτά  

(Αριθµητικά) : 2,90 
 
 
Άρθρο 13ο: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ 100) µε συµπαγές τοίχωµα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10=10MPa) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Oνοµ. διαµέτρου 
DN 110 mm/ονοµ. πίεσης PN 10atm. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.1 100% 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά πόσιµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση όµβριων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.  
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40), την ονοµαστική 
διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο 
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το 
ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης –extrusion-, 
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση –peelable layer). 
Ο αριθµός που χαρακτηρίζεται το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40) σχετίζεται µε την ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS του PE (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 – MRS 10MPa, 
PE 80 – MRS 8 MPa, PE 40- MRS 4 MPa. 
Σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 
κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR. 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται  ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peel able layer) οφείλουν να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για 
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:  
α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και  

πλάγιες µεταφορές των σωλήνων, των απαιτούµενων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων από ΡΕ.     

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου  των σωλήνων, η 
χρήση  και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.  

 



 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Προδιαγραφές.    

δ. Η προµήθεια προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα µε 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.  

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το 
υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές  ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 
βάσει των σχετικών άρθρων. 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ∆έκα ευρώ και δέκα λεπτά 

(Αριθµητικά) : 10,10 
 
 
Άρθρο 14ο: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ 100) µε συµπαγές τοίχωµα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10=10MPa) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Oνοµ. διαµέτρου 
DN 125 mm/ονοµ. πίεσης PN 10atm. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.1 100% 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά πόσιµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση όµβριων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.  
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40), την ονοµαστική 
διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο 
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το 
ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης –extrusion-, 
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση –peelable layer). 
Ο αριθµός που χαρακτηρίζεται το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40) σχετίζεται µε την ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS του PE (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 – MRS 10MPa, 
PE 80 – MRS 8 MPa, PE 40- MRS 4 MPa. 
Σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 
κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR. 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται  ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peel able layer) οφείλουν να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για 
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:  
α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και  

πλάγιες µεταφορές των σωλήνων, των απαιτούµενων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων από ΡΕ.     

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου  των σωλήνων, η 
χρήση  και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.  

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Προδιαγραφές.    

δ. Η προµήθεια προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου σύµφωνα µε 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.  

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το 
υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές  ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 
βάσει των σχετικών άρθρων. 



 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :   Έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

(Αριθµητικά) : 11,90 
 
 
Άρθρο 15o: Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, παλινδροµικού τύπου. 
Ονοµαστικής πίεσης 10 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100mm 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6653.1 100% 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, παλινδροµικού τύπου, αποτελούµενης από κορµό από ελατό 
χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαµίδιο, µεµβράνη σιλικόνης, δακτύλιο 
στεγανότητας από EPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Περιλαµβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια εξήντα ευρώ  

(Αριθµητικά) : 360,00 
 
 

Άρθρο 16o: ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10atm. 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80mm 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή  συρταρωτής δικλίδας µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 «∆ικλείδες 
χυτοσιδηρές συρταρωτές». Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Εκατό εβδοµήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 
  (Αριθµητικά) : 172,80 

 
 
Άρθρο 17o: ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10atm. 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100mm 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας  µε 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 «∆ικλείδες 
χυτοσιδηρές συρταρωτές». Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ∆ιακόσια δέκα έξι ευρώ  
  (Αριθµητικά) : 216,00 
 
 
Άρθρο 18ο: ∆ιάνοιξη οπής ή φωλέας επί σκυροδέµατος πάχους άνω του 0,15 και έως 0,30m. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2271Α 100% 
∆ιάνοιξη οπής ή φωλεάς επί σκυροδέµατος πάχους άνω του 0,15 και έως 0,30 m για οποιαδήποτε 
επιφάνεια. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης 
των παρειών και η συσσώρευση των άχρηστων προϊόντων στις θέσεις φορτόσεως. 
Τιµή ενός (1) τεµαχίου 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Πενήντα εννέα  ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 
  (Αριθµητικά) : 59,61 
 
 
Άρθρο 19ο: Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ’ επέκταση υφιστάµενου από οποιοδήποτε υλικό, ο 
οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση ειδικών τεµαχίων. Για διάµετρο υφισταµένου 
αγωγού Φ.80 ή Φ.100mm. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6611.1 (30%) + Υ∆Ρ 6622.1 (70%) 



 

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ’ επέκταση υφιστάµενου, χωρίς χρήση 
ταυ, αφού έχει προηγηθεί η αποµόνωση του τερµατικού κλάδου του υφιστάµενου αγωγού από το 
δίκτυο.  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

Α.  Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων για την συναρµογή του 
νέου µε τον υφιστάµενο αγωγού (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισµένοι κοχλίες κλπ)., ανάλογα µε το 
υλικό κατασκευής του υφιστάµενου και του νέου αγωγού. 

Β.  Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερµατισµού του υφιστάµενου αγωγού ή η πλύση του (όταν δεν 
είναι ταπωµένος) και η άντληση των νερών µε φορητή υδραντλία. 

Γ.  Η τοποθέτηση και συναρµολόγηση των απαιτούµενων κατά περίπτωση ειδικών τεµαχίων σύνδεσης 
των δύων αγωγών.  
Τιµή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα µε την διατοµή του υφιστάµενου αγωγού ως εξής:  
Για διάµετρο υφιστάµενου αγωγού Φ80 ή Φ100mm. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Εκατόν εικοσι τέσσερα ευρώ 
  (Αριθµητικά) : 124,00 
 
 
Άρθρο 20ο: Θαλάσσια µεταφορά σωλήνων πολυαιθυλενίου DN 110 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.1  100% 
Για την θαλάσσια µεταφορά ενός µέτρου µήκους σωλήνα πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς διαµέτρου 
DN75 χλς. επί τόπου του έργου, µε φορτηγό και πορθµείο (αξία εισιτηρίου, µεταφορικού µέσου και 
οδηγού).  
Τιµή ενός µέτρου µήκους (1 µµ): 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα έξι λεπτά 
  (Αριθµητικά) : 0,76 
 
 
Άρθρο 21ο: Θαλάσσια µεταφορά σωλήνων πολυαιθυλενίου DN 125 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.1 100% 
Για την θαλάσσια µεταφορά ενός µέτρου µήκους σωλήνα πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς διαµέτρου 
DN75 χλς. επί τόπου του έργου, µε φορτηγό και πορθµείο (αξία εισιτηρίου, µεταφορικού µέσου και 
οδηγού).  
Τιµή ενός µέτρου µήκους (1 µµ): 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ενενήντα οκτώ λεπτά 
  (Αριθµητικά) : 0,98 

 
 
Άρθρο 22ο: Θαλάσσια µεταφορά τσιµέντου. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 100% 
Για την θαλάσσια µεταφορά ενός τόνου τσιµέντου επί τόπου του έργου, µε φορτηγό και πορθµείο 
(αξία εισιτηρίου, µεταφορικού µέσου και του οδηγού).  
Τιµή ενός τόνου (1 τον.) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Σαράντα πέντε ευρώ 

(Αριθµητικά) : 45,00 
 
 

Άρθρο 23ο: Πρόσθετη αποζηµίωση δοµικών πλεγµάτων και σιδηρών οπλισµών όλων των 
κατηγοριών έργων για την θαλάσσια µεταφορά αυτών. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6311 100% 
Πρόσθετη αποζηµίωση δοµικών πλεγµάτων και σιδηρών οπλισµών οποιασδήποτε κατηγορίας και 
κάθε κατηγορία έργου για την θαλάσσια µεταφορά αυτών. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Έξι λεπτά 
  (Αριθµητικά) : 0,06 
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Άρθρο 1: Αντικείµενο της Σ.Υ 
Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συµβατικούς 
όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών Τευχών και στοιχείων 
∆ηµοπράτησης, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο, το έργο «ΣΥΝ∆ΕΣΗ ∆ΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΥ ΓΕΡΑΣ» 
Το ακριβές αντικείµενο του έργου θα είναι όπως ορίζεται στην Προκήρυξη ∆ηµοπρασίας, στο Τεύχος 

«Τεχνική Περιγραφή» και στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 
Άρθρο 2: Αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης 

2.1 To έργο αφορά την κατασκευή των απαραίτητων έργων για την σύνδεση δύο υδρευτικών 
γεωτρήσεων µε τοπωνύµια ΓΑΒΑΝΑ & ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΤΣΟΥ µε την δεξαµενή ύδρευσης του Παπάδου. Τα 
έργα που κατασκευάζονται είναι τα παρακάτω: 

- Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, γεώτρησης ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΤΣΟΥ, συνολικού µήκους 1.580,00 µµ 
από σωλήνες PE 100, ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm/ονοµ. πίεσης PN 10ατµ. 

- Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, γεώτρησης ΓΑΒΑΝΑ, συνολικού µήκους 1.370,00 µµ από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100, ονοµ. διαµέτρου DN 100 mm/ονοµ. πίεσης PN 10ατµ. 

Παράλληλα τοποθετούνται κατά µήκος των δύο καταθλιπτικών αγωγών ανά αγωγό, σε φρεάτια, 

δύο βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα & δύο εκκενωτές δικτύου. 
2.2 Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 135 

του Ν. 4412/2016 και στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο 
κείµενο και από Συµβατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Τα Συµβατικά Τεύχη και η 
σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας τους καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη. Η αρχική 
συµβατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισµού Μελέτης 

προσαυξηµένο κατά το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών που περιέχεται στον Προϋπολογισµό της 
µελέτης, µειωµένο κατά το ποσοστό της έκπτωσης που προσέφερε ο Ανάδοχος.    
 
Άρθρο 3: Προδιαγραφές και Κανονισµοί 
Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν οι 440 εγκεκριµένες ΕΤΕΠ όπως εγκρίθηκαν µε την  
υπ΄ αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι.  

(ΦΕΚ 2221 Β), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα και σύµφωνα µε την Εγκ. 26/2012 
(∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓ∆Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. Συµπληρωµατικά των παραπάνω έχουν 
εφαρµογή τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως 
«Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες 
των οργανισµών αυτών. 
Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται: 

α.  Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία αναγνωρισµένη από 
τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα 
κράτη-µέλη που έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.   

β.  Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της καταλληλότητας 
ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις 
κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής 
και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για τον 
σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος-µέλος. 

γ.  Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) που 
αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεµατικά δεν περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που 
έχουν θεσπιστεί µε την σχετική ΚΥΑ. 

δ.  Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 
Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 
Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.      
∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύµβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων 
Κανονισµών και των σχετικών µε αυτά εγκυκλίων και αποφάσεων που ισχύουν σήµερα (όπως ο 
κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος, ο αντισεισµικός κανονισµός, ο κανονισµός φόρτισης 
δοµικών έργων, ο κανονισµός ικριωµάτων κλπ). 
Για θέµατα, που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω ελληνικούς κανονισµούς και προδιαγραφές 
εφαρµόζονται συµπληρωµατικά άλλα καθιερωµένα ξένα πρότυπα και προδιαγραφές (π.χ. DIN, ISO, 
BS, NF κ.λ.π).    
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Άρθρο 4: Ειδικοί Όροι 
4.1  Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας , για την πρόληψη 

οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου για: 
- την ασφαλή κυκλοφοριακή ρύθµιση, σε συνεργασία µε την Τροχαία, 
- την ασφαλή διέλευση των διερχοµένων. 

4.2  Ο χώρος των εργασιών, θα περιφράσσεται υποχρεωτικά µε σταθερά περιφράγµατα, πλαστικά, 
ξύλινα ή και µεταλλικά και να σηµαίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. προς 
καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων, σύµφωνα µε την απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
αρ. ΒΜ 3/30058/6-12-82. 
Στις επικίνδυνες, για την κυκλοφορία, θέσεις θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά αυτόµατα 
σπινθηρίζονται σήµατα (FLASH LIGHTS). 
Έξω από τον περιφραγµένο χώρο απαγορεύεται η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού. 
∆εν επιτρέπεται να σταθµεύουν τα µηχανήµατα στην περιοχή που γίνεται το έργο κατά τις µη 
εργάσιµες ώρες και ηµέρες.  

4.3 Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης, καθώς και µετά την αποκατάσταση της 
τελικής επιφάνειας, υποχρεωτικά θα γίνεται σχολαστικός καθαρισµός και πλύσιµο του δρόµου. 

4.4 Απαγορεύεται, για οποιονδήποτε λόγο, δρόµοι, πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι να 
µετατρέπονται σε αποθήκες οικοδοµικών υλικών ή υλικών οδοστρωσίας. 

