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 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: 

 
«Άμεση αποκατάσταση  

 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων  
 

της Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου»  
 

Εκτιμώμενης αξίας  170.000,00 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 

 
κ α λ ε ί 

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδό-
χου 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 2 Μαΐου 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 Εργασιών,  
ε) το Τιμολόγιο Μελέτης,  
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. 
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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 
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 τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 στην 
ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.deyamyt.gr). 

  
2.3  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι μέχρι και τη Δευτέρα 24 Απριλίου 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 27 Απριλίου 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 :  

«Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και 
αντλιοστασίων ακαθάρτων της Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου» 

 
με αναθέτοντα φορέα τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 2α  Μαΐου 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  ).  
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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 Προ-
σφορά», 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 
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 πα-
ρούσας. 

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 υποχρεω-
τικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσω-
πό 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 οικο-
νομικών 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. 
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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.  
 
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 απο-
τέλεσμα 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. 
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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, δώδεκα (12) 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 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 επό-
μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικα-
σίας.  
 
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 προ-
σωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προ-
σκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του ανα-
θέτοντα 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. 
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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 δικαιολογη-
τικά 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, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 
22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προ-
σωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρό-
σκλησης, 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 δια-
δικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα 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 άρ-
θρου 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). 
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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 το άρθρο 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 Μελέτης 
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές   
7. Η Τεχνική Έκθεση 
8. Ο Προϋπολογισμός Εργασιών 
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 μεταξύ των τμη-
μάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επι-
κρατεί 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 προ-
σφέροντος, 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 Δικη-
γόρων).  

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-
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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 έργου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες 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 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομι-
κών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 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 Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 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 Διοικητικής Διαδικασίας 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 Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων »,  

 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-
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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 15.13.012.00 (170.000,00 €) και 54.00.100.00 (28.900,00 €) του προϋπολογι-
σμού 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. 

 
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. 101/29-3-2017 για την ανάληψη υπο-
χρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 και η με αριθ. πρωτ. 
394/20-3-2017 (ΑΔΑ : Ω82ΥΟΚΠΛ-Ζ1Κ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 

Τίτλος του έργου : «Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και  
           αντλιοστασίων ακαθάρτων της Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου». 

  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 170.000,00 ευρώ και αναλύ-
εται ως ακολούθως: 
Δαπάνη εργασιών με τιμές μονάδος 
Έργα πολιτικού μηχανικού (Υδραυλικά)      2.758,40 € 
Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα     38.360,10 € 
Συνολική δαπάνη εργασιών με τιμές μονάδος    41.118,50  €  
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%    7.401,33 € 
Απρόβλεπτα13 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης  
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)           
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 
 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 14      7.277,98 €   

 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 202,19 €, σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 
Δαπάνη απολογιστικών εργασιών  
Έργα πολιτικού μηχανικού (Υδραυλικά)     15.000,00 € 
Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα     67.000,00 € 
Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού 
και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων    32.000,00 € 
Συνολική δαπάνη απολογιστικών εργασιών   114.000,00  €  
 
Στη δαπάνη των απολογιστικών εργασιών συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα γενικά έξοδα 
και το αντίστοιχο όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%   

 
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 στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Μήθυμνας Λέσβου 

και στα τρία (3) αντλιοστάσια του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου στις θέσεις Κωστάκη, 
Αγ. Νικόλαος και Μόλια του οικισμού Μήθυμνας. 

 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Με το έργο προβλέπεται: α) η επισκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του 
οικισμού Μήθυμνας (επισκευή ή αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και 
της ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης και επισκευή ή συντήρηση δομικών στοι-
χείων κτιρίων, δεξαμενών, φρεατίων και αντλιοστασίων) και η θέση σε αποδοτική λειτουρ-
γία και β) η αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η αντικατάσταση ή 
επισκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των τριών (3) αντλιοστασίων του κεντρικού α-
ποχετευτικού δικτύου. 



Έργο : Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων  
            και αντλιοστασίων ακαθάρτων της Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου                                                     14                

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν 
πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα ορι-
ζόμενα 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 δέκα (10) ημερολογιακούς μή-
νες 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) και το άρθρο 126 του ν. 4412/2016.  
 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.   
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
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13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 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 τριών χιλιάδων 
τετρακοσίων (3.400,00 €) 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 2α Δεκεμβρίου 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 Τε-

χνικού 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-
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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 . 
 
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 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 17.Α   Έκδοση εγγυητικών επιστολών  
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύμα-

τα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού 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 παρακατά-
θεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερί-
σματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
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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 2α Μαΐου 2017, 
ημέρα Τρίτη.  

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

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 έργων, ηλεκτρομηχανολογικών έργων και έργων 
καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων21 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-
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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-
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. 
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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 (διαγω- 
νισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:23 

(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 αναθέτων φορέας μπορεί να μην απο-
κλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας έχει αποδείξει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατά-
ξεις 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 αποτέ-
λεσμα 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 παρού-
σας,  

(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-
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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 απο-
κλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από 
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδική-
ματος 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 ορίζε-
ται 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.) στις κατηγορίες έργων 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  

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μην έχουν μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, πριν από τη συμμετοχή 
τους στο διαγωνισμό, ανεκτέλεστο υπόλοιπο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων του δημοσίου 
τομέα μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους. 
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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 οριζόμενα 
στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008. 

22.Ε.  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν αναπτύξει και να εφαρμόζουν πρότυπα διασφάλισης ποιό-
τητας και υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

22.ΣΤ. 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 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 αυτή, 
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.Ε της παρούσας. 

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

 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
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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 πρό-
σκλησης26.  
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 ικα-
νότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικα-
νότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρε-
ούνται 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.Ε). 

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

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτι-
κά 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 αποθήκευ-
σης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δε-
δομένων 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 μη-
τρώου 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 
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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  σύμφω-
να με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντί-
στοιχα.  

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 οι-
κονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του με σχέση εξαρτη-
μένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία, καθώς και γ)  για τα 
στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.    

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

Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτι-
κά 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) 
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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. 

 
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 Α1 τάξη και άνω για έργα  υδραυλι-
κά, στην Α2 τάξη και άνω για έργα ηλεκτρομηχανολογικά και στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.  
 
Επιτρέπεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενώσεων οικονομικών φορέων υπό τους όρους 
και προϋποθέσεις της παρ. 3 β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
 
(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 
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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. από υπεύθυνη δήλωση  
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαι-
ογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – με-
λους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομι-
κός φορέας ότι δεν έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών από εργολαβίες δημοσίων 
έργων μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του ανώτα-του 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. 

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

 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε. 
 

Για την απόδειξη της διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινής και ασφάλειας των εργα-
σιών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν πιστοποιητικά που εκδίδονται από ανεξάρτητους 
οργανισμούς, με τα οποία πιστοποιείται ότι ο οικονομικός φορέας έχει αναπτύξει και εφαρ-
μόζει : 
α) σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001 και 
β) σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία, σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις του ISO 1801. 
 

23.8. 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. 

 
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέ-
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τουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρω-
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.  

 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με 
την 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» 



Έργο : Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων  
            και αντλιοστασίων ακαθάρτων της Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου                                                     29                

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 
 

Άρθρο 25   Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης 
που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 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 εκτέ-
λεση του έργου που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, 
όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι 
δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

  
Άρθρο 26   Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1  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,  28 Μαρτίου 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 αριθμ. ……………………… 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
 

 

  



Έργο : Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων  
            και αντλιοστασίων ακαθάρτων της Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου                                                     31                

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 Διαγω-
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 Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

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 και με μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους και γενικών εξόδων των απολογιστικών εργασιών. 

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, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
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 Δεν 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 Δημοσίων 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 Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ 
του ΥΠΕΧΩΔΕ). 

21  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας το έργο 
εμπίπτει στις κατηγορίες των υδραυλικών έργων, ηλεκτρομηχανολογικών έργων και έργων καθαρισμού και 
επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, 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. 
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23  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.3. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 

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 
Διακήρυξη 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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ΤΕΥΧΟΣ 1 

 
TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ 

 
1.  ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα µελέτη µε τίτλο «Άµεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και 
αντλιοστασίων ακαθάρτων Μήθυµνας του ∆ήµου Λέσβου» αφορά τις παρακάτω εργασίες: 

• Την επισκευή των εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων του Μηθυµνας µε την επισκευή ή 
την αντικατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, την επισκευή της ηλεκτρολογικής & 
υδραυλικής εγκατάστασης, την επισκευή ή συντήρηση δοµικών στοιχείων κτιρίων, δεξαµενών 
φρεατίων αντλιοστασίων, και την θέση σε αποδοτική λειτουργία. 

• Αντικατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, αντικατάσταση ή επισκευή 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στα αντλιοστάσια του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου  

 
2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. 

1. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
H προσαγωγή των λυµάτων της Μήθυµνας & της ευρύτερης περιοχής στις Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυµάτων γίνεται µε τρία αντλιοστάσια & µε τους αντίστοιχους καταθλιπτικούς 
αγωγούς ως παρακάτω: 

• Αντλιοστάσιο ΑΙ (Κωστάκη) όπου συγκεντρώνονται τα λύµατα του νότιου οικισµού και του 
οικισµού του Βαφείου και οδηγούνται µε καταθλιπτικό αγωγό µήκους 680 µµ σε φρεάτιο του 
κύριου συλλεκτήρα, µέσω του οποίου µε φυσική ροή καταλήγουν στο αντλιοστάσιο 
ΑΙΙΙ(Μόλια). Το αντλιοστάσιο βρίσκεται δίπλα στο ξενοδοχείο Κωστάκη. 

• Αντλιοστάσιο ΑΙΙ (Αγ. Νικολάου) συγκεντρώνονται τα λύµατα της λεκάνης  της περιοχής του 
λιµανιού της Μήθυµνας  και οδηγούνται µε καταθλιπτικό αγωγό σε φρεάτιο του κύριου 
συλλεκτήρα, µέσω του οποίου καταλήγουν στο αντλιοστάσιο ΑΙΙΙ (Μόλια). 

•  Αντλιοστάσιο ΑΙΙΙ (Μόλια) µε καταθλιπτικό αγωγό  τα λύµατα οδηγούνται στις Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυµάτων. 

Τα χαρακτηριστικά του αντλιοστασίου ΑΙΙΙ είναι τα παρακάτω:     
Αντλιοστάσιο ΑΙ (Κωστάκη)  
∆ιαστάσεις φρεατίου («βρεχόµενες»): 3,00µµ. (µήκος) x 1,50µµ. (πλάτος)  x 1,30 µµ (καθαρό = 
∆ιαφορά  στάθµης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό) 
Καταθλιπτικός αγωγός µήκος 680,00 µµ, διπλός από PVC Φ 140mm, ονοµαστικής πίεσης 10atm, µε  
Η=10,00  Μ.Υ.Σ 
Παροχή αντλίας 35 µ3/h, Η=35,00 Μ.Υ.Σ, τρεις αντλίες 
 
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 
2.1. Παροχές και φορτία σχεδιασµού των εγκαταστάσεων 



 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρατίθενται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους 
Α.Π.420/Γ.Π.37/Α.Φ.6.1.5.4.Γ. Φ121 τα δεδοµένα «εισόδου» παρουσιάζονται στο πίνακα που 
ακολουθούν: 

 
Παροχές και Ρυπαντικά Φορτία Σχεδιασµού  

   ΕΤΟΣ  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 2001 2021 2041 

Ισοδ. πληθυσµός ικ 4904 5650 8650 
Μέγιστη ηµερήσια m3/d 1250 1780 3130 

Μέση ηµερήσια m3/d    
Παροχή αιχµής l/s 35 45 71 

Ρυπαντικό Φορτίο     

BOD5 Kg/d 294 339 519 
SS Kg/d 341 392 600 

Ολικό Άζωτο Kg/d 49 56 85 
Ολικός Φώσφορος Kg/d 15 17 26 

Συγκέντρωση     

BOD5 mg/d 235 190 160 
SS mg/d 273 220 192 

Ολικό Άζωτο mg/d 39 31 27 
Ολικός Φώσφορος mg/d 12 9 8 

 
 

Οι ειδικοί όροι που πρέπει να ικανοποιούν, συµφωνά µε τους παραπάνω εγκεκριµένους Π.Ο., τα 
επεξεργασµένα λύµατα είναι: 

• Ph   6-9 
• Θερµοκρασία  < 28  0C 
• BOD5   < 25  mg/l 
• COD   < 75  mg/l 
• Αιωρούµενα στερεά < 40  mg/l 
• Λίπη- έλαια  < 20  mg/l 
• Απορρυπαντικά <   5  mg/l (βιοδιασπώµενα κατά 80%) 
• Αµµωνία – Ν  < 15  mg/l  
• Νιτρώδη  < 0,6  mg/l 
• Νιτρικά   < 20  mg/l 
• Ορυκτά έλαια  < 15  mg/l 
• Ολικα Κολοβ/ιδή < 1000/100  ml 
• Κολοβ/δια Ε Coil <200/100  ml 

 
Eπίσης η παραγόµενη ιλύς από την εγκατάσταση πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιηµένη και µε 
ξηρότητα όχι µικρότερη του 15%. 
 
2.2. Μέθοδος επεξεργασίας. 
Η µέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της ενεργού ιλύος, µε παρατεταµένο αερισµό µε ταυτόχρονη 
πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος και βιολογική αποµάκρυνση αζώτου.  
 
2.3. Περιγραφή Μονάδας 
Οι επιµέρους εγκαταστάσεις της µονάδας είναι:  
- Φρεάτιο εισόδου Κ.Α.Α και αντλιοστασίου στραγγιδίων.   
- Μονάδα προεπεξεργασίας,  η οποία αποτελείται από την: 

• εσχάρωση, αυτόµατη  (step screen) της Andritz τύπος Aqua Guard M.N.C.I µε διάκενο 
εσχαρισµού τα 6 χιλ. και πλάτος καναλιού τα 500χιλ. 

• χειροκίνητη σχάρα µε διάκενο τα 20χιλ. 
• µεταφορικός –συµπιεστικός κοχλίας  
• µετρητή διαφορικής στάθµης της Endress + Hauser Prosonic FDU80 
• Κυλιόµενη παλινδροµική γέφυρα. 
• τον  δίδυµο αεριζόµενο την εξάµωτη µε γέφυρα εξάµωσης πλάτους 6,5 µέτρα 
• αντλίες άµµου δυο της ΕMU FA 08.52W 
• ∆ιαχωριστήρας άµµου της Andritz τύπος Spisand Sd 260  



 

• ∆ιαχυτηρες εξάµµωσης 2Χ6 
• Φυσητήρες εξάµωσης  τρεις Robuschi S .p.A. Es 15/1 P  
• Τα απαραίτητα θυροφράγµατα αποµόνωσης 

Το σύνολο των έργων προεπεξεργασίας είναι τοποθετηµένα εντός κτιρίου µε σύστηµα απόσµησης 
ενεργού άνθρακα. Της ΑΑF SAAF C carb MA 

- ∆εξαµενή βιοεπιλογής εξοπλισµένη µε σύστηµα µηχανικής ανάδευσης ΕΜU ΤΡ 36.74-8/8, στην 
οποία καταλήγει και η επανακυκλοφορία της ιλύος. 
- Φρεάτιο εισόδου (µερισµού) στην βιολογική βαθµίδα το οποίο ισοκατανέµει την παροχή σε δύο 
ισοδύναµες γραµµές βιολογικής επεξεργασίας. 
- Βιολογική επεξεργασία. Η κάθε γραµµή βιολογικής επεξεργασίας τύπου οξειδωτική τάφρος 
(carousel), αποτελείται από: 

• ένα αερόβιο τµήµα. εξοπλισµένη δυο συν δύο βραδύστροφους επιφανειακούς οριζόντιους 
αεριστήρες , οριζόντιου άξονα τύπου βούρτσας Passavant Pan4-5210, µήκους 3,0 m µε 
εγκατεστηµένη ισχύ τα 15 KW. 

• Για τον έλεγχο παροχής οξυγόνου 1+1 σύστηµα µέτρησης οξυγόνου (σε κάθε δεξαµενή) της 
Endress + Hauser Prosonic COM252-COS 41. 

• Για την ρύθµιση της βύθισης των αεριστήρων 1+1, υπάρχουν δυο µετρητές στάθµης της 
Endress + Hauser Prosonic FDU80 FMU 860  και σύστηµα ρύθµισης του πλευρικού ύψος 
υπερχειληστή   

• ανοξικό  τµήµα και είναι εξοπλισµένη µε σύστηµα µηχανικής ανάδευσης ΕΜU ΤΡ 40.95-6/24., 
• µετρητής αιωρούµενων στερεών της Endress + Hauser Prosonic COM252-COS 41στην έξοδο 

των δεξαµενών αερισµού 
- ∆εξαµενες καθιζησης 

• ∆υο δεξαµενές ορθογώνιες δευτεροβάθµιας καθίζησης εξοπλισµένες µε οριζόντιους   
σαρωτές ιλύος και σύστηµα επιπλεόντων. Η τροφοδότηση των δεξαµενών καθίζησης γίνεται 
µέσω φρεατίου το οποίο διαµοιράζει (ισοκατανέµει) την παροχή στις δύο δεξαµενές 
καθίζησης. 

• Οι δεξαµενές καθίζησης είναι ορθογωνικές (1+1).Τα ξέστρα είναι του τύπου  σάρωσης 
πυθµένα και επιφανείας µε αλυσίδες και πολλαπλές λεπίδες συνεχούς σάρωσης (16 λεπίδες 
ανά δεξαµενή). Αποτελείται από σύστηµα κίνησης µε ηλεκτροκινητήρα και µειωτήρα που 
µεταφέρουν την κίνηση µέσου του αρχικού γραναζιού σε δυο αλυσίδες που φέρουν τις 
λεπίδες σάρωσης. Τα υλικά κατασκευής του συγκροτήµατος του ξέστρου είναι από υλικά που 
αντέχουν στη διάβρωση. Οι λεπίδες σάρωσης (Euroflights) είναι κατασκευασµένες από 
πλαστικό ενισχυµένο µε fiberglass σε διαστάσεις 90mm Χ 200mm, ενώ τα πέδιλα των λεπίδων 
στα σηµεία που ολισθαίνουν επάνω στις ράγες είναι κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο 
πολύ υψηλής πυκνότητας (HDPE).Τα τεµάχια σύνδεσης των λεπίδων στις αλυσίδες είναι από 
πολυεστέρα ενισχυµένο µε ύαλο (FRP).Οι άνω ράγες ολίσθησης των λεπίδων είναι γωνιακή 
διατοµής κατασκευασµένα από πλαστικό ενισχυµένο µε ύαλο και έχουν πλάτος τουλάχιστον 
75mm ενώ οι αναλώσιµες λωρίδες ολίσθησης άνω και κάτω είναι επίσης κατασκευασµένες 
από πολυαιθυλένιο πολύ υψηλής πυκνότητας. Οι βραχίονες στήριξης των άνω ράβδων  είναι 
από συνθετικά υλικά. Τέλος όλα τα µικροϋλικά στήριξης και οι κοχλίες αγκύρωσης είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 

• Ανάντη των καναλιών υπερχείλισης υπάρχει φράγµα επιπλεόντων που αποτελείται από ένα 
περιστρεφόµενο αγωγό µε µακρόστενες οπές, για την συλλογή της επιπλέουσας ιλύος. 