4.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία µία ηµέρα πριν για τις θέσεις όλων 
επεµβάσεων, στις οποίες θα γίνει η τελική αποκατάσταση µε ασφαλτικό ή µε σκυρόδεµα. 

4.6 Τα οποιαδήποτε άχρηστα υλικά (µπάζα, κ.λ.π.) από την κατασκευή του έργου αποµακρύνονται 
αυθηµερόν. 
 
Άρθρο 5: Προθεσµίες περαίωσης του έργου 
Η συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τέσσερεις  (4) ηµερολογιακούς µήνες. Για 
τη συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 145. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα καθορισµού αιτιολογηµένα της σειράς προτεραιότητας εκτέλεσης 
των έργων, ανάλογα µε τις ανάγκες της. 
H προθεσµία αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τον Ανάδοχο και την ανάρτησής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 
Άρθρο 6: Κυρώσεις-Ποινικές ρήτρες 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσµία για συνολική αποπεράτωση του έργου  
επιβάλλεται ποινική ρήτρα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 148 του N.4412/16.  
Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου.  
 
Άρθρο 7: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
O ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 302  του Ν. 4412/16 και όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του Τεύχους 
της Προκήρυξης. 
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης 
χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
 
Άρθρο 8: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 

8.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία Χρονοδιάγραµµα της όλης 
κατασκευής του έργου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προθεσµίες του άρθρου 5 της παρούσας. 
Το χρονοδιάγραµµα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/16, θα 
συνταχθεί σε τύπο γραµµικού διαγράµµατος και θα συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύει και θα 
δικαιολογεί πλήρως το προτεινόµενο προγραµµατισµό. 

8.2 Μετά την υποβολή του προγράµµατος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό , όπως υποβλήθηκε, µε τυχόν 
συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις, µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του (παρ. 2, 
άρθρου 145, Ν. 4412/16). Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία µεγαλύτερη από την 
προθεσµία των δέκα πέντε (15) ηµερών συνεπάγεται την αποδοχή του προγράµµατος του 
αναδόχου. 

8.3  Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Τυχόν 
µελλοντική τροποποίηση του προγράµµατος γίνεται, αν είναι απαραίτητο, όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
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Άρθρο 9: Παραλαβή του έργου από τον κύριο του έργου 
(1) Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: 

I. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, 
II. ∆ιοικητικής παραλαβής για χρήση, 
III. Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε, 
IV. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης 

του έργου που κατασκευάστηκε, 
V. Οριστικής παραλαβής του έργου, 

ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 168, 169, 170, 171 και 172 του Ν.4412/16. Ειδικότερα ισχύουν τα 
ακόλουθα:  

(2) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου και των επιτυχών, κατά τις απαιτήσεις 
των συµβατικών τευχών, ελέγχων και δοκιµών, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών. Η 
κατά την παρ.2 του Άρθρου 170 του Ν.4412/16 έννοια της τελικής επιµέτρησης περιλαµβάνει τα 
Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου, 
εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο µητρώο του έργου. 

(3) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σε 
δεκαπέντε (15) µήνες σύµφωνα µε το Άρθρο 171 του Ν.4412/16. Στο διάστηµα αυτό, ο Ανάδοχος 
οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα το έργο και να το διατηρεί σε άριστη 
κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι’ αυτό.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει 
βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα οριστεί για τον σκοπό 
αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε βάρος 
και για λογαριασµό του αναδόχου.  

(4) Οι εργασίες και οι ενέργειες συντήρησης,(κατά το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από 
τον Ανάδοχο, θα καταγραφούν σε ειδικό τεύχος, ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα 
καταγραφής θα συµφωνηθούν µε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν την έκδοση της βεβαίωσης 
περαίωσης.    

(5) Η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου θα γίνει µετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής 
συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο.  

 
Άρθρο 10: Προκαταβολές 
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 της ∆ιακήρυξης του έργου δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής 
(άρθρο 150 του Ν. 4412/16). 
 
Άρθρο 11: Λογαριασµοί-Επιµετρήσεις-Πρωτόκολλα αφανών εργασιών 

11.1 Σε ότι αφορά τους λογαριασµούς και τις σχετικές πιστοποιήσεις ισχύουν τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 152 του Ν. 4412/16. 
Η πληρωµή στον ανάδοχο του έργου γίνεται τµηµατικά κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου 
βάσει πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί. 
Στην επιµέτρηση καταχωρούνται, ανακεφαλαιωτικά από την έναρξη του έργου, οι ποσότητες για 
κάθε είδους εργασίες όπως περιγράφονται στο συµβατικό ηµερολόγιο. 
Οι τιµές µονάδας βάσει των οποίων καταβάλλεται η δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών είναι αυτές που 
επιτεύχθηκαν κατά τη δηµοπρασία. 

11.2 Οι επιµετρήσεις διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν. 4412/16. Οι επιµετρήσεις, 
συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, 
υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες 
(20) µετά το τέλος του επόµενου της εκτελέσεως τους µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την 
ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». 

11.3 ∆ύο µήνες (2) το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει στην διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν 
και την «τελική» επιµέτρηση σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 151 παρ. 5 του Ν. 4412/16. 
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση επιβάλλεται σε 
βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο 
χιλιοστών επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη 
σύµβαση σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 151 παρ. 6 του Ν. 4412/16. 
 
 
Άρθρο 12: Τιµές Μονάδος Νέων Εργασιών 
Τα ισχύοντα εγκεκριµένα αναλυτικά Τιµολόγια (Αναλύσεις Τιµών) για τον τυχόν κανονισµό τιµών 
µονάδας νέων εργασιών για την παρούσα εργολαβία σύµφωνα µε το άρθρο 156 του  
Ν. 4412/2016 είναι τα παρακάτω: 
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- Τα ενιαία Τιµολόγια στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών και Πρασίνου, τα 
οποία δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1556 Β΄/18-10-2004, ως τροποποιήθηκαν, αναπροσαρµοσθήκαν ή 
βελτιώθηκαν και ισχύουν σήµερα. 

- Το Ενιαίο Τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών, το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1939 Β/29-12-2004, ως 
τροποποιήθηκε, αναπροσαρµόσθηκε ή βελτιώθηκε και ισχύει σήµερα. 

- Η Ανάλυση Τιµών Εργασιών (ΑΤΗΕ ή ΗΛΜ), η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1083 Β/4-12-1979. 
- Το Τιµολόγιο Εργαστηριακών και επί τόπου ∆οκιµών (ΚΕ∆Ε), το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 124 

Β/24-2-1995. 
∆ιευκρινίζεται ότι τα παραπάνω εφαρµόζονται υπό τις προϋποθέσεις της σχετικής περί ∆ηµοσίων 
Έργων Νοµοθεσίας όπως αυτή ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.  
 
Άρθρο 13: Αναθεώρηση Τιµών 
Η αναθεώρηση των τιµών γίνεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/16. Για την 
αναθεώρηση τιµών ισχύουν για κάθε άρθρο του τιµολογίου τα αναγραφόµενα στον 
Προϋπολογισµό αντίστοιχα εγκεκριµένων Αναλύσεων Τιµών.  
 
Άρθρο 14: Μελέτες και σχέδια των έργων-Υψόµετρα φυσικού εδάφους 

14.1  Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, το αντίγραφο της µελέτης βρίσκεται 
στη διάθεση των διαγωνιζοµένων. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου θα 
παραδοθεί στον Ανάδοχο εγκεκριµένη η µελέτη, σε επίπεδο οριστικής µελέτης, κατά τα οριζόµενα 
στην Εγκ. 37/95 όπως ισχύει σήµερα.  

14.2  Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στον έλεγχο της 
τεχνικής µελέτης µε σκοπό τον εντοπισµό και στη συνέχεια συµπλήρωση τυχόν ελλείψεων και επί 
µέρους θεµάτων, ώστε να προκύψει µε βάση την εγκεκριµένη συµβατική µελέτη, όπως αυτή θα 
συµπληρωθεί, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον προορισµό 
του και να επιτυγχάνει την προδιαγραφόµενη διάρκεια ζωής του. Μετά τον έλεγχο της προηγουµένης 
παραγράφου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τεχνική έκθεση που θα 
περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις του και τον αναλυτικό προϋπολογισµό της τελικής δαπάνης (σχέδιο 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου. Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών δεν αναστέλλει την υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί το έργο, σύµφωνα µε τις 
υπάρχουσες εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες και να συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, µέχρι ότου να αποφασισθούν αν και ποιες θα γίνουν δεκτές από 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

14.3  Οι εγκρίσεις των αναγκαίων συµπληρώσεων των εγκεκριµένων µελετών θα γίνονται µε Απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου και κατά 
τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 156 του Ν. 4412/16. Σχετικά µε τις αυξοµειώσεις 
εργασιών ή τις νέες εργασίες που θα προκύψουν είτε από την εκπόνηση των µελετών της 
προηγούµενης παραγράφου, είτε από άλλες αιτίες, επισηµαίνεται ότι έχουν ισχύ οι διατάξεις του 
Άρθρου 156 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 15: Σύνταξη Μητρώου του έργου – Παραλαβή – Ηµερολόγια 

15.1  Το Μητρώο του έργου θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, που διευθύνει το έργο. 
Πάντως, το Μητρώο του έργου πρέπει να περιλαµβάνει τα απαραίτητα: 
15.1.1 Πίνακα απογραφής, κατά τρόπο περιληπτικό, των στοιχειωδών έργων, που συγκροτούν το 

όλο έργο. 
15.1.2 Σχέδια σε κατάλληλες, κατά περίπτωση, κλίµακες της Γενικής ∆ιάταξης και των µερικών έργων, 

όπως και τα λοιπά στοιχεία τους που θα αποδίδουν τη θέση, µορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους.  

15.2 O Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κατ΄ αντιπαράσταση µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό, στην 
παραλαβή των εκάστοτε περαιούµενων εργασιών, καταχωρώντας σε βιβλία παραλαβών τις 
επαρκείς διαστάσεις, τις εκτελεσθείσες δοκιµές και ελέγχους και ενδεχοµένως σχετικές παρατηρήσεις. 
Το βιβλίο παραλαβών θα τηρείται σε δύο αντίγραφα και θα υπογράφεται από τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό και τον Ανάδοχο. 

15.3  Με µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 146 
του Ν. 4412/16. Σε περίπτωση παράλειψης καθηµερινής τήρησης ηµερολογίου, επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 100 ευρώ για κάθε ηµέρα παράλειψης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 146 του 
Ν.4412/16. 
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Άρθρο 16: Θέσεις λήψης - Απόθεσης υλικών 
16.1 Θέσεις  λήψης 

Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 138 του Ν. 4412/16. Οι πηγές λήψης υλικών 
πρέπει να είναι νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία ή κατάλληλα υλικά από περίσσεια άλλου 
κατασκευασµένου έργου, για τα οποία πρέπει να υπάρχει άδεια από την Υπηρεσία. Ο ΚτΕ δεν έχει 
υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον ανάδοχο χώρους λήψης υλικών. Πριν χρησιµοποιηθεί 
οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, µε δαπάνες του, για την εξέταση 
του υλικού από εγκεκριµένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητας του. Σε περίπτωση 
που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο 
Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Σηµειώνεται εδώ σαν 
διευκρίνιση ότι οι τιµές προσφοράς του αναδόχου περιλαµβάνουν κατά ανηγµένο τρόπο, όλες τις 
δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

16.2 Χώροι απόθεσης 
Η απόθεση των περισσευµάτων κατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων, των τυχόν ακατάλληλων 
προϊόντων ορυγµάτων για την κατασκευή επιχωµάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, 
που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέµβασης, θα αποµακρύνονται και 
θα διαστρώνονται µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε χώρους, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Ο 
ανάδοχος, χωρίς καµία επί πλέον αποζηµίωση, υποχρεούται, πέρα από τη µεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση και τη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να 
εξασφαλίσει τη σταθερότητα  τους µε τα απαραίτητα έργα υποδοµής και µε κατάλληλη 
συµπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήµατα και αξιοποιήσιµες. 
Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της 
προσφοράς του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών 
του έργου από όλους τους διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών. Οι ανωτέρω δαπάνες 
θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. 
Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του έργου από όλους τους 
διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών. 
 