 
Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών  

• Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων  2 
• Κατασκευαστικός οίκος   PASSAVANT-NOGGERATH  
• Τύπος      ANT SCRAPER 
• ∆ιαστάσεις δεξαµενής    19M X 6,0m X 3,0m 
• Ενεργό µήκος σάρωσης   14m 
• Ταχύτητα σάρωσης    0,6m 

Αλυσίδες σάρωσης 
• Μήκος      74m(ανά δεξαµενή) 
• Υλικό κατασκευής    PET 
• Φορτίο λειτουργίας    14.000Ν 
• Βήµα      152,6m 

Αγωγός επιπλεόντων 
• ∆ιάµετρος     273 mm 
• Πάχος      3mm 
• Μήκος      6m (περίπου) 



 

• Υλικό κατασκευής    ανοξείδωτος χάλυβας DIN .1.4301 
- Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας της καθιζάνουσας ιλύος στην δεξαµενή καθίζησης προς τη 

δεξαµενή  βιοεπιλογικής  
- Αντλιοστάσιο περίσσειας για την αποµάκρυνση της πλεονάζουσας ιλύος προς το συγκρότηµα 

επεξεργασµένης ιλύος 
- Μονάδα απολύµανσης 
- Κανάλι µέτρησης παροχής εξοπλισµένο µε στένωση VENTURI και µε σύστηµα στάθµης µε 

υπερήχους. 
- ∆εξαµενή καθαρών 
- Φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης 
- Φρεάτιο φόρτισης το οποίο τροφοδοτεί τον υποβρύχιο αγωγό διάθεσης. Ο αγωγός διάθεσης 

εκβάλει σε βάθος 30µ µε διαχυτήρα µήκους 12µ. 
- Μονάδα πάχυνσης της ιλύος η οποία αποτελείται από την ταινιοφιλτρόπρεσσα αφού 

προηγουµένως η ιλύς περάσει από το τύµπανο προαφυδάτωσης & το σύστηµα προετοιµασίας & 
δοσοµέτρησης πολυηλεκτρολύτη. 

- Αντλιοστάσιο στραγγιδίων  
- Κτίριο διοίκησης, ηλεκτρικών χώρων & άλλα βοηθητικά έργα (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, 

φωτισµού, πυρόσβεσης, τηλεφώνου κ.λ.π.) 
 
2.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ 
2.3.1  Αντλιοστάσια-κεντρικό αποχετευτικό σύστηµα 

Τα Αντλιοστάσια λυµάτων του κεντρικού αποχετευτικού συστήµατος, είναι σε λειτουργία. Η 
παλαιότητα τους σε συνάρτηση µε το  την χωροταξική διαρρύθµιση τους (ένας ενιαίος χώρος) 
έχουν συντελέσει στην κακή κατάσταση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού & των 
υδραυλικών τους εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερα οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι σε κακή 
κατάσταση  εξ αιτίας των ελκυόµενων αερίων από τα φρεάτια των υγρών θαλάµων. 

2.3.2  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων 
Η µονάδα Βιολογικού Καθαρισµού Μήθυµνας, βρίσκεται σε λειτουργία, αλλά εξ αιτίας της 
ελλιπούς συντηρήσεως για ένα  µεγάλο χρονικό διάστηµα συσσωρεύτηκαν λειτουργικά 
προβλήµατα τα οποία αφορούν περισσότερο την εφεδρεία των Εγκαταστάσεων. 

Η σηµερινή κατάσταση των Εγκαταστάσεων αναλυτικότερα είναι τα παρακάτω: 
Μονάδα Προεπεξεργασίας 

1. Παρουσιάζονται  φθορές στο σύστηµα κίνησης της  αυτόµατης σχάρας  (step sreen  ) και 
του συστήµατος µέτρησης διαφορικής στάθµης. 

2. Στο δίδυµο εξαµµωτή, εξ αιτίας της µη κίνησης της γεφύρας για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
να έχει συγκεντρωθεί µεγάλη ποσότητα άµµου στο πυθµένα της δεξαµενής που πρέπει να 
αφαιρεθεί. 

3. Απαιτείται να γίνει έλεγχος για την  λειτουργία της  απόσµησης. 
4. Η πόρτα της εισόδου χρειάζεται επισκευή. 
5. Στον ηλεκτρολογικό πίνακα της µονάδας προεπεξεργασίας (MCC1), ο αυτοµατισµός  

υπολειτουργεί, και δεν υπάρχει  επικοινωνία µε τον Κεντρικό Σταθµό στο κτίριο ∆ιοίκησης, εξ 
αιτίας της κακής κατάστασης του PLC και των αντιστοίχων βοηθητικών καρτών εισόδου- 
εξόδου.  

∆εξαµενές αερισµού 
Υπάρχουν δύο δεξαµενές αερισµού (σε λειτουργία είναι η µία µόνο δεξαµενή λόγω φορτίου).  

1. Ο ηλεκτρικός πίνακας, βρίσκεται  σε πολύ κακή κατάσταση  (καλώδια φθαρµένα από δράση 
τρωκτικών, ο οποίος παραµένει ανοιχτός κάτω από δύσκολες και κακές καιρικές συνθήκες, 
διακόπτες και θερµικά καταστραµµένα, καµένες κάρτες ψηφιακών εισόδων – εξόδων, 
αναλογικές κάρτες, πρόγραµµα λειτουργιάς χαµένο, inverter έκτος λειτουργίας). Η 
κατάσταση του πίνακα έχει ως αποτέλεσµα, οι απαιτούµενες  λειτουργίες να γίνονται µόνο 
τοπικά και χειροκίνητα, όπως είναι η λειτουργία των δυο οριζόντιων φυσητήρων και του 
αναδευτήρα της δεξαµενής λειτουργίας. Επίσης δεν υπάρχει επικοινωνία του τοπικού 
σταθµού αερισµού MCC2 µε των ΚΣΕ ελέγχου και καθώς επίσης δεν λειτουργεί κανένας 
αυτοµατισµός. 

2.  Οι οριζόντιοι αεριστήρες, των δεξαµενών  αερισµού λειτουργούν χειροκίνητα χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η απαίτηση σε διαλυµένο οξυγόνου. Οι αναδευτήρες της ανοξικής ζώνης 
της δεύτερης γραµµής δεξαµενής αερισµού, δεν λειτουργούν. 

3. Οι ρυθµιστές στροφών, του 1+1 αεριστήρων αερισµού δεν λειτουργούν µε αποτέλεσµα να 
µην επιτυγχάνεται η καλύτερη και οικονοµικότερη λειτουργία τους. 

4. Απαιτείται έλεγχος και θέση σε λειτουργιάς, των µετρητών διαλυµένου οξυγόνου και στερεών 
και  της λειτουργίας των µεταβλητών υπερχειλιστών.  



 

∆εξαµενές καθίζησης 
Οι δεξαµενές καθίζησης είναι δύο  και λειτούργει η µία.  

1. Από τα 16 οριζόντια ξέστρα, που έχει η κάθε  δεξαµενή καθίζησης, έχουν αποµείνει µόνο 8, µε 
αποτέλεσµα το σύστηµα της καθίζησης να υπολειτουργεί  και να συσσωρεύει λάσπη , τόσο 
στην επιφάνεια της, όσο  και στον πυθµένα της. Τα ξέστρα είναι του τύπου  σάρωσης 
πυθµένα και επιφανείας µε αλυσίδες και πολλαπλές λεπίδες συνεχούς σάρωσης .Ένα 
σύστηµα αρκετά πολύπλοκο, και δυσλειτουργικό. Το σύστηµα αυτό υπάρχει µόνο στις 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων της Μήθυµνας. Στο παρελθόν ο εξοπλισµός των 
δεξαµενών καθίζησης έχει αντικατασταθεί δύο φορές.  Η επαναφορά της λειτουργίας του 
ανωτέρω συστήµατος µε την συµπλήρωση του κατεστραµµένου εξοπλισµού δεν διασφαλίζει 
την οµαλή και κανονική λειτουργία της δεξαµενής καθίζησης. Για τους παραπάνω λόγους 
προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάµενου συστήµατος µε παλινδροµική γέφυρα 

2. ∆εν λειτουργούν οι ρυθµιστές στροφών, του 1+1 αντλιών επανακυκλοφορίας, για την 
καλύτερη και οικονοµικότερη λειτουργία αυτών. 

3. Απαιτείται έλεγχος και θέση σε λειτουργίας, των µετρητή παροχής. 
4. ∆εν υπάρχει επικοινωνία του τοπικού σταθµού καθίζησης MCC3 µε των ΚΣΕ ελέγχου και δεν 

λειτουργεί κανένας αυτοµατισµός 
5. Οι δυο αντλίες περίσσειας ιλύος, είναι εκτός λειτουργίας, έχουν να λειτουργήσουν για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα και για τον λόγο αυτό δεν µπορεί σε αυτή την φάση να εκτιµηθεί η 
κατάσταση του εξοπλισµού. . 

Χλωρίωση - δεξαµενή αποθήκευσης βιοµηχανικού νερού - αντλιοστάσιο στραγγιδίων  
1. ∆εν υπάρχει επικοινωνία του τοπικού σταθµού χλωρίωσης MCC4 µε τον Κεντρικό Σταθµό 

Ελέγχου (ΚΣΕ)  και δεν λειτουργεί κανένας αυτοµατισµός. 
2. Οι δυο αντλίες από την δεξαµενή αποθήκευσης , είναι εκτός λειτουργίας, έχουν να 

λειτουργήσουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα και δεν µπορεί σε αυτή την φάση να εκτιµηθεί η 
κατάσταση του εξοπλισµού. 

3. Απαιτείται έλεγχος και θέση σε λειτουργίας, του µετρητή Υπολειµµατικού Χλωρίου. 
Αφυδάτωσης ιλύος. 

Εκτός λειτουργίας, έχει να λειτουργήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα και δεν µπορεί σε αυτή την 
φάση να εκτιµηθεί η κατάσταση του εξοπλισµού. 