Άρθρο 17: Οδοί προσπέλασης - Εξασφάλιση κυκλοφορίας 
Ο Ανάδοχος θα κλιµακώνει τις χωµατουργικές εργασίες και την όλη κατασκευή του έργου µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατό η παρακώλυση ή/ και η διακοπή της κυκλοφορίας 
οχηµάτων. Οι µεταφορές των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται µέσω των δρόµων και των 
διαδρόµων που θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. 
O Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στη διάνοιξη, διαµόρφωση και 
συντήρηση µε τα απαιτούµενα τεχνικά έργα, προσωρινών οδών προσπέλασης προς τις θέσεις 
λήψης αδρανών υλικών λατοµείων, ορυχείων, δανειοθαλάµων ή προς τους χώρους εναπόθεσης 
των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, καθώς και προς τα εργοτάξια, τους χώρους εργασίας και 
τις θέσεις εναπόθεσης των υλικών και εφοδίων του έργου. Οι δαπάνες αυτές των οδών 
προσπέλασης δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, γιατί έχουν ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την 
υποβολή της προσφοράς του.  
Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους Εργολήπτες ή 
εργατικό προσωπικό που χρησιµοποιείται από την Υπηρεσία, προς άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, 
καθώς και προς κατοίκους της περιοχής για µετάβασή τους στις ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για 
την κατασκευή τέτοιων διόδων, περιλαµβανοµένων προσωρινών γεφυρώσεων, βαρύνει τον 
Ανάδοχο.  
Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιεί τις υφιστάµενες οδούς µε τη ρητή υποχρέωση, ότι δεν µπορεί 
να κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του 
οδοστρώµατος ή/και του τεχνικού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχηµάτων ή 
µηχανηµάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πάντα µετά από συνεννόηση µε τις Αρµόδιες 
Αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κλπ ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
διάβασης. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί οχήµατα βαρύτερα από τα προβλεπόµενα για 
κυκλοφορία στους δρόµους, υποχρεούται να αποκαταστήσει µε φροντίδα και δαπάνη του, όσες 
ζηµιές θα προκαλέσει και να επαναφέρει τους δρόµους στη προγενέστερη κατάσταση τους, 
συντασσόµενου εν ανάγκη και σχετικού πρωτοκόλλου πριν και µετά την χρήση των δρόµων. 
Οπωσδήποτε, εφόσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους παραπάνω περιορισµούς), είναι 
υποχρεωµένος να συντηρεί τους δρόµους αυτούς όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από µέρους του Εργοδότη. Όσον αφορά στην 
κυκλοφορία των µεταφορικών µέσων και των µηχανηµάτων του, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την τήρηση των σχετικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα 
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 
ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ' αυτόν 
εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που ασχολούνται στο έργο. 
Με την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικές 
του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή να προβαίνει στην πλήρη σήµανση του εργοταξίου και 
την περίφραξη µε ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σε κατοικηµένες ή µη περιοχές, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
H σήµανση θα γίνεται όπως ορίζεται στις κείµενες διατάξεις µε κατάλληλα και ευδιάκριτα-ηµέρα και 
νύκτα-σήµατα, για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας. 
 
Άρθρο 18: Υλικά - Παραγγελίες µηχανηµάτων, συσκευών - Προέγκριση και εγκατάσταση 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποίει υλικά που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς 
κανονισµούς, δηλαδή τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς και στις προδιαγραφές του 
Εργοδότη.  
Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας. Τα υλικά που ο έλεγχος απαιτεί 
εργαστηριακές εξετάσεις, αυτές γίνονται στον αριθµό που ορίζεται στην Σ.Υ. και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, από το αρµόδιο κρατικό εργαστήριο µε ευθύνη του Αναδόχου. Οι δαπάνες για τις 
εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και για κάθε άλλη σχετική εργασία και υλικά βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
Η καλή ποιότητα των υλικών πρέπει να αποδεικνύεται µε τους σχετικούς ελέγχους.  
Αυτή υπόκειται και στον άµεσο έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία µπορεί να 
απαγορεύσει τον Ανάδοχο να τα χρησιµοποιήσει πριν ακόµα να ασκηθεί ο αντίστοιχος 
εργαστηριακός έλεγχος εξετάζοντας το µακροσκοπικά.  
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκρίνει από τα εργοτάξια τα υλικά που ελέγχθηκαν από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και βρέθηκαν ακατάλληλα.  
Επίσης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρµόσει πλήρως τους εγκεκριµένους κανονισµούς 
Τεχνικών Κατασκευών, σ’ ότι αφορά τις κατασκευές ικριωµάτων, σκυροδεµάτων, υδραυλικών 
εγκαταστάσεων κλπ.  
Ο Ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και µέσα 
οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και τις εκτελούµενες από αυτός εργασίες.   
Όλες οι απαιτούµενες εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως κ.λ.π) για την εκτέλεση των 
εργασιών της εργολαβίας θα ανεγερθούν µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε θέσεις που 
επιτρέπονται από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές. Τα προσωρινά αυτά κτίσµατα και τα 
έργα θα παραµείνουν στην κυριότητα του αναδόχου και θα αφαιρούνται µε δαπάνες του µετά την 
αποπεράτωση των έργων.   
Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός για την εκτέλεση των εργασιών,  θα διατίθεται εξ ολοκλήρου 
από τον Ανάδοχο, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τον διατηρεί συνεχώς σε άριστη κατάσταση 
λειτουργίας.  
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος λειτουργίας και συνεργασίας των συσκευών, καθώς και τα 
χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των διαφόρων ειδικών υλικών, που αφορούν στις διάφορες 
συσκευές, καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Εργολαβίας κατά γενικό τρόπο.  
Για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών, σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών και 
λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος πριν από την παραγγελία είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει για 
έγκριση στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, κατάσταση που να περιλαµβάνει τις συσκευές και ειδικά 
υλικά, που θα παραγγελθούν, η οποία θα συνοδεύεται, πέραν εκείνων που αναφέρονται στις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης και µε τα εξής:  

•  Με τα αντίστοιχα εικονογραφηµένα έντυπα, διαγράµµατα λειτουργίας, απόδοσης, κ.λ.π., τεχνικά 
στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται «κατ’ ένδειξη» ότι τα είδη που θα 
παραγγελθούν, θα είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα έντυπα αυτά µπορεί να είναι και 
σε ξένη γλώσσα, θα συνοδεύονται όµως από περίληψη στα Ελληνικά.  

•  Με τα γενικά σχέδια, που θα δείχνουν την εγκατάστασή τους στις προβλεπόµενες θέσεις και σε 
κατάλληλη κλίµακα, τη διάταξή τους µε τη σύγχρονη αναγραφή των γενικών εξωτερικών διαστάσεων 
και βαρών.  
Η ενσωµάτωση στο έργο των πάσης φύσεως µηχανηµάτων, συσκευών και υλικών θα γίνεται µόνο 
µετά από έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για 
τη συµφωνία τους µε τις Προδιαγραφές.  
Η έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για ενσωµάτωση, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
πλήρη ευθύνη του, για την ποιότητα και απόδοση των µηχανηµάτων και την πιστή τήρηση των 
προδιαγραφών. 
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Άρθρο 19: ∆οκιµές κατά την περαίωση 
19.1  Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16.  
19.2 Μέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου προβλέπεται και η χρήση κατάλληλου 

πιστοποιηµένου εργαστηρίου. Το εργαστήριο θα είναι κατάλληλο προς εκτέλεση δειγµατοληψιών και 
δοκιµών ελέγχου, ως εξής: 

• Εργαστηριακές δοκιµές κοκκοµέτρησης, υγρασίας, ορίων Attenberg για εδαφοτεχνικά και 
αδρανή υλικά. 

• Εργαστηριακές δοκιµές Proctor. 
• ∆ειγµατοληψία αδρανών υλικών. 
• Προπαρασκευή δοκιµίων σκυροδέµατος. 
• Συσκευασία, συντήρηση, µεταφορά των δοκιµίων σε εργαστήρια. 
• Επιτόπου έλεγχος συµπύκνωσης επιχωµάτων, σκάφης οδοστρωµάτων. 

19.3  Τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµίων θα υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία µέσα 
σε δύο (2) ηµέρες από το πέρας του εργαστηριακού ελέγχου, όταν χρειάζεται χρονικό διάστηµα για 
τον έλεγχο, αλλιώς από τη λήξη των δοκιµών, άλλως δεν θα λαµβάνονται υπόψη.  

19.4  Οι γενόµενες δοκιµές µε ακριβή στοιχεία των θέσεων αυτών, θα καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα 
που θα συνοδεύει τις Αναλυτικές Επιµετρήσεις και θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος τους. 

19.5  Ανεξάρτητα από τις παραπάνω δοκιµές, που θα εκτελεί η ανάδοχος, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το 
δικαίωµα για την λήψη δειγµάτων και την εργαστηριακή τους εξέταση. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει χωρίς αποζηµίωση τυχόν απαιτούµενο 
εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό, εφόσον ζητηθεί η συνδροµή του.  
Σχετικά µε τους εργαστηριακούς ελέγχους, θα ισχύσει η υπ’ αριθµ. Γ.1748/ΟΙΚ./00-188/18.1.1969 σχετ. 
του Υ∆Ε/Γ3-γ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα (αποφ. ΥΠ.∆.Ε. 
Γ3γ/0/14/125-Ω/17.10.77).  
Τα σχετικά µε τον έλεγχο ποιότητας του σκυροδέµατος ρυθµίζονται µε τον ισχύοντα Ε.Κ.Ω.Σ. την 
εγκύκλιο Ε7/97 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, τον Κ.Τ.Σ.’97 και την προσαρµογή του Φ.Ε.Κ. 537/1-5-2002 για δηµόσια 
και ιδιωτικά έργα.  
Επίσης, ισχύουν οι σχετικές απαιτήσεις των Ελληνικών και ξένων Κανονισµών, που µνηµονεύονται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
Αν δεν καθορίζονται αυστηρότεροι έλεγχοι στις επιµέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, που ισχύουν για 
κάθε εργασία, ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών καθορίζεται ως εξής: 

- Συµπυκνώσεις  
Μία δοκιµή συµπύκνωσης για κάθε είδος επίχωσης (επιχώσεις σκάµµατος µε θραυστό υλικό 
λατοµείου, υποβάσεων, βάσεων οδοστρωµάτων, κ.λ.π.) ανά 150 µ.µ. αγωγού. 

- Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) και οδοστρωσίας ανά 
300 µ3. 

- ∆οκίµια σκυροδέµατος  
Για σκυροδέµατα (οπλισµένα ή άοπλα) παραγόµενα σε µόνιµη εγκατάσταση, 3 δοκίµια ανά 150 Μ3.  

- Ασφαλτικά µίγµατα  
• Για το πάχος ασφαλτικών στρώσεων ένα καρότο ανά 300µ. µήκους.  
• Ποσοστό ασφάλτου και κοκκοµετρία ασφαλτοµίγµατος µία δοκιµή για κάθε ηµερήσια παραγωγή 

- Μελέτες σύνθεσης  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία µία µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος 
ανά µονάδα και µία µελέτη σύνθεσης ασφαλτοµίγµατος ανά µονάδα.  

19.6 Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία, που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία δεν θα παρέχει στον 
ανάδοχο το δικαίωµα να προβάλλει αξίωση ή αίτηµα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσµίας 
για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστηµα θα χρειαστεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης του 
δόκιµου ή όχι του υλικού ή της εργασίας. 
 
Άρθρο 20: Σχέδιο και Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ) 

20.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει Σχέδιο (Σ.Α.Υ) και να καταρτίσει Φάκελο (Φ.Α.Υ.) Ασφαλείας 
και Υγείας, το περιεχόµενο των οποίων αναφέρεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5-7 του Π.∆. 
305/96 και της υπ' αριθµ. ∆Ι∆ΑΠ/ΟΙΚ/889/27-11-2002 εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ως απαραίτητο 
στοιχείο για την προσωρινή (άρθρο 73 του Ν. 3669/2008) και την οριστική (άρθρο 75 του Ν. 
3669/2008)  παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου. 

20.2  Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. υποβάλλονται εις διπλούν. Ανά ένα αντίτυπο παραµένει στην ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ενώ τα δεύτερα επιστρέφονται εγκεκριµένα και πρέπει να παραµένουν στο χώρο του 
εργοταξίου κατά την εκτέλεση του έργου, όπου θα είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
Την ευθύνη για τυχόν παράλειψη κατάρτισης του ΣΑΥ και του ΦΑΥ, έχει ο Ανάδοχος. του έργου. 
Το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ, πρέπει να αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη 
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των εργασιών στην αναπροσαρµογή του ΦΑΥ, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του 
έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π.∆. 305/96. 
 