1. ∆εν υπάρχει επικοινωνία του τοπικού σταθµού αφυδάτωσης MCC5 µε τον Κεντρικό Σταθµό 
Ελέγχου (ΚΣΕ)  και δεν λειτουργεί κανένας αυτοµατισµός. 
Σύστηµα αυτοµατισµού και εποπτείας  (Scada) 
Στο σύστηµα αυτοµατισµού και εποπτείας (Scada) στην ΕΕΛ Μήθυµνας, παρουσιάζονται τα εξής:  

1. Βλάβη CPU κεντρικού PLC στο πίνακα της µονάδας προεπεξεργασίας ΜCC1. 
2. Βλάβη µονάδας remote I/O στο πίνακα αερισµού και είναι σε πολύ  κακή κατάσταση ΜCC2. 
3. Τα PLC των αντλιοστασίων λυµάτων δε λειτουργούν. 
4. Η επικοινωνία µεταξύ των Τοπικών Σταθµών ΜΕΛ και αντλιοστασίων δε λειτουργεί. 
5. Παράλληλα, υπάρχει σηµαντική απόκλιση µεταξύ ηλεκτρολογικών σχεδίων και πραγµατικής 

κατάστασης. 
6. Υπάρχει σηµαντική έλλειψη αντικεραυνικής προστασίας, στην οποία οφείλονται πολλές από 

τις παραπάνω ζηµιές. 
7. Το πρόγραµµα του PLC είναι κλειδωµένο 

 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
3.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Οι εργασίες που προβλέπονται για εκτέλεση µε την παρούσα µελέτη στα αντλιοστάσια ακαθάρτων 
είναι οι παρακάτω: 
Αντλιοστάσιο ΑΙ (ΚΩΣΤΑΚΗ) 

• Αντικατάσταση δύο από τα τρία υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα µε νέο υποβρύχιο 
αντλητικό συγκρότηµα (άρθρο AT18 του συµβατικού τιµολογίου) & σύµφωνα µε την ΤΠ 5. 

•  Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης & πίνακα, σύµφωνα µε την ΤΠ 12 και 
αποζηµιώνεται µε απολογιστικό τρόπο. 

• Αυτοµατισµοί (άρθρο 25 του συµβατικού τιµολογίου & σύµφωνα µε την ΤΠ11). Οι εργασίες 
που προβλέπονται αφορούν αντικατάσταση και προσθήκη εξοπλισµού αυτοµατισµού. 
Παραµετροποίηση ασύρµατου δικτύου για σύνδεση µε τη ΜΕΛ. Συγγραφή νέου 
προγράµµατος λειτουργίας και επικοινωνίας. ∆οκιµή και θέση σε λειτουργία, τόσο αυτόνοµα 
όσο και µε τη ΜΕΛ. Επισηµαίνεται ότι το υφιστάµενο PLC δεν υποστηρίζεται από τον 
κατασκευαστή (siemens) από το 2010 και πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο νέας γενιάς. Το 
πρόγραµµα δεν µετατρέπεται και απαιτείται νέα ανάπτυξη. 

 



 

Αντλιοστάσιο ΑΙΙ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)  
1. Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης & επισκευή πίνακα, σύµφωνα µε την ΤΠ12 και 

αποζηµιώνεται µε απολογιστικό τρόπο. 
2.  Αντικατάσταση ή επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης, σύµφωνα µε την ΤΠ 10. 
3. Αυτοµατισµοί (άρθρο 25 του συµβατικού τιµολογίου & σύµφωνα µε την ΤΠ11.  
4. Συντήρηση ΗΖ (σύµφωνα µε την ΤΠ16 και αποζηµιώνεται µε απολογιστικό τρόπο) 
Αντλιοστάσιο ΑΙ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΜΟΛΙΑ)  
1. Αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης, σύµφωνα µε την ΤΠ 10. 
2. Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης & επισκευή πίνακα, σύµφωνα µε την ΤΠ12 και 

αποζηµιώνεται µε απολογιστικό τρόπο. 
3. Αυτοµατισµοί (άρθρο 25 του συµβατικού τιµολογίου & σύµφωνα µε την ΤΠ11 ). 
4. Συντήρηση ΗΖ (σύµφωνα µε ΤΠ16 και αποζηµιώνεται µε απολογιστικό τρόπο).    
Οι εργασίες για την  αντικατάσταση της υδραυλικής εγκατάστασης των αντλιοστασίων θα 
αποζηµιωθεί µε τα άρθρα του συµβατικού τιµολογίου ΑΤ19,ΑΤ20,ΑΤ21,ΑΤ23 & ΑΤ24. 
Επισηµαίνεται ότι οι εργασίες για την εγκατάσταση αντλιών & αντικατάσταση υδραυλικής 
εγκατάστασης οι οποίες προτείνονται να εκτελεστούν και στα τρία αντλιοστάσια, θα 
προγραµµατίζονται & θα εκτελούνται µε τέτοιο τρόπο που ώστε να λαµβάνεται υπόψη ότι τα 
αντλιοστάσια είναι σε λειτουργία. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτιµήσει ότι οι σταλίες προσωπικού & 
εξοπλισµού θα είναι αυξηµένες & ανηγµένες στις αναφερόµενες αναλυτικά τιµές µονάδος. 
 
3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
3.2.1. Οι εργασίες αφορούν την κατά απόλυτη προτεραιότητα, επισκευή και θέση σε αποδοτική 

λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων Μήθυµνας µε τον   καθαρισµό 
δοµικών  στοιχείων, την συντήρηση ή επισκευή ή αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισµού. 

3.2.2. Οι εργασίες εκτελούνται µε βάση την µελέτη εφαρµογής που καταρτίζεται από τον ανάδοχο & 
εγκρίνεται από την υπηρεσία & περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 

Στάδιο 1ο: Καταγραφή & έλεγχο όλου του εξοπλισµού των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό, 
ηλεκτροµηχανολογικό, υδραυλικό, οικοδοµικό). Για τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό παραδίδεται 
λίστα µε τα στοιχεία: Μονάδα, Είδος-Περιγραφή, Οίκος, Τύπος, Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων, 
Κατάσταση (σε κατάσταση λειτουργίας, επισκευής, αντικατάστασης).  
Στάδιο 2ο:  Συντάσσεται για κάθε διακριτή εργασία,  πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών µε το οποίο 
προτείνεται ο αριθµός του προσωπικού που θα απασχοληθεί, ο αριθµός & το είδος των 
µηχανηµάτων, οι εργασίες συντήρησης-επισκευής εξοπλισµού, ο/τα προς προµήθεια 
εξοπλισµός/υλικά που απαιτείται/ουνται για προµήθεια, µε το προτεινόµενο κόστος. Επίσης 
ιεραρχούνται οι προς εκτέλεση εργασίες & οι περαιτέρω έλεγχοι για τον εντοπισµό µη ανιχνεύσιµων 
προβληµάτων (αστοχίες µηχανηµάτων κ.λ.π). Στόχος της ιεράρχησης αυτής είναι η κατά 
προτεραιότητα εκτέλεση εργασιών µε γνώµονα την ταχύτερη θέση σε λειτουργία της µονάδας.  
Ο υφιστάµενος  Η/Μ εξοπλισµός της µονάδας διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

• Σε εξοπλισµό για τον οποίο  απαιτείται συντήρηση 
• Σε εξοπλισµό για τον οποίο απαιτείται επισκευή 
• Σε εξοπλισµό που πρέπει να  αντικατασταθεί.  

3.2.3. Οι εργασίες που προβλέπονται για εκτέλεση µε την παρούσα µελέτη κωδικοποιούνται σε 
Τεχνικές Προδιαγραφές ως παρακάτω: 

• Εκκένωση-Καθαρισµός φρεατίων, αντλιοστασίων & σωληνώσεων υδραυλικής 
εγκατάστασης (Τεχνική Προδιαγραφή 1). 

• Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα σε δεξαµενές & 
φρεάτια εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων & αντλιοστασίων (Τεχνική Προδιαγραφή 2). 

• Επισκευή κατασκευών ή κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες (καλύµµατα 
φρεατίων, εσχάρες, γέφυρα & ξέστρο καθίζησης, θυροφράγµατα, µεταφορική ταινία 
εσχαρισµάτων, παλινδροµική γέφυρα (Τεχνική Προδιαγραφή 3). 

• Έλεγχος & επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (Τεχνική Προδιαγραφή 12). 
• Συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού αντλιών (Τεχνική Προδιαγραφή 13). 
• Αποκατάσταση υδραυλικών διατάξεων (Τεχνική Προδιαγραφή 14). 
• Προµήθεια εγκατάσταση υποβρυχίων αντλιών λυµάτων (Τεχνική Προδιαγραφή 15) 
• Συντήρηση Η/Ζ (Τεχνική Προδιαγραφή 16). 
• Μετατροπή των ξέστρων της δεξαµενής καθίζησης τύπου αλυσίδας σε παλινδροµική γέφυρα 

(Τεχνική Προδιαγραφή 17). 
• Έλεγχος λειτουργίας & επισκευή βιολογικών δεξαµενών (Τεχνική Προδιαγραφή 18). 
• Έλεγχος λειτουργίας επισκευή εξάµµωσης-αµµοδιαχωριστή (Τεχνική Προδιαγραφή 19). 
• Έλεγχος λειτουργίας αυτόµατης εσχάρας & κοχλία µεταφοράς εσχαρισµάτων (Τεχνική 

Προδιαγραφή 20). 



 

• Λειτουργία Ε.Ε.Λ (Τεχνική Προδιαγραφή 21). 
 
3.2.4. Οι προτεινόµενες εργασίες κατηγοριοποιούνται ως προς τον τρόπο αποζηµίωσης σε δύο 
κατηγορίες, ως παρακάτω:  
Κατηγορία (ι). Οι εργασίες  τιµολογούνται στο περιγραφικό τιµολόγιο της µελέτης και 
αποζηµιώνονται µε τις αντίστοιχες τιµές. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εργασίες των Τεχνικών 
Προδιαγραφών ΤΠ1, ΤΠ2, ΤΠ3 & ΤΠ4. 
Κατηγορία (ιi). Οι εργασίες είναι κατά κύριο λόγο εργασίες συντήρησης και συνεπώς είναι δύσκολο 
να τιµολογηθούν επειδή η αναγκαιότητα τους προκύπτει µετά από δοκιµαστικές εργασίες & έρευνες 
(δοκιµαστική λειτουργία Η/Μ εξοπλισµού στο σύνολο του). Ίδιες ή παρόµοιες εργασίες δεν 
τιµολογούνται στο Περιγραφικό Τιµολόγιο, Υδραυλικών Έργων & συνεπώς η τιµολόγηση τους µπορεί 
να γίνει µόνο µε παρακολούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής ώστε 
να καθοριστούν τα πραγµατικά στοιχεία κόστους. Κρίνεται ότι στην παρούσα φάση σύνταξης της 
µελέτης ο οπτικός & µόνο έλεγχος δεν µπορεί να συγκεκριµενοποιήσει τις προς εκτέλεση εργασίες.  Σε 
αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εργασίες των Τεχνικών Προδιαγραφών ΤΠ12, ΤΠ14, ΤΠ15,ΤΠ16, ΤΠ17, 
ΤΠ18, ΤΠ19,ΤΠ20,& ΤΠ21. Οι εργασίες αυτές αποζηµιώνονται µε απολογιστικό σύστηµα. 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης  & µε  στοιχεία 
της µελέτης εφαρµογής από την κατασκευή της µονάδας και αφορούν περιγραφές & σχέδια, κατά 
το µέρος που ισχύουν & δεν έχουν επικαιροποιηθεί µε τροποποιήσεις που έγιναν κατά την εκτέλεση 
του έργου. 
3.2.5. Η πλέον βασική εργασία αφορά την µετατροπή των ξέστρων της δεξαµενής καθίζησης τύπου 
αλυσίδας σε παλινδροµική γέφυρα. Για την εργασία αυτή απαιτείται η εξόλκιση  του υπάρχοντος 
εξοπλισµού & η αντικατάσταση του µε τον εξοπλισµό που περιγράφετε µε την Τεχνική Περιγραφή 
ΤΠ17. Η µετατροπή απαιτεί αναλυτική µελέτη εφαρµογής που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο του 
έργου αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, µε ακριβή κοστολόγηση των προµηθειών & 
εργασιών που απαιτούνται.  
 
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο συνολικός προϋπολογισµός των απολογιστικών εργασιών του έργου ανέρχεται σε 170.000,00 
ευρώ (χωρίς τον Φ.Π.Α) αναλυόµενος ως παρακάτω: 
 
Α. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (∆ηµοπράτηση µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης για 
κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού άρθρο 95 .παρ. 2α  
του Ν.4412/2016  ) 
Εργασίες                                                         41.118,50 
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)                             7.401,33 
Άθροισµα                                                       48.519,83                                                    
Απρόβλεπτα 15%                                             7.277,97 
Άθροισµα                                                       55.797,80 
Πρόβλεψη αναθεώρησης                                 202,20 
Άθροισµα                                                       56.000,00 
Φ.Π.Α 17%                                                         9.520,00 
Σύνολο  (σε ακέραια ευρώ)                          65.520,00     
 
Β. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (∆ηµοπράτηση µε µειοδοσία στο ποσοστό οφέλους 
και γενικών εξόδων για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών  » του άρθρου 126 του Ν.4412/2016) 
Εργασίες                                                          96.610,17 
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)                            17.389,83 
Άθροισµα                                                      114.000,00 
Φ.Π.Α 17%                                                       19.380,00 
Σύνολο  (σε ακέραια ευρώ)                         133.380,00     
 
Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (άθροισµα επιµέρους προϋπολογισµών)                                                      
Εργασίες                                                          41.118,50 
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)                              7.401,33 
Άθροισµα                                                        48.519,83 
Απρόβλεπτα 15%                                              7.277,97 
Άθροισµα                                                        55.797,80 
Αναθεώρηση                                                       202,20 
Άθροισµα                                                        56.000,00                                                        
Απολογιστικές εργασίες                               114.000,00 



 

Άθροισµα                                                         170.000,00 
Φ.Π.Α 17%                                                          28.900,00 
Γενικό Σύνολο  (σε ακέραια ευρώ)                198.900,00       
 
O προϋπολογισµός αναλύεται ανά κατηγορία εργασιών ως παρακάτω:  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Εργασίες 
Πολιτικού 

(Υδραυλικά) 
(Σε €) 

Ηλεκτρο-
µηχανολογικές 

εργασίες 
(Σε €) 

Εργασίες 
καθαρισµού και 

επεξεργασίες νερού 
και υγρών, στερεών 

και αερίων 
αποβλήτων 

(Σε €) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Σε €) 

Εργασίες (µε τιµολόγιο) 2.758,40 38.360,10 0,00 41.118,50 

ΓΕ & ΟΕ 18% 496,51 6.904,82 0,00 7.401,33 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.254,91 45.264,92 0,00 48.519,83 

Απρόβλεπτα 488,24 6.789,74 0,00 7.277,97 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.743,15 52.054,66 0,00 55.797,80 

Αναθεώρηση 56.85 145,34 0,00 202,20 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.800,00 52.200,00 0,00 56.000,00 

Απολογιστικές εργασίες 
(Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυµάτων) 
15.000,00 55.000,00 32.000,00 102.000,00 

Απολογιστικές εργασίες 
(Αντλιοστασίων) 

0,00 12.000.00 0,00 12.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 18.800,00 119.200,00 32.000,00 170.000,00 

Φ.Π.Α 17% 3.196,00 20.264,00 5.440,00 28.900,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.996,00 139.464,00 37.440,00 198.900,00 

 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 
 

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΝΕΡΟΥ-ΛYΜΑΤΩΝ 

 
 

ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ 

 
 
 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

κ.α.α 
 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝAΣΤΑΣΙΟΥ                 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Y. ∆ΕΥΑΛ 
κ.α.α 

 
 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
 



 

 

  

  

ΕΡΓΟ: 
 

Άµεση αποκατάσταση των 
εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυµάτων και 
αντλιοστασίων ακαθάρτων 
της Μήθυµνας  του ∆ήµου 
Λέσβου  
 

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: 170.000.00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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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 «Άµεση αποκατάσταση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων της Μήθυµνας του ∆ήµου 
Λέσβου» 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 Άµεση αποκατάσταση των   
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων της Μήθυµνας του  ∆ήµου 
Λέσβου.  

Τα έργα που κατασκευάζονται είναι τα παρακάτω:  
• Την επισκευή των εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων του Μήθυµνας µε την επισκευή ή 

την αντικατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, την επισκευή της ηλεκτρολογικής & 
υδραυλικής εγκατάστασης, την επισκευή ή συντήρηση δοµικών στοιχείων κτιρίων, δεξαµενών 
φρεατίων αντλιοστασίων, και την θέση σε αποδοτική λειτουργία. 

• Αντικατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού , αντικατάσταση ή επισκευή 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στα αντλιοστάσια του κεντρικού αποχετευτικού 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(σκέλος του προϋπολογισµού που δηµοπρατείται 

µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης   για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του  προσαυξηµένο 
κατά το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών που περιέχεται στον Προϋπολογισµό της µελέτης, 
µειωµένο κατά το ποσοστό της έκπτωσης που προσέφερε ο Ανάδοχος. 

- Το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού µελέτης (σκέλος του προϋπολογισµού που δηµοπρατείται 

µε µειοδοσία στο ποσοστό οφέλους και γενικών εξόδων για την εκτέλεση απολογιστικών 
εργασιών)  µειωµένο κατά το ποσοστό της έκπτωσης που πρόσφερε ο ανάδοχος επί του 
ποσοστού ΓΕ & ΟΕ (Γενικά Έξοδα  &  Όφελος Εργολαβικό)  

 
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).    
 
 
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 ∆έκα (10) 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. 
 
 
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: 
- 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. 
 
 
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. 
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. 
 
 
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 
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. 
 
 
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 
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. 
- 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. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
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).   
 
 
Άρθρο 1ο: Καθαρισµός δεξαµενών, ορθογωνικών καναλιών οποιονδήποτε διαστάσεων 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων από φερτά υλικά & κάθε είδους ιζήµατα σε υγρή ή στερεή 
µορφή 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6053   100% 
Καθαρισµός δεξαµανών, φρεατίων αντλιοστασίων & ορθογωνικών καναλιών οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, στεγασµένων ή µη από φερτά υλικά, στάσιµα νερά & κάθε είδους ιζήµατα σε υγρή ή 
στερεή µορφή µε χρήση µηχανικών µέσων και χειρωνακτική υποβοήθηση. 
Περιλαµβάνεται η φόρτωση των ανασυροµένων προϊόντων καθαρισµού επί αυτοκινήτου ή βυτίου, 
για την µεταφορά προς οριστική απόθεση. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) όγκου προϊόντων καθαρισµού  
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Είκοσι  και oκτώ λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 20,08 
 
 
Άρθρο 2ο: Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων (χωρίς την δαπάνη ηλεκτρικής 
ενέργειας). Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα ισχύος 3,0 έως 5,0 ΚW 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6108  100% 
Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων για την αποστράγγιση 
εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυµάτων κατά την εκτέλεση των 
διαφόρων εργασιών του έργου, εφ’ όσον τούτο προβλέπεται από την µελέτη ή µετά από έγγραφη 
εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ‘’Εργοταξιακές αντλήσεις 
υδάτων’’ και 08-10-02-00 ‘’Άντλησης Βορβόρου-Λυµάτων’’ 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:   
α. Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος κατάλληλης ισχύος 
για το εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των ανάλογων σωληνώσεων , 
συσκευών και εξαρτηµάτων. 
β. Η δαπάνη της ηλεκτρικής ενέργειας παρέχεται από τις εγκαταστάσεις. 
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία µε καύσιµα και η συντήρηση της 
αντλίας και των σωληνώσεων. 
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλούµενων νερών προς υπάρχοντα αποδεκτή. 
ε. Οι µετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης των 
εργασιών. 
στ. Οι σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο. 
Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης. 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 4,44 
 



 

Άρθρο 3o: Καθαρισµός αγωγών αποχέτευσης µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος. Καθαρισµός 
αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης      Υ∆Ρ 6120  100% 
Πλήρης καθαρισµός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, 
µήκους 30 έως 60 m, µε χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισµού 
και µέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, 
ακροφύσια αναρρόφησης κλπ. 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η τροφοδοσία µε το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση των 
ιζηµάτων, η συλλογή και αποκοµιδή των προϊόντων καθαρισµού, καθώς και η δαπάνη των µέτρων 
ρύθµισης της κυκλοφορίας στην θέση επέµβασης και ο πλήρης καθορισµός του χώρου γύρο από 
τα φρεάτια µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενοµένου καθαρισµού επιµετράτε ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Πέντε  και εξήντα λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 5,60 
 
 
¨Άρθρο 4ο : Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα οφειλοµένων 
στην διάβρωση του οπλισµού µε χρήση επισκευαστικών κονιασµάτων και αναστολέων διάβρωσης 
Κωδικός Αναθεώρησης       Υ∆Ρ 6370  100% 
Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος οφειλοµένων στην 
διάβρωση του οπλισµού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέµατος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία 
έχει ως αποτέλεσµα την διόγκωση του οπλισµού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του 
σκυροδέµατος. 
Εφαρµογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονται στην σειρά Προτύπων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, µε χρήση προϊόντων που φέρουν σήµανση CE, χηµικώς συµβατών µεταξύ τους, 
εγκεκριµένων από την Υπηρεσία, µετά από τεκµηριωµένη µε τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπο των πάσης φύσεως υλικών(προαναµεµιγµένων 
ινοπλισµένων επισκευαστικών κονιαµάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για 
εφαρµογή µε το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-
7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ) σε σφραγισµένες συσκευασίες 
που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν στη σήµανση CE  

• Η χρήση ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεµβάσεων  
• Η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέµατος στην περιοχή της επέµβασης µε χρήση 

εργαλείων πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, µέχρι την πλήρη 
αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωµένου οπλισµού. 