Άρθρο 21: Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων - Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και λοιπών φορέων 
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και υπόγειες 
εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., κ.λ.π.  
Oι εργασίες για τις µετατοπίσεις των ανωτέρω, εφόσον τυχόν εµπίπτουν στο εύρος κατάληψης των 
έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται µε τη φροντίδα των Οργανισµών ή των Εταιρειών 
αυτών (∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π) και καµία ανάµειξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. 
Ο Ανάδοχος έχει, όµως, την υποχρέωση να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των ανωτέρω 
εργασιών 
Αν οι µετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν πάρα πολύ και δυσανάλογα προς την εγκεκριµένη προθεσµία 
εκτέλεσης των εργασιών, το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται µόνο 
ανάλογη παράταση της προθεσµίας και όχι αποζηµίωση. 
Η Υπηρεσία, επίσης, µπορεί να αναθέσει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις , στον Ανάδοχο την 
εκτέλεση των εργασιών µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδος. 
Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει να παραλάβει από τους διαφόρους 
Οργανισµούς και Επιχειρήσεις τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του 
έργου και θα κάνει, µε δαπάνες του, δοκιµαστικές τοµές, ώστε να εξακριβώσει τις ακριβείς θέσεις 
τους. 
Επισηµαίνεται ότι κάθε ζηµιά, που θα προκληθεί από τον Ανάδοχο στους διάφορους αγωγούς ή 
άλλα τεχνικά έργα, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κοντά στους αγωγούς ή στα τεχνικά 
έργα, είτε αφού τελειώσουν και που θα οφείλεται στην κακή εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής, 
υποστήριξης, συµπύκνωσης, κ.λ.π. θα βαρύνει, αποκλειστικά, τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζηµιάς. 
            
Άρθρο 22: Μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 

(1) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την 
πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος και οποιασδήποτε ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές 
ευθύνες για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις 
του), είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του.  

(2) Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και 
στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε µηχάνηµα του εξοπλισµού του, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει: 
i. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 
ii. Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την κατάλληλη 

διάθεσή τους. 
iii. Να µην πραγµατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε χώρους 

αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των γειτονικών 
ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

iv. Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε 
σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής και βάσει των κείµενων διατάξεων διαχείρισής τους. 

(3) Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και 
ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα 
συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών 
µέτρων για υπερκείµενες, υποκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον 
βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. Τέλος, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων οργάνων του Κράτους 
(Επιθεώρηση Εργασίας, κτλ.). 

(4) Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων ή των µε άλλο τρόπο εµπλεκοµένων στα έργα και 
είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των 
σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική 
νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρµογής των σχετικών διατάξεων. 

(5) Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται 
ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 
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Άρθρο 23: ∆ιευκόλυνση της κυκλοφορίας - Πινακίδες 
Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, στο διάστηµα που θα γίνονται τα έργα, θα πρέπει, απαραίτητα, ο 
Εργολάβος να συνεννοείται, νωρίτερα, µε την Υπηρεσία και µε το αρµόδιο Τµήµα της Τροχαίας 
Κίνησης.  
Ακόµα, ο ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι 
εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση των 
έργων, σηµάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να 
επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις, θα τοποθετούνται 
υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που θα αναβοσβήνουν (FLASH 
LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου υπόψη του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που 
οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 
 
Άρθρο 24: Τήρηση αστυνοµικών διατάξεων και ευθύνες αναδόχου 
Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του έργου, υποχρεούται να τηρεί τους κείµενους νόµους, τις 
διατάξεις των δυνάµει αυτών εκδιδόµενων διαταγµάτων και γενικά τις αστυνοµικές και άλλες 
διοικητικές διατάξεις, ευθυνόµενος για κάθε παράβασή τους.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να ανακοινώνει γραπτά αµέσως στον Εργοδότη και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
τις τυχόν κοινοποιούµενες, σε αυτόν, διατάξεις και εντολές των αρχών κατά το διάστηµα της 
εκτέλεσης του έργου.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του µέσα και µε δικές του αποκλειστικά δαπάνες, να λάβει κάθε 
µέτρο, ώστε, κατά την εκτέλεση των εργασιών, να µη γίνει ουδεµία βλάβη σε γειτονικά κτίρια, οχετούς, 
σωληνώσεις και δίκτυα οιωνδήποτε τρίτων, αναλαµβάνοντας και φέροντας απέναντι στον Εργοδότη 
την ευθύνη κάθε τέτοιας ζηµιάς από την εκτέλεση των εργασιών.  
Οι κατά τις ως άνω παραγράφους ευθύνες του Αναδόχου, που υφίστανται καθ’ όλο το χρόνο των 
εργασιών και της εγγυοδοσίας, εξακολουθούν να υφίστανται και µετά από την παρέλευση του 
χρόνου αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  
Σε περίπτωση, κατά την οποία, στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, δίνονται οδηγίες ή εντολές από 
τον επιβλέποντα µηχανικό στον Ανάδοχο, που υποχρεούται, κατά την παρούσα σύµβαση, να 
συµµορφώνεται µε τις γραπτές οδηγίες ή εντολές του επιβλέποντα, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να 
κρίνει, αν, από την εκτέλεση των εντολών ή οδηγιών, πρόκειται να προκύψει στο έργο ζηµία ή βλάβη. 
Στην περίπτωση αυτή δικαιούται, µε έγγραφό του, που παραδίδεται επί αποδείξει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία ή µε δικαστικό επιµελητή, να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.  
Μόνο στην περίπτωση που συµµορφώθηκε ο Ανάδοχος µε τις οδηγίες ή εντολές της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, αφού κοινοποιήσει σε αυτή γραπτά τις παρατηρήσεις του, η δε ζηµία προήλθε πράγµατι 
από τη συµµόρφωση µε αυτές τις οδηγίες ή εντολές του Επιβλέποντα, µπορεί ο Ανάδοχος να 
θεωρήσει υπεύθυνο τον Εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, την ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος.  
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να κάνει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που τυχόν 
απαιτούνται, προς ∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π. αρχές, για οποιοδήποτε θέµα σχετίζεται µε το εκτελούµενο έργο, 
αφού προηγουµένως έχει την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
Σε περίπτωση, που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούµενα στο έργο, 
καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώµατος για τη χρήση του 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
 
Άρθρο 25: Ποιότητα κατασκευών –Κακοτεχνίες-Παράλειψη συντήρησης 
Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και 
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Ειδικότερα, εγγυάται ότι τα έργα θα έχουν τις 
καθοριζόµενες στους τεχνικούς όρους και τα σχέδια ιδιότητες και ότι θα είναι άρτια και από άποψη 
εκτέλεσης, ώστε να µην παρουσιάζουν ελαττώµατα, που οφείλονται σε κακό υπολογισµό, εκτέλεση ή 
ποιότητα υλικών.  
Εάν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώσει, από τις εργαστηριακές ή εργοταξιακές δοκιµές και 
ελέγχους, αποκλίσεις από τα οριζόµενα κριτήρια ποιότητας στις Τ.Π. υλικών ή και τελειωµένου έργου, 
κοινοποιεί αµέσως στον Ανάδοχο τις παρατηρήσεις του, οδηγίες και εντολές για την άµεση 
αποµάκρυνση των ακατάλληλων υλικών, βελτίωση των µεθόδων και της ποιότητας κατασκευής της 
υπόψη εργασίας, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις των Τ.Π. και οι παραδεγµένοι κανόνες της καλής 
εκτέλεσης.  
Όταν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει αιτιολογηµένα ότι υπάρχουν µέρη πληµµελώς 
κατασκευασµένα, δικαιούται να συντάξει πρωτόκολλο για το είδος και την έκταση της κακοτεχνίας και 
να το κοινοποιήσει στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4412/2016. Σε αυτό καλείται ο 
Ανάδοχος, µέσα σε εύλογη προθεσµία, να προβεί στην κατεδάφιση των κρινόµενων κακότεχνων 
µερών, καθώς και εκείνων, που επιβάλλεται η καθαίρεση, για την κατεδάφιση των πρώτων και την 
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κατασκευή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, τους συµβατικούς όρους και υποχρεώσεις, 
σε συνδυασµό µε τις συµπληρωµατικές οδηγίες του Επιβλέποντα.  
Στην περίπτωση µη ουσιώδους ελαττώµατος στο Πρωτόκολλο κακοτεχνίας, καθορίζεται το ποσοστό 
µείωσης της αµοιβής του Αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4412/2016. Οι σχετικές 
δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο, στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί η κακοτεχνία. Εάν 
πρόκειται για αφανείς εργασίες του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση της 
κακοτεχνίας, παρουσία του Επιβλέποντος.  
Ο Ανάδοχος, στην περίπτωση, που θα διαφωνήσει, ολικά ή µερικά, µε τις εντολές της Επίβλεψης ή το 
Πρωτόκολλο κακοτεχνίας, υποχρεούται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη της εντολής ή υπογραφή µε επιφύλαξη 
του παραπάνω Πρωτοκόλλου. Ο Ανάδοχος υποβάλλει, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, γραπτά τις 
αντιρρήσεις του, καθορίζοντας και τους λόγους αυτών.  
Εάν πρόκειται για εµφανή µέρη του έργου ή για γενόµενα εµφανή, κατόπιν κατεδάφισης, ο δε 
Ανάδοχος αµφισβητεί την κακοτεχνία, υποχρεούται όπως µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησής του στην πρώτη περίπτωση ή από την παρουσία 
του Επιβλέποντος στη δεύτερη, να υποβάλλει γραπτά τις αντιρρήσεις του.  
Στην περίπτωση, που η διαφωνία αφορά ελαττωµατικά υλικά, αυτή λύεται αµετάκλητα µε 
εργαστηριακή δοκιµή, που εκτελείται από εργαστήρια απόλυτης εκλογής της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας και του Κυρίου του έργου. Οι δαπάνες των εργαστηριακών δοκιµών θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο, εάν οι δοκιµές αποδείξουν ότι ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί όντως ελαττωµατικά υλικά και τον 
Εργοδότη, εάν τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις των Τ.Π. (άρθρο 159 του Ν.4412/2016).  
Στην περίπτωση, που η διαφωνία αφορά σε οποιοδήποτε άλλο θέµα, εκτός από ελαττωµατικά υλικά 
και δεν είναι δυνατή η διευθέτηση αυτής µε τη συµφωνία των ενδιαφεροµένων µερών, η επίλυσή τους 
θα γίνεται κατά τη διαδικασία περί επιλύσεως διαφωνιών. Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία του, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικές του δαπάνες, να συµµορφώνεται µε τις εντολές του Πρωτοκόλλου 
κακοτεχνίας και τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συµµορφώνεται µε την υποχρέωσή του αυτή, µέσα στην ταχθείσα 
γι’ αυτό προθεσµία, ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να το υποκαθιστά, γενικά ή εν µέρει, και να παίρνει 
αυτός µε δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, οποιαδήποτε µέτρα κρίνει αυτός αναγκαία για τη 
συνέχιση και αποπεράτωση του έργου.  
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, 
στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου, εξαιρούνται δε οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες το 
αποτέλεσµα των εργαστηριακών δοκιµών ή η λύση της διαφωνίας αποβεί υπέρ αυτού. Σε 
περίπτωση, κατά την οποία δεν αποδειχθεί η κακοτεχνία, ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες 
κατεδάφισης και ανακατασκευής των έργων, µε βάση τις συµβατικές τιµές. Εάν, κατά την οριστική 
παραλαβή των έργων αποκαλυφθεί η κακοτεχνία, η παραλαβή αναβάλλεται και εφαρµόζονται οι 
ανωτέρω διατάξεις περί κακοτεχνίας. Για τη στερεότητα του έργου και την ευθύνη του Αναδόχου γι’ 
αυτή, µετά την οριστική παραλαβή, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 
Άρθρο 26: Βλάβες στα έργα-Αναγνώριση αποζηµιώσεων 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται, γενικά, καµία αποζηµίωση για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα ή 
στα υλικά. Η ανωτέρω υποχρέωση αναλαµβάνεται από τον Ανάδοχο και σε αυτές ακόµη τις 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι φθορές ή ζηµίες προξενήθηκαν µε ευθύνη του προσωπικού του, είτε 
αυτοί ενήργησαν δόλια ή κακόβουλα, είτε από αµέλεια, υποχρεώνεται δε να λαµβάνει όλα τα 
κατάλληλα µέτρα µε δική του ευθύνη για την αποφυγή τέτοιων ζηµιών.  
Ο Ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωσης στις περιπτώσεις υπαιτιότητας του Εργοδότη ή ανωτέρας βίας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4412/2016.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες, που τον βαρύνουν, µε δικές του 
δαπάνες.  
Για να αναγνωριστεί η αποζηµίωση των βλαβών, που προξενήθηκαν από ανώτερη βία, ο Ανάδοχος 
πρέπει, εντός δέκα (10) ηµερών από την εκτέλεση της βλάβης, να υποβάλλει γραπτή δήλωση στην 
Υπηρεσία. Τα διέποντα την αναγνώριση αυτής της αποζηµίωσης του Αναδόχου περιλαµβάνονται 
στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 27: Περιβάλλον-Αρχαιολογία 