• Ο επιµελής καθαρισµός των ράβδων του οπλισµού µε συρµατόβουρτσα. 
• Η εφαρµογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισµού µε ρολλό ή πινέλο . 
• Η παρασκευή και εφαρµογή του επισκευαστικού κονιάµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

προµηθευτή για την αποκατάσταση της διατοµής του στοιχείου σκυροδέµατος στην αρχική 
της. 

• Η τελική εξοµάλυνση της επιφάνειας µετά την σκλήρυνση του επισκευαστικού κονιάµατος και 
η εφαρµογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως µε ρολλό ή 
πινέλο. 

Στις εργασίες καθαρισµού της επιφάνειας επέµβασης δεν περιλαµβάνεται τυχόν απαιτούµενη 
υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
Επιµέτρηση µε βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος 
της επέµβασης που προβλέπεται από την µελέτη (ορθογωνισµένη επιφάνεια). 
Επισηµαίνεται ότι η επιφάνεια των επεµβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούµενη έκταση, µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισµού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του 
οπλισµού έχει προχωρήσει πέραν της αρχικός προβλεφθείσας έκτασης. 
Επισηµαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή σε εκτεταµένες βλάβες κατασκευών από 
σκυρόδεµα. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο(m²) εργασίας πλήρως περαιωµένης 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Πενήντα τρία και εξήντα λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 53,60 
 
 
 



 

Άρθρο 5ο: Εφαρµογή υδροβολής µέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέµατος 
Κωδικός Αναθεώρησης      Υ∆Ρ 6370   100% 
Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος µέσης πίεσης(150-200 bar) για τον πλήρη καθαρισµό τους 
από σκόνη, εξανθήµατα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς ρύπους (αιθάλη, γκράφιτι), 
σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειµένου να κατασκευασθούν νέες προστατευτικές επιστρώσεις. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου, λειτουργία και αποµάκρυνση του 
εξοπλισµού υδροβολής (συµπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία  νερού κλπ), η χρήση 
ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρµογής, η εκτέλεση των εργασιών από ειδικευµένο 
προσωπικό εφοδιασµένο µε προστατευτικές στολές, η ανάλωση νερού και η λήψη µέτρων συλλογής 
και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο(m²) εργασίας πλήρως περαιωµένης 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ∆ύο και εξήντα λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 2,60 
 
 
Άρθρο 6ο : Εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης οπλισµού σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος µε 
επάλειψη επί της επιφάνειας. 
Κωδικός Αναθεώρησης      Υ∆Ρ 6320.3   100% 
Αναστολείς διάβρωσης σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, της εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας µετά από τεκµηριωµένη πρόταση του Αναδόχου, εφαρµοζόµενοι επί της επιφανείας 
των στοιχείων από σκυρόδεµα µε ρολλό ή πινέλο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, στις 
θέσεις που προβλέπονται από την µελέτη.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο(m²) εργασίας πλήρως περαιωµένης 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ∆έκα τέσσερα και σαράντα λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 14,40 
 
 
Άρθρο 7ο : Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή,  επί τόπου του έργου.  Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών 
µε περιορισµένη µηχανουργική επεξεργασία  
 Κωδικός Αναθεώρησης      Υ∆Ρ 6751   100% 
Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µη διατοµές 
και χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια  των αναλωσίµων συγκόλλησης και κοπής, των εξαρτηµάτων 
σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία σε µόνιµη εγκατάσταση µεταλλικών 
κατασκευών ή/και εν µέρει επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση των στοιχείων  εάν χρειαστεί 
για την φόρτωση & µεταφορά τους σε µόνιµη εγκατάσταση(µηχανουργείο) & η 
προσυναρµολόγηση τους  µετά την επισκευή τους, η φόρτωση και µεταφορά τους επί τόπου του 
έργου προς οριστική συναρµολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιµολογείται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε το 
άρθρο Υ∆Ρ 11.09) 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή: 
(α) στις φέρουσες και µη κατασκευές από δοµικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων. 
(β)στην επισκευή θυροφραγµάτων, συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, 
AVIO, AMIL, κλπ), δοκών εµφράξεως ανοιγµάτων και εσχαρών παρακράτησης 
φερτών/επιπλεόντων(trash racks).  
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως αποπερατωµένης επισκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισµών του βάρους. 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Ένα και είκοσι έξι λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 1,26 
 
 
Άρθρο 8ο : Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή,  επί τόπου του έργου. Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών 
µε ηυξηµένη µηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) 
 Κωδικός Αναθεώρησης      Υ∆Ρ 6751  100% 
Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µη διατοµές 
και χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια  των αναλωσίµων συγκόλλησης και κοπής, των εξαρτηµάτων 
σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σε µόνιµη εγκατάσταση µεταλλικών 
κατασκευών ή/και εν µέρει επί τόπου του έργου, η αποσυναρµολόγηση των στοιχείων  εάν χρειαστεί 
για την φόρτωση & µεταφορά τους σε µόνιµη εγκατάσταση-µηχανουργείο & η προσυναρµολόγηση 



 

τους  µετά την επισκευή τους, η φόρτωση και µεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική 
συναρµολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιµολογείται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε το άρθρο Υ∆Ρ 11.09) 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή: 
(α) στις φέρουσες και µη κατασκευές από δοµικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων. 
(β)στην επισκευή θυροφραγµάτων, συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, 
AVIO, AMIL, κλπ), δοκών εµφράξεως ανοιγµάτων και εσχαρών παρακράτησης 
φερτών/επιπλεόντων(trash racks).  
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως αποπερατωµένης επισκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισµών του βάρους. 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ∆ύο και εβδοµήντα λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 2,70 
 
 
Άρθρο 9ο :Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία 
και την βαφή,  επί τόπου του έργου. Κατασκευές µε περιορισµένη µηχανουργική επεξεργασία  
 Κωδικός Αναθεώρησης      Υ∆Ρ 6751  100% 
Κατασκευή στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µη διατοµές και χαλυβδόφυλλα 
διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια του χάλυβα, των καταναλώσιµων συγκόλλησης και κοπής, των 
εξαρτηµάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην µελέτη, σε µόνιµη εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών ή/και εν µέρει επί τόπου του έργου, η 
προσυναρµολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και µεταφορά τους επί τόπου του έργου προς 
οριστική συναρµολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιµολογείται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε το άρθρο Υ∆Ρ 
11.09) 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή: 
(α) στις φέρουσες και µη κατασκευές από δοµικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
(β)στην κατασκευή θυροφραγµάτων, συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, 
AVIO, AMIL, κλπ), δοκών εµφράξεως ανοιγµάτων και εσχαρών παρακράτησης 
φερτών/επιπλεόντων(trash racks), βάσει εγκεκριµένων σχεδίων. 
Επισηµαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασµού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β) καθώς και 
τυχόν δικαιώµατα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας του παρόντος 
άρθρου. 
Αναλόγως του απαιτούµενου βαθµού επεξεργασίας των µορφοχαλύβων και της προβλεπόµενης 
αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα επιµέρους άρθρα. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως αποπερατωµένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισµών του βάρους. 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ∆ύο και δέκα λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 2,10 
 
 
Άρθρο 10ο :Κατασκεύες από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία 
και την βαφή,  επί τόπου του έργου. Κατασκευές µε ηυξηµένη µηχανουργική επεξεργασία (εργασία 
τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring)(11.05.03) 
 Κωδικός Αναθεώρησης      Υ∆Ρ 6751  100% 
Κατασκευή στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µη διατοµές και χαλυβδόφυλλα 
διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια του χάλυβα, των καταναλώσιµων συγκόλλησης και κοπής, των 
εξαρτηµάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην µελέτη, σε µόνιµη εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών ή/και εν µέρει επί τόπου του έργου, η 
προσυναρµολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και µεταφορά τους επί τόπου του έργου προς 
οριστική συναρµολόγηση/τοποθέτηση(η οποία τιµολογείται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε το άρθρο Υ∆Ρ 
11.09) 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή: 
(α) στις φέρουσες και µη κατασκευές από δοµικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
(β)στην κατασκευή θυροφραγµάτων, συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, 
AVIO, AMIL, κλπ), δοκών εµφράξεως ανοιγµάτων και εσχαρών παρακράτησης 
φερτών/επιπλεόντων(trash racks), βάσει εγκεκριµένων σχεδίων. Επισηµαίνεται ότι η δαπάνη 
σχεδιασµού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β) καθώς και τυχόν δικαιώµατα επί 
σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας του παρόντος άρθρου. 