27.1  Ο ανάδοχος οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής και κατά το χρόνο συντήρησης του έργου, να 
παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα, ώστε να µην δηµιουργούνται δυσάρεστες περιβαλλοντικά 
καταστάσεις, οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου. 
Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου, 
θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται: 
- Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος. 
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- Ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης. 
- Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσµεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη 

της περιοχής. 
27.2  Αν κατά τις ερευνητικές τοµές ή/ και την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων-

οποιασδήποτε ηλικίας-τότε οι εργασίες θα διακοπούν και θα ειδοποιηθεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
και η αρµόδια Εφορία Αρχαιοτήτων. Η διακοπή θα διαρκέσει για όσο διάστηµα απαιτηθεί για την 
αποκάλυψη και την άρση των ευρηµάτων. Οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την παρακολούθηση 
και συµµετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και µέσα 
και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής. 
Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρηµάτων ανεξάρτητα του είδους των ανήκει στο ∆ηµόσιο. Σε 
κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική Νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 28: ∆απάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
Οι συµβατικές τιµές µονάδας του ισχύοντος τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως 
περαιωµένες, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. 
Οι τιµές αυτές προσαυξηµένες κατά το ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους (18%), 
περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων και 
καλύπτουν όλες τις άµεσες και έµµεσες δαπάνες του Αναδόχου και, εκτός από όσα προβλέπονται 
από τις διατάξεις περί αναθεώρησης τιµών, αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την 
εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

κ.α.α 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1. ΕΤΕΠ 08-01-03-01 : Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων    
2. ΕΤΕΠ 08-01-03-02 : Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων 

3. ΕΤΕΠ 01-02-01-00 : Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδέµατος 
4. ΕΤΕΠ 01-01-01-00 : Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
5. ΕΤΕΠ 01-01-02-00 : ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
6. ΕΤΕΠ 01-01-03-00 : Συντήρηση σκυροδέµατος 
7. ΕΤΕΠ 01-01-04-00 : Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
8. ΕΤΕΠ 01-01-05-00 : ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

9. ΕΤΕΠ 01-01-07-00 : Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
10. ΕΤΕΠ 01-03-00-00 : Ικριώµατα 
11. ΕΤΕΠ 01-04-00-00 : Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)   
12. ΕΤΕΠ 08-07-01-05 : Βαθµίδες φρεατίων 
13. ETEΠ 08-06-07-02 : ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
14. Τεχνική προδιαγραφή ΤΠ1 «∆ίκτυο σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)» 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ 1) 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 
1.  Αποδεκτά υλικά 

Οι προς προµήθεια σωλήνες που προδιαγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορούν 
σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) κλάσης PE 100 (3ης γενιάς), ονοµαστικής 

πίεσης 16 atm.H ονοµαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται µε την κλάση του υλικού 
(PE 100). 
Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene) υπάγεται στην κατηγορία των 
πολυολεφινών. Τα πολυαιθυλένια είναι θερµοπλαστικά, δηλαδή µπορούν να µορφοποιηθούν 
θερµαινόµενα και να επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές.  

Το µοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυµαίνεται από 2000 έως 40.000. 
Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ιδιότητα Μονάδα  Μέθοδος δοκιµής Τιµή  
∆είκτης ροής MFI 190/5  g/10min EN ISO 1133:2000-02 0,3-0,7 

Μηχανικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 23ο C και σχετική υγρασία 50% 
Όριο διαρροής  N/mm² EN ISO 527-1:1996² 22 
Επιµήκυνση στο σηµείο 
διαρροής 

% EN ISO 527-1:1996² 15 

Αντοχή εφελκυσµού στη 
θραύση 

N/mm² Ταχύτητα δοκιµής  32 

Επιµήκυνση στη θραύση % 125 mm/min > 800 



 

Αντοχή στην κάµψη N/mm² EN ISO 178:2003³ 28 
Μέτρο κάµψεως N/mm²  800 
Σκληρότητα Shore D - DIN 53505:2000-084  60 

Αντοχή σε κρούση  
- EN ISO 8256:20045 

Χωρίς 
θραύση 

Θερµικές ιδιότητες 
Περιοχή τήξεως ο C  130 
Συντελεστής γραµµικής 
διαστολής 

K -1 ASTM D 696-036 1,7 · 10-4  

Θερµική αγωγιµότητα στους 
20ο C  

W / m · K DIN 52612-1 0,43 

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 20ο C και σε σχετική υγρασία 50% 
Ειδική αντίσταση Ω · cm ASTM D257-998 > 1016 

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-998 > 1013 

 
2.  Εφαρµοζόµενα πρότυπα και προδιαγραφές 
2.1 Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης 

ΕΝ 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-Part1:  
General-Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (PE). 
Μέρος 1: Γενικότητες. 

EN 12201-2:2003  Plastics piping systems for water supply-Polyethylene(PE)-Part2:  
Pipes-Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (PE).  
Μέρος 2: Σωλήνες. 

2.2 Πρότυπα δοκιµών 
ΕΝ 12099 Plastics Piping Systems-Polyethylene Piping Materials and Volatile Content-

Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων-Υλικά και συστατικά µέρη σωληνώσεων 
πολυαιθυλενίου-Προσδιορισµός της περιεκτικότητας των πτητικών. 

ΕΝ 921:1994 Plastics Piping Systems-Τhermoplastics pipes-Determination of Resistance to 
internal pressure at constant temperature - Συστήµατα πλαστικών 
σωληνώσεων - Θερµοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισµός της αντοχής σε 
εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερµοκρασία. 

 
3. Αποδεκτά υλικά-∆οκιµές µίγµατος πρώτης ύλης-∆οκιµές σωλήνων 
3.1 Γενικά 

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προδιαγραφών (EN) και θα παράγονται σύµφωνα µε αυτές. 
Προϊόντα από άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - µέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική 
Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και ελέγχων που 
διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό επαρκώς η 
απαιτούµενη στάθµη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης. 
Για την αποδοχή των προτεινόµενων σωλήνων ο προµηθευτής θα υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία: 
• παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE, 
• πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα / εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές 

διατάξεις. (EN ISO / IEC 17025:2005-08 General requirements for the competence of tasting and 
calibration laboratories – Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιµών και 
διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει συµµόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις 
των ισχυόντων των προϊόντων.  

• Πίνακες / στοιχεία ανάλογων εφαρµογών των προϊόντων. 
• Πίνακες διατάξεων / χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων.  
• Σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του συστήµατος που παράγει το 

εργοστάσιο. 
• Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης. 
Τα παραπάνω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ΄ ελάχιστο 
θα περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα / στοιχεία στην Αγγλική. Οι σωλήνες 
και τα εξαρτήµατα θα έχουν κατασκευαστεί µε πιστοποιηµένη κατά EN ISO 9000:2000-12 (Quality 
management systems – Fundamentals and vocabulary – Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας – 
Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.  



 

Η σωλήνες και τα εξαρτήµατα τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση 
σε δίκτυα πόσιµου νερού, από επίσηµη Αρχή, Οργανισµό ή Ινστιτούτο χώρας ΕΕ (πχ. DVGW, 
Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 
Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάµηνο πριν την προσκόµιση τους στο έργο προς 
τοποθέτηση.  
 

3.2 Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) – Τιµή MRS 
Το µίγµα του πολυαιθυλενίου – υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα είναι:  
• ∆εύτερης γενιάς, τύπου  PE 80 (MRS 8 κατά EN ISO 9080:2003-109, EN ISO 1167-1:2003-0710, EN 

ISO 12162:1996-0411) ή  
• Τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά EN ISO 9080:2003-101, EN ISO 1167-1:2003-072, EN ISO 

12162:1996-043). 
MRS Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή: είναι η αντοχή του υλικού όπως 
προκύπτει από υδραυλικές δοκιµές πίεσης κατά  EN ISO 1167-1:2003-07 ή κατά EN 921:1994 
αναµενόµενη αντοχή µετά από περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται τουλάχιστον 30 δοκιµές πίεσης 
σε θερµοκρασίες 200, 600, 800 C. 
Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα µικρότερα πάχη τοιχωµάτων για την ίδια ονοµαστική πίεση του σωλήνα.  
Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στην µελέτη. Εάν δεν καθορίζεται στην µελέτη, 
συνίσταται η επιλογή της κλάσης PE 100, καθώς η κλάση αυτή παρουσιάζει καλύτερη αντίσταση 
στην δοκιµή RCP (Rapid crack propagation: ταχεία επέκταση ρηγµάτων) και µειώνει την πιθανότητα 
διαρροών του δικτύου.  
 

3.3 Ειδικό βάρος 
Το πολυµερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 – 960 Kg/m³ στους 23ο 
C και σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη από 930 Kg/m³. Ο έλεγχος της πυκνότητας αποσκοπεί στην 
διαπίστωση ότι δεν εµπεριέχεται πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας στα µίγµατα. 
Για την διάκριση µεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο τυχόν ενσωµάτωσης 
υλικού άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων κατηγοριών πολυαιθυλενίου: 
HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας):   940-965 Kg/m³ 

MDPE (Πολυαιθυλένιο µέσης πυκνότητας):    930-940 Kg/m³ 

LLDPE (Γραµµικό, χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο):  910-930 Kg/m³ 

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας):    900-910 Kg/m³ 
 

3.4 ∆είκτης ροής  
Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο ΕΝ 12201-1:2003. Η δοκιµή αφορά στην συµπεριφορά 
του ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο EN ISO 1133:2000-02: Plastics – Determination of the melt 
mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate  (MVR) of thermoplastics (ISO 1133:1997) – 
Πλαστικά – Προσδιορισµός της µαζικής παροχής τήγµατος (MFR) και ογκοµετρικής παροχής 
τήγµατος (MVR) των θερµοπλαστικών). 
Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 – 0,5 g/10 min. 
 

3.5 Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερά 
Μετράτε η απώλεια υλικού µετά από µία ώρα σε φούρνο στους 105ο C κατά EN 12118:1997 (Plastic 
piping systems – Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry – Συστήµατα 
πλαστικών σωληνώσεων – Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία στα θερµοπλαστικά µε 
κουλλοµετρία). 
Η επιτρεπόµενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 Kg/m³, η δε επιτρεπόµενη απώλεια νερού κάτω 
από 300 mg/kg.  
 

3.6 Αντίσταση σε επέκταση ρωγµής 
Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο µέθοδοι δοκιµής: 
1. Η πλήρης δοκιµή σύµφωνα µε το EN ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes for the 

conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] – Full – 
scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] – Θερµοπλαστικοί σωλήνες για την µεταφορά ρευστών – 
Προσδιορισµός της αντίστασης σε γρήγορη ανάπτυξη ρήγµατος [RCP] – ∆οκιµή πλήρους 
κάλυψης κλίµακας [FST]).  

2. Η µικρής κλίµακας δοκιµή (Small scale Steady state - S4 – test) κατά EN ISO 13477:2005-05 
(thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack 



 

propagation [RCP] – Small-scale test [S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] – Θερµοπλαστικοί σωλήνες 
για τη µεταφορά υγρών. Προσδιορισµός της αντίστασης σε ταχεία επέκταση ρηγµάτωσης. 
∆οκιµή µικρής κλίµακας υπό σταθερές συνθήκες). 

Κατά τη δοκιµή αυτή δηµιουργείται µια ρωγµή συγκεκριµένου µεγέθους. Κατόπιν αυξάνεται η πίεση 
του αγωγού και µετράτε η κρίσιµη πίεση η οποία και καταγράφεται.    
 

4.  Σήµανση Σωλήνων 
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά τυπωµένες και ανά 
µέτρο σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή, π.χ. για PE 100:  

Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ ΡΝ 12,5 
ΧΧΧΧ = ΥΥΥΥ = ΖΖΖΖ = ΡΕ 100 = 

Όπου: 
HDPE   = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ  = εξωτερική διάµετρος  Χ πάχος τοιχώµατος 
ΡΝ 12,5   = κλάση πίεσης σε atm ή bar 
ΧΧΧΧ   = όνοµα κατασκευαστή 
ΥΥΥΥ   = χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων 

   αριθµός 
ΖΖΖΖ    =τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και 

δοκιµασία των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών 
ΡΕ   = η κατάταξη της πρώτης ύλης 
 

5.  ∆ιαστάσεις των σωλήνων  
Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα. 
Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες ΡΕ 100 των 12,5 atm. 

 
∆ιάµετρος Πάχος τοιχωµάτων (mm)  Βάρος  

(mm) Min Max (kg/m) 
110 8,1 9,1 2,60 
125 9,2 10,3 3,35 
140 10,3 11,5 4,20 
160 11,8 13,1 5,49 
180 13,3 14,8 6,96 
200 14,7 16,3 8,54 
225 16,6 18,4 10,8 
250 18,4 20,4 13,4 
280 20,6 22,8 16,7 
315 23,2 25,7 21,2 
355 26,1 28,9 26,9 
400 29,4 32,5 34,1 
450 33,1 36,6 43,2 

  
Για ένα µέτρο µήκους πλαστικού σωλήνα από πολυαιθυλένιο ΡΕ τρίτης (3ης) γενιάς (PE 100, MRS 10, 
σ.80) ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16bar, σε ευθύγραµµα µήκη 12,00 µ. Στην τιµή περιλαµβάνεται 
η φορτοεκφόρτωση των σωλήνων και η µεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 
∆ΕΥΑΛ.  

 
 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

κ.α.α 
 

 
 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα µελέτη έργου, υπό τον τίτλο «Σύνδεση δύο γεωτρήσεων µε δεξαµενή ύδρευσης Παπάδου 
Γέρας» αφορά την κατασκευή των απαραίτητων έργων για την σύνδεση δύο υδρευτικών 
γεωτρήσεων µε τοπωνύµια ΓΑΒΑΝΑ & ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΤΣΟΥ µε την δεξαµενή ύδρευσης του Παπάδου. H 
γεώτρηση «ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΤΣΟΥ» έχει βάθος 45,00 µ. και εξυπηρετείται από υποβρύχιο αντλητικό 
συγκρότηµα 25 HP (25µ3/h) , ενώ η γεώτρηση «ΓΑΒΑΝΑ» έχει βάθος 60,00 µ. και εξυπηρετείται από 
υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα 10 HP (15 µ3/h). Οι δύο γεωτρήσεις βρίσκονται στο νοτιοανατολικό 

άκρο του οικισµού σε θέσεις µε συντεταγµένες κατά ΕΓΣΑ ΄87, ΓΑΒΑΝΑ 712898.58, 4323332.99) & 
ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΤΣΟΥ (7130001.40, 4323258.63), είναι σε λειτουργία τροφοδοτώντας απευθείας το 
εσωτερικό δίκτυο του οικισµού. H σηµερινή λειτουργία των γεωτρήσεων είναι αδόκιµος,  και για τον 
λόγο αυτό µε το έργο προτείνεται η σύνδεση τους µε την κεντρική δεξαµενή του Παπάδου (712266.31, 
4323858.31), µέσω δύο νέων καταθλιπτικών αγωγών. 
 

Τα έργα που προτείνονται είναι τα παρακάτω: 
• Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, γεώτρησης ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΤΣΟΥ, συνολικού µήκους 1.580.00 

µµ από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100, ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm/ονοµ. πίεσης PN 
10ατµ.  

• Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, γεώτρησης ΓΑΒΑΝΑ, συνολικού µήκους 1.370,00 µµ από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100, ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm/ονοµ. πίεσης  PN 10ατµ. 

 
Οι δύο αγωγοί κατασκευάζονται σε κοινό όρυγµα περίπου 1352,00 µ, µε  πλάτος ορύγµατος 0,70 µ & 
µέσο βάθος 0,90 µ. Η όδευση του κοινού ορύγµατος άρχεται από το ύψος της γεώτρησης ΓΑΒΑΝΑ, 
σηµείο 7 του Σχεδίου 2 «Οριζοντιογραφία έργων» (712903.42, 4323324.58) και καταλήγει στην 
δεξαµενή, µε το µεγαλύτερο µέρος της να είναι σε τσιµεντόδροµο εντός του οικισµού. Το τελευταίο 

τµήµα της όδευσης µήκους 206,00 µ, άρχεται από το σηµείο 39 (712198.65, 4323673.36) και καταλήγει 
στην δεξαµενή, µε το µεγαλύτερο της µέρος να κατασκευάζεται εντός ιδιοκτησιών (ελαιοκτήµατα) και 
σε χέρσο τµήµα πλησίον της δεξαµενής. Σε ξεχωριστά ορύγµατα µε πλάτος 0,45µ κατασκευάζονται οι 
καταθλιπτικοί αγωγοί από γεώτρηση ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΤΣΟΥ έως το σηµείο 7 της όδευσης και από 
γεώτρηση ΓΑΒΑΝΑ έως το ίδιο σηµείο. 
 

Παράλληλα κατασκευάζονται κατά µήκος των  καταθλιπτικών αγωγών δύο κοµβολόγια ανά αγωγό 
για τοποθέτηση  βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, παλινδροµικού τύπου 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 100mm και ονοµαστικής πίεσης 10 atm, µαζί µε την δικλείδα 
αποµόνωσης τους. Κατασκευάζονται επίσης και δύο εκκενωτές δικτύου, ανά καταθλιπτικό αγωγό. Οι 
βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και οι εκκενωτές δικτύου τοποθετούνται εντός φρεατίων 
εσωτερικών διαστάσεων 1,20(L) x 1.00(b) x 1,10 (h). 

 



2. ΤΡΟΠΟΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

Οι δύο αγωγοί κατασκευάζονται επί της οδεύσεως που φαίνεται στο σχέδιο της Οριζοντιογραφίας 
του έργου. Η οριζοντιογραφική τους θέση επί της οδού γίνεται µε βάση τα στοιχεία που θα συλλέξει ο 
ανάδοχος του έργου µετά την υπογραφή της σύµβασης και πριν την έναρξη της κατασκευής των 
έργων κατά την εκτέλεση των προκαταρκτικών εργασιών και αυτές έχουν σχέση µε την ύπαρξη και 

άλλων δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς επίσης και µε διερευνητικές τοµές σε σηµεία της όδευσης τοποθέτησης 
των αγωγών, όπου δεν είναι δυνατός µε τα διαθέσιµα στοιχεία ο ακριβής εντοπισµός των θέσεων 
των υφισταµένων δικτύων. 
 
Προκαταρκτικές εργασίες είναι εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο πριν την έναρξη των 
εργασιών και είναι οι ακόλουθες: 

• Επικοινωνία µε τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, τις ∆ηµοτικές ή άλλες αρµόδιες Αρχές 
για ενηµέρωση σχετικά µε τα στοιχεία που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης των 
εργασιών. 

• Εξακρίβωση της φύσης των συναντώµεµενων αγωγών και αποτύπωση τους, στις πινακίδες 
οριζοντιογραφίας του έργου, σηµειώνοντας και την υψοµετρική τους στάθµη. 

• Εξακρίβωση εάν το δίκτυο είναι σε λειτουργία. 
• Πρόταση στην Υπηρεσία µε οικονοµοτεχνικά κριτήρια, για κάθε «άγνωστο αγωγό» την 

διατήρηση ή τη µετατόπιση του. 
• Σύνταξη του φακέλου για την άδεια τοµής οδοστρώµατος από τις αρµόδιες υπηρεσίες, εάν 

αυτό απαιτείται. 
 

Οι αγωγοί τοποθετούνται σε σκάµµατα, µε διαστάσεις που ορίζονται στο Σχέδιο 1  «Τυπικές διατοµές 
αγωγών». Υφίστανται τέσσερεις τυπικές διατοµές, ως ακολούθως: 

1. Τυπική διατοµή σκάµµατος ενός αγωγού σε χωµατόδροµο. Η διατοµή εφαρµόζεται για τον 
καταθλιπτικό αγωγό DN 125mm, της γεώτρησης ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΤΣΟΥ, από το ύψος της 
γεώτρησης έως το σηµείο 6  (Σχέδιο 2) της όδευσης, και η αποζηµίωση της εκσκαφής γίνεται 
µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ 1) & (ΑΤ 2).  Εφαρµόζεται επίσης για τον καταθλιπτικό αγωγό της 

γεώτρησης ΓΑΒΑΝΑ, από το ύψος της γεώτρησης έως το σηµείο 7 της όδευσης, και η 
αποζηµίωση της εκσκαφής γίνεται επίσης µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ1) & (ΑΤ2). 

2. Τυπική διατοµή σκάµµατος δύο αγωγών σε χωµατόδροµο. Η διατοµή εφαρµόζεται για τους 
καταθλιπτικούς αγωγούς DN 125mm (γεώτρησης ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΤΣΟΥ) & DN 110mm 
(γεώτρησης ΓΑΒΑΝΑ), σε κοινή τοποθέτηση από το σηµείο 39 της όδευσης έως την δεξαµενή 
του Παπάδου, και η αποζηµίωση της εκσκαφής γίνεται επίσης µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ1) 

& (ΑΤ2). 
3. Τυπική διατοµή σκάµµατος, ενός αγωγού σε τσιµεντόδροµο. Η διατοµή εφαρµόζεται για τον 

καταθλιπτικό αγωγό DN 125mm, της γεώτρησης ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΤΣΟΥ, από το σηµείο 6 της 
όδευσης έως το σηµείο 7 και η αποζηµίωση της εκσκαφής γίνεται µε τα συµβατικά άρθρα  
(ΑΤ 3) & (ΑΤ 4). 

4. Τυπική διατοµή σκάµµατος, δύο αγωγών σε τσιµεντόδροµο. Η διατοµή εφαρµόζεται για τους 

καταθλιπτικούς αγωγούς DN 125mm (γεώτρησης ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΤΣΟΥ) & DN 110mm 
(γεώτρησης ΓΑΒΑΝΑ), σε κοινή τοποθέτηση από το σηµείο 7 έως το σηµείο 39 της όδευσης, 
και η αποζηµίωση της εκσκαφής γίνεται επίσης µε τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ3) & (ΑΤ4). 

 
Η κοπή των υπαρχουσών στρώσεων µε σκυρόδεµα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη, και 

αποζηµιώνεται µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ(3) & ΑΤ(4). 
 
Η επανεπίχωση ορυγµάτων είτε ως προς την έδραση και τον εγκιβωτισµό των σωλήνων µε άµµο 
προέλευσης λατοµείου, είτε ως προς την επίχωση  των διανοιχθέντων ορυγµάτων διέπονται και 
αποζηµιώνονται από τα συµβατικά άρθρα (ΑΤ7) & ΑΤ(8) σε συνδυασµό µε την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
«Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων». Ο τύπος των οδοστρωµάτων της προτεινόµενης 

όδευσης είναι χωµατόδροµος και τσιµεντόδροµος. Οι καθαιρέσεις των οδοστρωµάτων 
αποζηµιώνονται µε το συµβατικό άρθρο (ΑΤ4) ως ορίζεται στο άρθρο αυτό. 
 
Οι αποκαταστάσεις των οδοστρωµάτων γίνεται µε σκυρόδεµα C16/20, ελάχιστης αναλογίας 
τσιµέντου 350kg για ανακατασκευή οδοστρωµάτων σε φάτνωµα σε µία στρώση πάχους 15 εκ., 
συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής αντιολισθητικών ραβδώσεων.  
 



Τα κοµβολόγια για την τοποθέτηση βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και εκκενωτών  
τοποθετούνται εντός φρεατίων διαστάσεων εξ.[1,60(L) x 1,40(b)x 1,50(h)] & εσωτ. [1,20(L) x 1,00(b)x 
1,10(h)] µε πάχος πλάκας δαπέδου d=0,20, πάχος τοιχίων  d=0,20 & πάχος πλάκας οροφής d=0,20.  
Το σκυρόδεµα των αποκαταστάσεων οδοστρωµάτων και των φρεατίων κατηγορίας C 16/20, οι 
ξυλότυποι και ο σιδηρούς οπλισµός κατασκευάζονται και αποζηµιώνονται µε τα συµβατικά άρθρα 
AT(9), AT(10 & AT(11) σε συνδυασµό µε τις ΕΤΕΠ 01-02-01-00, 01-01-01-00, 01-01-02-00, 01-01-03-00, 
01-01-04-00, 01-01-05-00, 01-01-07-00, 01-03-00-00 & 01-04-00-00. Τα κοµβολόγια στην περίπτωση της 
τοποθέτησης των βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής αέρα περιλαµβάνουν την δικλείδα αποµόνωσης 
(∆ικλείδα χυτοσιδηρή συρταρωτή, µε ωτίδες, ονοµαστικής DN 100mm, 10atm. Οι δικλείδες των 
κοµβολογίων ως προς την προµήθεια & την τοποθέτηση τους αποζηµιώνονται ανάλογα µε την 
διάµετρο τους µε τα συµβατικά άρθρα ΑΤ(16) & ΑΤ(17) σε συνδυασµό µε την ΕΤΕΠ 08-06-07-02,  
ΑΤ(12). 
 
Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι διαστάσεων 1,00 x 1,00 (µ) κατ΄ ελάχιστο κατηγορίας (οµάδας) 
D400 του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Με ειδική γραπτή εντολή της υπηρεσίας, είναι δυνατό να 
χρησιµοποιούνται καλύµµατα της κατηγορίας E600. ∆ιευκρινίζεται ότι απαγορεύεται ρητά, η χρήση 
καλυµµάτων µικρότερης κατηγορίας αντοχής από αυτή των D400. Η σήµανση των καλυµµάτων των 
πλαισίων τους, θα είναι ανάλογη της σήµανσης που αναφέρεται στην ΕΤΕΠ 08-07-01-04.  
Οι σωληνώσεις των καταθλιπτικών αγωγών τοποθετούνται & αποζηµιώνονται µε τα συµβατικά 
άρθρα ΑΤ(13) & ΑΤ(14) σε συνδυασµό µε την Τεχνική Προδιαγραφή ΤΠ(1). Οι συνδέσεις των νέων 
προτεινόµενων καταθλιπτικών αγωγών µε τα υφιστάµενα δίκτυα των γεωτρήσεων κατασκευάζονται 
& αποζηµιώνονται µε το συµβατικό άρθρο ΑΤ(19). 
 
Σχετικά µε τις δυσχέρειες που αναµένεται να αντιµετωπισθούν κατά την εκσκαφή και την τοποθέτηση 
των δύο καταθλιπτικών αγωγών από την παρουσία διερχοµένων κατά µήκος δίκτυων ΟΚΩ, αυτές 
αποζηµιώνονται µε το συµβατικό άρθρο ΑΤ(6) υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται αυστηρά στην 
περιγραφή του άρθρου αυτού.    
 
Για τις συνδέσεις των αγωγών µε την δεξαµενή δια διανοιχθούν οπές  στο τοιχίο των δεξαµενών για 
την διέλευση των δύο καταθλιπτικών αγωγών. Οι οπές αποζηµιώνονται µε το συµβατικό άρθρο 
ΑΤ(18).  
 
 

3.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
O προϋπολογισµός του έργου αναλύεται ως παρακάτω: 

Άξια εργασιών  :   83.500,20 € 
ΓΕ & ΟΕ (18%)  :   15.030,04 € 
ΣΥΝΟΛΟ  :   98.530,24 € 
Απρόβλεπτα (15%) :   14.779,54 € 
ΣΥΝΟΛΟ  : 113.309,77 € 
Αναθεώρηση  :        365,44 € 
ΣΥΝΟΛΟ  : 113.657,21 € 
Φ.Π.Α (17%)  :   19.324,79 € 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 133.000,00 € 

 
 
 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 
 

1. Αντικείµενο  
 

Αντικείµενο της παρούσας έκθεσης είναι η επιλογή των κατάλληλων καταθλιπτικών αγωγών για τη 
σύνδεση των δύο υφισταµένων γεωτρήσεων Χατζηκαµάτσου και Γαβάνα, που σήµερα είναι 
συνδεδεµένες απ΄ ευθείας στο δίκτυο, µε την δεξαµενή Παπάδου. 
 

2. ∆εδοµένα 
 

Τα ακριβή στοιχεία των δύο αντλιών που είναι εγκατεστηµένες στις δύο γεωτρήσεις δεν είναι γνωστά. 
Γνωρίζουµε την ονοµαστική παροχή των αντλιών και την ονοµαστική ισχύ του κινητήρα τους, όπως 
αναγράφονται κατωτέρω, αλλά όχι το µανοµετρικό ύψος τους, ούτε τον τύπο τους για να 
µπορέσουµε να βρούµε το µανοµετρικό ύψος τους. 



 
Γεώτρηση Χατζηκαµάτσου 

 
Στάθµη εδάφους 64,37 
Στάθµη νερού 19,37 
Ονοµαστική παροχή αντλίας 25 m3/h 
Ισχύς κινητήρα αντλίας 25 HP 

 18,5 KW 
Προβλεπόµενο µήκος καταθλιπτικού αγωγού 1.565 m 

 
Γεώτρηση Γαβάνα 
 

 

Στάθµη εδάφους 66,33 
Στάθµη νερού 6,33 
Ονοµαστική παροχή αντλίας 15 m3/h 
Ισχύς κινητήρα αντλίας 10 HP 

 7,5 KW 
Προβλεπόµενο µήκος καταθλιπτικού αγωγού 1.370 m 

                                                                                           
Η ∆ΕΥΑΛ προέβη κατά το διάστηµα 20-23/01/2017 σε µέτρηση της πίεσης στα δίκτυα, όπου είναι 
συνδεδεµένες οι δύο αντλίες και διαπιστώθηκε ότι η διατιθέµενη πίεση σε υψόµετρα εδάφους, δηλαδή 
+65 περίπου, κατά την λειτουργία των αντλιών είναι P=50m, χωρίς όµως να είναι δυνατή η 
ταυτόχρονη µέτρηση της παροχής  κάθε αντλίας. 
Με βάση τα ανωτέρω µπορούµε το συµπέρασµα είναι ότι εάν τοποθετηθούν καταθλιπτικοί αγωγοί, 
των οποίων οι απώλειες είναι µικρότερες από 50m, η παροχή µε την οποία οι δύο γεωτρήσεις θα 
τροφοδοτούν την δεξαµενή Παπάδου θα είναι ίση ή και λίγο µεγαλύτερη εκείνης που αποδίδουν 
σήµερα στο δίκτυο. Για να εκτιµηθεί έγινε νέα µέτρηση ταυτόχρονα της πίεσης στο δίκτυο και της 
ένδειξης του ρεύµατος που απορροφά ο κινητήρας µε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 
 
Γεώτρηση Χατζηκαµάτσου 

• Πίεση σε στάθµη +65: 50m 
• Ένταση ρεύµατος κινητήρα: 24Α 

 
Γεώτρηση Γαβάνα 

• Πίεση σε στάθµη +65: 90m 
• Ένταση ρεύµατος κινητήρα: 7 Α 

 
Επειδή οι δύο αντλίες καταθλίβουν σήµερα σε κλειστά δίκτυα, είναι απόλυτα δικαιολογηµένη η 
διαφορά πιέσεων που παρατηρήθηκε στη γεώτρηση Γαβάνα. 
Για τη γεώτρηση Χατζηκαµάτσου υπολογίζεται µε λογική προσέγγιση η παροχή που αποδίδει η 
αντλία, όταν η πίεση στην έξοδό της είναι 50m και η ένταση που απορροφά ο κινητήρας είναι Ι=24 Α. 
Θεωρούνται εύλογα τα ακόλουθα µεγέθη: 
 

• Βαθµός απόδοσης κινητήρα  n(m)=0,83 
• Συντελεστής ισχύος κινητήρα cosφ=0,80 
• Βαθµός απόδοσης αντλίας n(p)=0,70 

 
Η ισχύς που απορροφά ο κινητήρας θα είναι τότε: 
 

P= 3 *380*I*cosφ*n(m)= 3 *380*24*0,83*0,80=10,5 KW 

 
H ισχύς αυτή αποδίδεται στην αντλία, της οποίας το µανοµετρικό ύψος είναι: Η=50m πίεση σε στάθµη 
+65 πλέον 45m γεωµετρική διαφορά µέχρι τη στάθµη άντλησης= 95m. Eποµένως υπολογίζεται σε 
πρώτη προσέγγιση η παροχή της αντλίας: 
 

Q=367*P*n(p)/H=367*10,5*0,70/95=28m3/h 
 
Είναι απόλυτα λογικό να περιµένουµε ότι στη γεώτρηση Χατζηκαµάτσου και εφόσον η σωλήνωση 
που θα τοποθετηθεί παρουσιάζει απώλειες χαµηλότερες των 50 m η παροχή προς την δεξαµενή 
Παπάδου θα είναι 25m3/h ή και λίγο µεγαλύτερη. 



Αντίθετα για τη γεώτρηση Γαβάνα δεν εξάγεται παρόµοιο συµπέρασµα. Η εφαρµογή της ίδιας 
συλλογιστικής όπως στη γεώτρηση Χατζηκαµάτσου οδηγεί σε πολύ µικρή παροχή, γιατί προφανώς 
κατά την στιγµή µέτρησης της έντασης του κινητήρα η αντλία δούλευε µε πολύ µεγάλο µανοµετρικό 
ύψος. Πράγµατι η εφαρµογή της ίδιας διαδικασίας για I=7 A και Η=60+90=150m οδηγεί στο 
ακόλουθω αποτέλεσµα: 
 

P= 3 *380*I*cosφ*n(m)= 3 * 380*7*0,83*0,80=3,10KW 

Q=367*P*n(p)/H=367*3,10*0,70/150=5m3/h 
 
 Άλλη προσέγγιση στην περίπτωση της πίεσης των 50 m στην επιφάνεια γίνεται λαµβάνοντας υπόψη 
την ονοµαστική ισχύ του κινητήρα P=7,5KW. Θεωρείται ένα εύλογο περιθώριο ισχύος του κινητήρα 
10%. Το µανοµετρικό ύψος της αντλίας για πίεση 50m σε στάθµη +60 είναι Η=110m. H παροχή της 
αντλίας τότε είναι: 
 

Q=367*P*n(p)/1,1*Η=367*7,5*0,70/1,10*1,50=16 m3/h 
 

Εποµένως δεν αποκλείεται η παροχή στην δεξαµενή Παπάδου να είναι περί τα 15m3/h, εάν οι 
απώλειες στον σωλήνα κατάθλιψης δεν υπερβαίνουν τα 50m, δεδοµένου ότι η εκτίµηση αυτή 
βασίζεται στην υπόθεση ότι όλη η ισχύς του κινητήρα αποδίδεται στην αντλία κατά την στιγµή που η 
πίεση στο δίκτυο είναι 50m. 
 
 

3. Υπολογισµός καταθλιπτικών αγωγών  
 

Στο Πίνακα «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥΣ DN ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ PN 
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ» υπολογίζονται οι απώλειες των δύο καταθλιπτικών αγωγών για τις 
ονοµαστικές παροχές των αντλιών και διάφορες ονοµαστικές διαµέτρους DN και πιέσεις PN των 
αγωγών. Οι υπολογισµοί των γραµµικών απωλειών γίνονται µε τον τύπο Darcy-Weissbach για 
σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (σ80, MRS 10, PE 100), για συντελεστή τραχύτητας k=0,05 και 
υπολογισµό του συντελεστή λ από τη σχέση Colebrook-White. Στις γραµµικές απώλειες προστίθεται 
10% για τοπικές απώλειες (κυρίως καµπύλες) και έτσι προκύπτουν τελικά οι αναµενόµενες απώλειες 
για τις ονοµαστικές παροχές των δύο αντλιών. 
Στη συνέχεια γίνεται µία εκτίµηση του κινδύνου υδραυλικού πλήγµατος από τον τύπο του Joukowsky 
∆Ρ=a*u/g, όπου a=400 m/s η ταχύτητα του πλήγµατος σε αγωγό πολυαιθυλενίου, u η ταχύτητα 
ροής στον αγωγό και g=9,81 m/s2. Η ανώτατη πίεση στην πραγµατικότητα θα είναι µικρότερη από 
την αναγραφόµενη στους υπολογισµούς λόγω της ύπαρξης απωλειών ροής.  
   
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥΣ DN ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ PN ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

       

DN 
εξωτ.  
mm 

Πάχος   
mm 

D 
εσωτ.   
mm 

k 
mm 

Κλίση J   
m/m 

Γραµµικές 
απώλειες 

m 

Τοπικές 
απώλειες 

m 

∆Η 
m 

Πίεση σε 
στάθµη 

+60 

Ταχύτητα 
u/s 

Πλήγµα 
m 

Ανώτατη 
πίεση m 

90 5,4 79,20 0,05 0,02688 42,1 4,2 46,3 86 1,41 57 143 
90 8,2 73,60 0,05 0,03879 60,7 6,1 66,8 107 1,63 66 173 

110 6,6 96,80 0,05 0,00960 15,0 1,5 16,5 57 0,94 38 95 
125 7,4 110,20 0,05 0,00523 8,2 0,8 9,0 49 0,73 30 79 
110 6,6 96,80 0,05 0,00655 10,3 1,0 11,3 51   51 

            
75 4,5 66,00 0,05 0,02568 35,2 3,5 38,7 79 1,22 50 129 
75 6,8 61,40 0,05 0,03686 50,5 5,0 55,5 96 1,41 57 153 
90 5,4 79,20 0,05 0,01032 14,1 1,4 15,5 56 0,85 35 91 

110 6,6 96,80 0,05 0,00385 5,3 0,5 5,8 46 0,57 23 69 

 
Από τον υπολογισµό προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 
Γεώτρηση Χατζηκαµάτσου: Η τοποθέτηση σωληνώσεως διαµέτρου DN125, πίεσης PN10 εξασφαλίζει 
παροχή ίση µε την σήµερα παρεχόµενη από την αντλία στο δίκτυο, δηλαδή 25 m3/h ή και λίγο 
µεγαλύτερη, ενώ η χρησιµοποίηση διαµέτρου DN 110, πίεση PN10 πιθανόν περιορίζει την παροχή σε 
χαµηλότερη των 20 m3/h. 
 



Γεώτρηση Γαβάνα:  Η τοποθέτηση σωληνώσεως διαµέτρου DN110, πίεσης PN10 εξασφαλίζει παροχή 
ίση µε την σήµερα παρεχόµενη από την αντλία στο δίκτυο, δηλαδή πιθανόν περί τα 15 m3/h. 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ 6 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 
Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΩΝ 

Λήφθηκαν από το Πρακτικό ∆ιαπιστώσεως Τιµών   
001        Εργάτης ανειδίκευτος   62,99Χ1,1358X1,65891/7,75  =  15,31 
002        Βοηθός (ειδικευµένος εργάτης) 69,28Χ1,1358X1,65891/7,75  =  16,84 
003        Τεχνίτης    87,71Χ1,1358X1,65891/7,75  =  19,87                                   
 

Α-2.  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
Σε αστικές περιοχές 

Απόσταση < 5 Km 0,28 
Απόσταση ≥ 5 Km 0,21 
Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και 

χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) 
Απόσταση < 5 Km 0,22 
Απόσταση ≥ 5 Km 0,18 

Εκτός πόλεως 
Οδοί καλής βατότητας  
Απόσταση < 5 Km 0,20 
Απόσταση ≥ 5 Km 0,19 
Οδοί κακής βατότητας 
Απόσταση < 5 Km 0,25 
Απόσταση ≥ 5 Km 0,21 
Εργοταξιακές οδοί  
Απόσταση < 5 Km 0,22 
Απόσταση ≥ 5 Km 0,20 

  
 

Β. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Άρθρο 1ο: Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών. Σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6065    100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.15.01 
Επιµέτρηση ανά m3 ορύγµατος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών, εντός των 
προβλεποµένων από την µελέτη γραµµών πληρωµής 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  1,24 

(Ολογράφως) : Ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά  
 



Άρθρο 2ο: Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών. Σε  βραχώδη εδάφη. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6065  100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.15.02 
Επιµέτρηση ανά m3 ορύγµατος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών, εντός των 
προβλεποµένων από την µελέτη γραµµών πληρωµής 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  4,10 

(Ολογράφως) : Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά  
 

 
Άρθρο 3ο: Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00m. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.10.02.01 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α) ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.10.02.01         7,50   
β) ∆απάνη µεταφοράς  

• σε απόσταση 3 km (σε αστικές περιοχές, L(<5Km)  
(0,28 ευρώ/m3.km) 
3,00x0,28                                                                                                                               0,84                                                                  

• σε απόσταση 5 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
βατότητας απόσταση L(≥5 km) (0,19 ευρώ/m³.km) 
5,00 x 0,19 =                      0,95 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής:                                 9,29 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την 
µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,29 

(Ολογράφως) : Εννέα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά 
 
 
Άρθρο 4ο: Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 
3,00m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου  και 
την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00m. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.11.02.01 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α) ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.11.02.01                                                                                                  26,30 
β) ∆απάνη µεταφοράς  

• σε απόσταση 3 km (σε αστικές περιοχές, L(<5Km)  
(0,28 ευρώ/m3.km) 
3,00x0,28                                                                                                                             0,84                                                                  

• σε απόσταση 5 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
βατότητας απόσταση L(≥5 km) (0,19 ευρώ/m³.km) 
5,00 x 0,19 =                    0,95 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                             28,09 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την 
µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών: 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 28,09 

(Ολογράφως) : Είκοσι οκτώ ευρώ και εννέα λεπτά 
 
 

Άρθρο 5ο : Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
(Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6082.1  100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/4.13 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α) ΝΕΤ Α/4.13                                                                                                                20,60 
β) ∆απάνη µεταφοράς  

• σε απόσταση 3 km (σε αστικές περιοχές, L(<5Km)  



(0,28 ευρώ/m3.km) 
3,00x0,28                                                                                                                         0,84                                                                  

• σε απόσταση 5 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
βατότητας απόσταση L(≥5 km) (0,19 ευρώ/m³.km) 
5,00 x 0,19 =                0,95 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής:                                                                                     22,39     
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκευής, µε βάση αναλυτική 
επιµέτρηση. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,39 

(Ολογράφως) : Είκοσι δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά 
 
 
Άρθρο 6ο : Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ 
(Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6087) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.12 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντώµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,50 

(Ολογράφως) : ∆έκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 
                                                  
                         
Άρθρο 7ο: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069 100% ) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.07 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α) ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.07                                                                                                   11,30 
β) ∆απάνη µεταφοράς  

• σε απόσταση 3 km (σε αστικές περιοχές, L(<5Km)  
(0,28 ευρώ/m3.km) 
3,00x0,28                                                                                                                         0,84                                                                  

• σε απόσταση 5 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
βατότητας απόσταση L(≥5 km) (0,19 ευρώ/m³.km) 
5,00 x 0,19 =                0,95 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής:                                                                           13,09 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από µελέτη 
γραµµές πληρωµές (τυπικές διατοµές αγωγών): 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,09 

(Ολογράφως) : ∆έκα τρία ευρώ και  εννέα λεπτά 
 
 
Άρθρο 8ο: Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068   100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.05.01 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α) ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.05.01                   12,40 
β) ∆απάνη µεταφοράς  

• σε απόσταση 3 km (σε αστικές περιοχές, L(<5Km)  
(0,28 ευρώ/m3.km) 
3,00x0,28                                                                                                                         0,84                                                        

• σε απόσταση 5 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
βατότητας απόσταση L(≥5 km) (0,19 ευρώ/m³.km) 
5,00 x 0,19 =                0,95 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                         14,19 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m³) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών πληρωµής του 
ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη (τυπική διατοµή) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  14,19 

(Ολογράφως) : ∆έκα τέσσερα ευρώ και δέκα εννέα  λεπτά 
 
 
 



Άρθρο 9ο: Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6311   100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/9.26 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την 
µελέτη 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,98 

(Ολογράφως) : Ενενήντα οκτώ λεπτά  
 
 
Άρθρο 10ο: Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεµα C16/20 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327   100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/9.10.04 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 82,00 

(Ολογράφως) : Ογδόντα δύο ευρώ 
 
 
Άρθρο 11ο: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6301   100% )  
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/9.01 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,20 

(Ολογράφως) : Οκτώ και είκοσι λεπτά 
 
 
Άρθρο 12ο: Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752   100% )  
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/11.01.02 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτου της 
φέρουσας ικανότητας.  
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,90 

(Ολογράφως): ∆ύο και ενενήντα λεπτά 
 
 
Άρθρο 13ο: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10=10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-21. Ονοµ. 
διαµέτρου DN 110 mm/ονοµ. πίεσης PN 10 atm. 
 (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.1) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/12.14.01.05 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλενίου, πλήρως εγκατεστηµένου. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά) : 10,10 

(Ολογράφως) : ∆έκα ευρώ και δέκα λεπτά  
 
 
Άρθρο 14ο: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10=10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-21. Ονοµ. 
διαµέτρου DN 125 mm/ονοµ. πίεσης PN 10 atm. 
 (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.1) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/12.14.01.05 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλενίου, πλήρως εγκατεστηµένου: 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά) : 11,90 

(Ολογράφως) : Έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά  
 
 
Άρθρο 15o: Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, πολινδροµικού τύπου. 
Ονοµαστικής πίεσης 10 atm. Oνοµαστικής διαµέτρου DN 100mm 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6653.1 100%) 



Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια εξήντα ευρώ  

(Αριθµητικά) : 360,00 
 
 
Άρθρο 16ο : ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 80mm 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1 100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/13.03.01.02 
DN 100mm (13.03.01.03) 216,00 ευρώ 
DN 150mm (13.03.01.05) 324,00 ευρώ 
DN150-DN100=DN50  324,00-216,00=108 
DN80 mm   172,80 ευρώ 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά) : 172,80 

(Ολογράφως) : Εκατό εβδοµήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 
 
Άρθρο 17ο : ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 100mm 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1 100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/13.03.01.03 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά) : 216,00 

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια δεκαέξι ευρώ 
 
 
Άρθρο 18ο: ∆ιάνοιξη οπής ή φωλέας επί σκυροδέµατος πάχους άνω του 0,15 και έως 0,30m. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2271Α 100% 
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 
Υλικά, εργαλεία και εργασία ανηγµένα σε ώρες τεχνίτη 
(003)  h   3,00  x 19,87                                                                         59,61                                     
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά) : 59,61 

(Ολογράφως) :  Πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 
 
 
Άρθρο 19ο: Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ΄επέκταση υφιστάµενου από οποιοδήποτε υλικό, ο 
οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση ειδικών τεµαχίων. Για διάµετρο υφισταµένου 
αγωγού Φ80 ή Φ100mm. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6611.1 (30%)+Υ∆Ρ 6622.1 (70%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/16.18.01 
Τιµή ανά σύνδεση, ανάλογα µε την διατοµή του υφισταµένου αγωγού 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 124,00 

(Ολογράφως) :  Εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ 
 
 
Άρθρο 20ο: Θαλάσσια µεταφορά σωλήνων πολυαιθυλενίου DΝ 110 mm. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.1 100%) 
Νέο άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Η δαπάνη µεταφοράς οιουδήποτε υλικού από το λιµάνι του Πειραιά ή της Θεσσαλονίκης, µε 
φορτηγό αυτοκίνητο µήκους 12 m πλάτους 2,20 m και ύψους 1,50 και βάρους 25 τόνων 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των δαπανών είναι 2500 ευρώ, 
∆απάνη µεταφοράς/µέτρα µήκους σωλήνων  
2.500,00 €/12,00x (2,20/0,11) x (1,50/0,11) = 0,76 €/µµ  
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά) : 0,76 

(Ολογράφως) : Εξήντα τρία λεπτά 
 
 
 
 



Άρθρο 21ο: Θαλάσσια µεταφορά σωλήνων πολυαιθυλενίου DΝ 125 mm. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.1 100%) 
Νέο άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Η δαπάνη µεταφοράς οιουδήποτε υλικού από το λιµάνι του Πειραιά ή της Θεσσαλονίκης, µε 
φορτηγό αυτοκίνητο µήκους 12 m πλάτους 2,20 m και ύψους 1,50 και βάρους 25 τόνων 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των δαπανών είναι 2500 ευρώ, 
∆απάνη µεταφοράς/µέτρα µήκους σωλήνων  
2.500,00 €/12,00x (2,20/0,125) x (1,50/0,125) = 0,98 €/µµ  
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά) : 0,98 

(Ολογράφως) : Ενενήντα οκτώ λεπτά 
 
 
Άρθρο 22ο: Θαλάσσια µεταφορά τσιµέντου. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327  100%) 
Νέο άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Η δαπάνη µεταφοράς ενός τόνου τσιµέντου µε φορτηγίδα, από τον τόπο παραγωγής στον τόπο 
ενσωµάτωσης, στην Μυτιλήνη για την παραγωγή σκυροδέµατος οιασδήποτε κατηγορίας είναι  
45 €/τον. 
Τιµή ενός τόνου (1 τον.) 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά) : 45,00 

(Ολογράφως) :  Σαράντα πέντε ευρώ 
 
 
Άρθρο 23ο: Πρόσθετη αποζηµίωση δοµικών πλεγµάτων και σιδηρών οπλισµών  όλων των 
κατηγοριών έργων για την θαλάσσια µεταφορά αυτών. 
 (Κωδικός αναθεώρησης: 6311 100%) 
Νέο άρθρο  
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Τιµή ενός κιλού (kg). 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά) : 0,06 

(Ολογράφως) : Έξι λεπτά. 
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