 

Αναλόγως του απαιτούµενου βαθµού επεξεργασίας των µορφοχαλύβων και της προβλεπόµενης 
αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα επιµέρους άρθρα. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως αποπερατωµένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισµών του βάρους. 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):  Τέσσερα και πενήντα λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 4,50 
 
 
Άρθρο 11ο : Αµµοβολή/µεταλλοβολή χαλύβδινων κατασκευών (11.06) 
Κωδικός Αναθεώρησης      Υ∆Ρ 6751  100% 
Αµµοβολή ή µεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιοµηχανική εγκατάσταση 
ποιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 
‘’Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών έργων’’ 
Επισηµαίνεται ότι η αµµοβολή των κατασκευών προ της εφαρµογής των στρώσεων αντιδιαβρωτικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής. 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Eίκοσι ένα λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 0,21 
 
 
Άρθρο 12ο : Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών. Eφαρµογή θερµού 
γαλβανίσµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641 µε πάχος επικάλυψης 75µm (µικρά)  
 Κωδικός Αναθεώρησης      Υ∆Ρ 6751  100% 
Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων κατασκευών µετά την διαµόρφωση των 
στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόµιση τους στο εργοτάξιο 
για την τελική συναρµολόγηση και ανέργεση τους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 
‘’Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών έργων’’ 
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των επιφανειών 
των στοιχείων κατά την φορτοεκφότωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής 
προστασίας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 ‘’Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών έργων’’ 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής. 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Τριάντα ένα λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 0,31 
 
 
Άρθρο 13o:Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών 
Κωδικός Αναθεώρησης      Υ∆Ρ 6751  100% 
Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο σε δύο στρώσεις, µε συνολικό 
πάχος ξηρού υµένα χρώµατος τουλάχιστον 125 µµ, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 ‘’Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών έργων’’ 
Επισηµαίνεται ότι τι παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή στην βαφή σωληνώσεων. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Κg) έτοιµης κατασκευής  
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Τριάντα ένα λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 0,31 
 
 
Άρθρο 14ο : Συναρµολόγηση-εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών  
 Κωδικός Αναθεώρησης      Υ∆Ρ 6751  100% 
Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην τελική συναρµολόγηση επί τόπου του έργου και την 
τοποθέτηση/εγκατάσταση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, µεταλλικών κατασκευών που 
έχουν προσκοµισθεί έτοιµες από την µελέτη θέσεις, µεταλλικών κατασκευών που έχουν προσκοµισθεί 
έτοιµες ή ηµιέτοιµες από το εργοστάσιο και έχουν ήδη βαφεί. 
Συµπεριλαµβάνονται η απασχόληση ειδικευµένου προσωπικού, γερανών κλπ ανυψωτικών 
διατάξεων, τα απαιτούµενα ικριώµατα και βοηθητικές κατασκευές για την ανέγερση, η χρήση 
γρύλλων και ναυτικών κλειδιών, οι απαιτούµενες αγκυρόβιδες , το µη συρρικνούµενο κονίαµα για την 
έδραση των πελµάτων ή την πάκτωση στοιχείων από σκυρόδεµα, η λήψη µέτρων ασφαλείας και η 
αποκατάσταση τυχόν φθορών στην βαφή των στοιχείων της κατασκευής κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. 
Τα τυχόν απαιτούµενα υστερότυχα σκυροδέµατα (σκυροδέµατα δευτέρου σταδίου) επιµετρώνται και 
τιµολογούνται ιδιαίτερα, µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 



 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) κατασκευής µε βάση αναλυτικούς υπολογισµούς ή ζύγιση.  
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Είκοσι τρία λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 0,23 
 
 
Άρθρο 15ο : Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγµένες 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 6224   100% 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδήρων θυρών ή µονόφυλλων µε ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες 
ανοιγµένες ή µη µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαµαρίνας µαύρης πάχους 1,2 mm και µε 
ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες 
ορθογωνικής διατοµής, µε αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαµαρίνα 
µαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, σιδερογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης 
τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας( τύπου YALE ή παρεµφερούς)και χειρολαβές 
από λευκό µέταλλο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 ’’Σιδηρά κουφώµατα’’.  
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)    
ΕΥΡΩ (Ολογράφως ): Πέντε και εξήντα λεπτά 
           (Αριθµητικά) :   5,60 

 
 

Άρθρο 16ο : Υαλοστάσιο σιδηρά µε περσίδες 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 6204  100% 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδήρων υαλοστασίων µε τµήµατα σταθερά ή κινητά µε περσίδες στο 
εξωτερικό τους οποιασδήποτε µορφής σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 ‘’Σιδηρά 
κουφώµατα’’, από κοιλοδοκούς, µε κάσσα αρµοκάλυπτρα, πηχίσκους στερέωσης υαλοπινάκων. 
Περιλαµβάνεται τα σιδηρά προφίλ και ράβδοι, τα υλικά σύνδεσης τοποθέτησης και λειτουργίας 
καθώς και η εργασία κατασκευής τοποθετήσεως και στερεώσεως. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)    
ΕΥΡΩ (Ολογράφως ): Έντεκα και είκοσι λεπτά 
           (Αριθµητικά) :   11,20 

                
 

Άρθρο 17ο : Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδήρων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεων νερού ή διαλύτου 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  100% 
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
‘’Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών’’ 
Απόφεξη και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος 
ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
ΕΥΡΩ (Ολογράφως ): Έξι και εβδοµήντα λεπτά 
           (Αριθµητικά) :   6,70 
 
 
Άρθρο 18ο :Υποβρύχιο συγκρότηµα λυµάτων παροχής 30 m3/h σε µανοµετρικό  9m 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100% 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους κατακόρυφου υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήµατος λυµάτων, υγρού θαλάµου, παροχής 30m3/h και µανοµετρικού ύψος 9m, που 
περιλαµβάνει αντλία ακαθάρτων, κατάλληλη για άντληση αστικών λυµάτων που δεν έχουν υποστεί 
καµία επεξεργασία, συνδεδεµένη άµεσα σε ενιαίο κέλυφος µε υποβρύχιο τριφασικό στεγανό 
ηλεκτροκινητήρα µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, την ειδική καµπύλη εξαγωγής µε πέλµα στήριξης και 
σύστηµα σύνδεσης της µε την αντλία χωρίς βίδες και τη διάταξη ανάρτησης και οδήγησης του 
συγκροτήµατος µε όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά και κάθε αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό 
δαπάνη δοκιµών ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία του συγκροτήµατος σύµφωνα 
µε τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής και της υποδείξεις της Επιβλέψης. 
Τιµή για τεµάχιο πλήρως εγκαταστηµένου αντλητικού συγκροτήµατος 
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι και σαράντα λεπτά 
          (Αριθµητικώς): 4.436,40 
 
 
Άρθρο 19ο : ∆ικλείδα συρταρωτή ελαστικής έµφραξης ονοµαστικής πίεσης PN10. Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 100 mm 



 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 
φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση σε αντλιοστάσιο µιας χυτοσιδηράς συρταρωτής 
δικλείδας, ελαστικής έµφραξης, εσωτερικού σπειρώµατος ονοµαστικής πίεσης PN10, µε φλάντζες 
κατά ΕΝ 1092-2, PN 10. Περιλαµβάνονται οι κοχλίες και τα παρεµβάσµατα σύνδεσης και κάθε άλλο 
αναγκαίο εξάρτηµα, µικρουλικό, δαπάνη δοκιµών ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και 
λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής, τα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένης στο αντλιοστάσιο δικλείδας 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):  ∆ιακόσια ενενήντα πέντε  
          (Αριθµητικώς):  295,00 
 
 
Άρθρο 20ο : Bαλβίδα αντεπιστροφής σφαιρικής έµφραξης ονοµαστικής πίεσης PN 10. Oνοµαστικής 
διαµέτρου DN 100mm. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 
φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π και εγκατάσταση µιας βαλβίδας, αντεπιστροφής σφαιρικής έµφραξης 
ειδικής για λύµατα, ονοµαστικής πίεσης PN 10, ονοµαστικής διαµέτρου όπως κατωτέρω καθορίζεται, 
µε σώµα από χυτοσίδηρο και φλάντζες κατά ΕΝ 1092-2, PN 10. Περιλαµβάνονται οι ανοξείδωτοι 
κοχλίες και τα παρεµβάσµατα σύνδεσης και κάθε άλλο αναγκαίο εξάρτηµα, µικρούλικο, δαπάνη 
δοκιµών ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους της 
αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένης βαλβίδας. 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):  Τριακόσια δέκα και ογδόντα λεπτά 
          (Αριθµητικώς):  310,80 
 
 
Άρθρο 21ο : Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης PN 10. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 
mm. 13.15.01.04 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100% 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού χαλύβδινου 
τεµαχίου εξάρµωσης, συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 «Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών». 
Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης. 
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιµών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):  Εκατό τριάντα εννέα  
          (Αριθµητικώς):  139,00 
 
 
Άρθρο 22ο : Πυροσβεστήρας σκόνης 6 Kg 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 
φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση ενός πυροσβεστήρα σκόνης τύπου Pa, χωρητικότητας 6 
kg, φορτηγού, πλήρους µε το αντίστοιχο στήριγµα ανάτρησης στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένου, 
δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής 
Προδιαγραφής, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 
Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως ): Τριάντα επτά και δέκα πέντα λεπτά 
           (Αριθµητικά) :  37,15 
           
 
Άρθρο 23ο : Χαλύβδινες σωληνώσεις αντλιοστασίου, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100mm. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5   100% 
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 
φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση των χαλύβδινων σωληνώσεων µεταξύ του θαλάµου 
αναρρόφησης του αντλιοστασίου και των σηµείων σύνδεσης του χαλύβδινου συλλεκτήριου 



 

καταθλιπτικού αγωγού της εγκατάστασης µε τον δίδυµο καταθλιπτικό αγωγό από PVC εντός του 
αντλιοστασίου. 
 Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι σωληνώσεις κατάθλιψης των αντλιών από χαλυβδοσωλήνα άνευ 
ραφής 114,3x4,5 & οι προσαρµογές του συλλεκτήριου αγωγού για σύνδεση µε τον διπλό 
καταθλιπτικό αγωγό ήτοι: 

• Ευθύγραµµα τµήµατα σωληνώσεων από γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής, οι 
καµπύλες, οι συστολές/διαστολές και οι συναρµογές χαλυβδοσωλήνων όλα γαλβανισµένα 
εν θερµώ. 

• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση των σωληνώσεων & των 
ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, συστολές/διαστολές) και το γαλβάνισµα εν θερµώ των ετοίµων 
σωληνώσεων, η οριστική εγκατάσταση αυτών σύµφωνα µε την υπάρχουσα συνδεσµολογία 
και η εκτέλεση των απαιτούµενων ελέγχων στεγανότητας, τις απαιτήσεις της αντίστοιχης 
Τεχνικής Προδιαγραφής, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

• Η αποξήλωση των υφιστάµενων σωληνώσεων, οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία µε τρόπο 
ώστε να επιτυγχάνεται κατά το δυνατό λειτουργία µε ελεγχόµενες & συντονισµένες παύσεις 
του κατάντη αντλιοστασίου. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) πλήρως εγκατεστηµένων χαλύβδινων σωληνώσεων.   
ΕΥΡΩ (Ολογράφως ): Ενενήντα εννέα και πενήντα λεπτά 
           (Αριθµητικά) :   99,50 
 
 
Άρθρο 24ο : Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1    100%    (12.20) 
Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαµέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό 
κατηγορίας P250GH, µε τους γαλβανισµένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης, πλήρως συνδεδεµένες στην σωληνογραµµή (υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιµα 
και εργασία). 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως ): Τέσσερα και ογδόντα λεπτά 
           (Αριθµητικά) :   4,80 
 
 
Άρθρο 25ο : Aποκατάσταση λειτουργίας πίνακα αυτοµατισµού 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87  100% 
Αντικατάσταση του υπάρχοντος PLC ,των ψηφιακών καρτών και της οθόνης εισαγωγής 
παραµέτρων µε καινούργιο σύγχρονο εξοπλισµό, σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή 12: 
Αποκατάσταση λειτουργίας Πίνακα Αυτοµατισµού   
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως ): Είκοσι τέσσερις  χιλιάδες 
           (Αριθµητικά) :   24.000,00  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΜΑ∆Α Α :   ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗXΑΝΙΚΟΥ 

                    

∆απάνη 
Περιγραφή 

κωδικός 
άρθρου 

Α.Τ.  Κωδικός αναθ. 
Κωδικός 

ΕΤΕΠ  1501-
΄+ 

Μον. Ποσότ. 
Τιµή 

µονάδας 
Μερική  Ολική  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ                   
Καθαρισµός δεξαµενών, ορθογωνικών 
καναλιών οποιονδήποτε διαστάσεων 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων από 
φερτά υλικά και κάθε είδους ιζήµατα σε υγρή 
ή στερεή µορφή 

Νέο άρθρο 1 Υ∆Ρ 6053  100%   m³ 50,00 20,08 1.004,00 

  



Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 
συγκροτηµάτων (χωρίς την δαπάνη 
ηλεκτρικής ενέργειας). Αντλητικά 
συγκροτήµατα ηλεκτρικίνητα ισχύος 3,0 έως 
5,0 KW 

Νέο άρθρο 2 Υ∆Ρ 6108  100% 
08-10-01-00  
08-10-02-00 

h 100,00 4,44 444,00 

  
Καθαρισµός αγωγών αποχέτευσης µε 
χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος. 
Καθαρισµός αγωγού αποχέτευσης  DN 200-
300 mm 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/16.40.01 

3 Υ∆Ρ 6120  100%   m 50,00 5,60 280,00 

  

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων 
από οπλισµένο σκυρόδεµα οφειλοµένων 
στην διάβρωση του οπλισµού µε χρήση 
επισκευαστικών κονιαµάτων και αναστολέων 
διάβρωσης 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/10.19 

4 Υ∆Ρ 6370  100%   m² 5,00 53,60 268,00 

  

Εφαρµογή υδροβολής µέσης πιέσεως επί 
επιφανειών σκυροδέµατος 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/10.18 

5 Υ∆Ρ 6370  100%   m² 5,00 2,60 13,00 
  

Εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης 
οπλισµού σε στοιχεία οπλισµένου 
σκυροδέµατος µε επάλειψη επί της 
επιφανείας 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/10.20 

6 
Υ∆Ρ 6320.13 

100% 
  m² 5,00 14,40 72,00 

  

Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών από 
χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί 
τόπου του έργου. Επισκευή υφιστάµενων 
κατασκευών µε περιορισµένη µηχανουργική 
επεξεργασία 

Νέο άρθρο 7 Υ∆Ρ 6751  100%   Kg 50,00 1,26 63,00 

  
Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών από 
χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί 
τόπου του έργου. Επισκευή υφιστάµενων 
κατασκευών µε ηυξηµένη µηχανουργική 
επεξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, 
κυλίνδρου, boring). 

Νέο άρθρο 8 Υ∆Ρ 6751  100%   Kg 50,00 2,70 135,00 

  
Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και 
λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 
προστασία και την βαφή, επί τόπου του 
έργου. Κατασκευές µε περιορισµένη 
µηχανουργική επεξεργασία. 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/11.05.02 

9 Υ∆Ρ 6751  100%   Kg 50,00 2,10 105,00 

  



Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και 
λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 
προστασία και την βαφή, επί τόπου του 
έργου. Κατασκευές µε ηυξηµένη 
µηχανουργική επεξεργασία (εργασία 
τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/11.05.03 

10 Υ∆Ρ 6751  100%   Kg 50,00 4,50 225,00 

  

Αµµοβολή/µεταλλοβολή χαλύβδινων 
κατασκευών 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/11.06 

11 Υ∆Ρ 6751  100% 08-07-02-01 Kg 50,00 0,21 10,50 
  

Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων 
κατασκευών. Εφαρµογή Θερµού 
γαλβανίσµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, µε 
πάχος επικάλυψης 75µm (µικρά) 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/11.07.02 

12 Υ∆Ρ 6751  100% 08-07-02-01 Kg 70,00 0,31 21,70 

  

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευή σε 
διαβρωτικό περιβάλλον 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/11.08.04 

13 Υ∆Ρ 6751  100% 08-07-02-01 Kg 70,00 0,31 21,70 
  

Συναρµολόγηση-εγκατάσταση µεταλλικών 
κατασκευών 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/11.09 

14 Υ∆Ρ 6751  100%   Kg 50,00 0,23 11,50 
  

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες ΟΙΚ Α/62.24 15 ΟΙΚ 6224  100% 03-08-02-00 Kg 5,00 5,60 28,00   

Υαλοστάσια σιδηρά µε περσίδες ΟΙΚ Α/62.04 16 ΟΙΚ 6204  100% 03-08-02-00 Kg 5,00 11,20 56,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α :   ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗXΑΝΙΚΟΥ  2.758,40 2.758,40 

ΓΕ & ΟΕ (18%)                 496,51 

Άθροισµα                  3.254,91 

Απρόβλεπτα (15%)                 488,24 

Άθροισµα                  3.743,15 

Αναθεώρηση                 56,85 

Άθροισµα                  3.800,00 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                    

Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων                  15.000,00 

Αντλιοστασίων                  0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  15.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 18.800,00 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   

ΟΜΑ∆Α Β:   ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
                    

∆απάνη 
Περιγραφή 

κωδικός 
άρθρου 

Α.Τ.  Κωδικός αναθ. 
Κωδικός 

ΕΤΕΠ  1501-
΄+ 

Μον. Ποσότ. 
Τιµή 

µονάδας 
Μερική  Ολική  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ                   
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών 
επιφανειών µε χρώµα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεων νερού ή 
διαλυτου 

ΟΙΚ Α/77.80 17 ΟΙΚ 7755  100% 03-10-03-00 m² 100,00 6,70 670,00   

Υποβρύχιο συγκρότηµα λυµάτων παροχής 
35m3/h σε µανοµετρικό 35m. 

Νέο άρθρο 18 ΗΛΜ 21 100%   τεµ. 2 4.436,40 8.872,80   

∆ικλείδα συρταρωτή ελαστικής έµφραξης 
ονοµαστικής πίεσης PN 10. Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 100mm. 

Νέο άρθρο 19 ΗΛΜ 84 100%   τεµ. 5 295,00 1.475,00   

Βαλβίδα αντεπιστροφής σφαιρικής 
έµφραξης ονοµαστικής πίεσης PN 10. 
Ονοµαστικής διαµέτρο DN 100mm. 

Νέο άρθρο 20 ΗΛΜ 84 100%   τεµ. 5 310,80 1.554,00   

Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής 
πίεσης PN 10. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 
100mm 

Υ∆Ρ 
Α/13.15.01.04 

21 
Υ∆Ρ 6651.1  

100% 
08-06-07-05 τεµ. 5 139,00 695,00   

Πυροσβεστήρας σκόνης 6Kg Νέο άρθρο 22 ΗΛΜ 19 100%   τεµ. 2 37,15 74,30   

Χαλίβδινες σωληνώσεις αντλιοστασίου, 
ονοµαστικής διαµέτρο DN 100mm 

Νέο άρθρο 23 ΗΛΜ 5 100%   µµ 10,00 99,50 995,00   

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 
ΝΕΤ Υ∆Ρ 
Α/12.20 

24 
Υ∆Ρ 6651.1  

100% 
  Kg 5 4,80 24,00   

Αποκατάσταση λειτουργίας πίνακα 
αυτοµατισµού 

Νέο άρθρο 25 ΗΛΜ 87  100%   τεµ. 1 24.000,00 24.000,00   

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ Β:   ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 38.360,10 38.360,10 

ΓΕ & ΟΕ (18%)                 6.904,82 



Άθροισµα                  45.264,92 

Απρόβλεπτα (15%)                 6.789,74 

Άθροισµα                  52.054,66 

Αναθεώρηση                 145,34 

Άθροισµα                  52.200,00 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    

 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων  
              

  55.000,00 

 Αντλιοστασίων  
              

  12.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    67.000,00 

                    

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     119.200,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΜΑ∆Α Γ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ,ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

                    

∆απάνη 
Περιγραφή 

κωδικός 
άρθρου 

Α.Τ.  Κωδικός αναθ. 
Κωδικός 

ΕΤΕΠ  1501-
΄+ 

Μον. Ποσότ. 
Τιµή 

µονάδας 
Μερική  Ολική  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ                   

                    

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ  Γ:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ,ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 0,00 0,00 

                    

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                    

 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων                  32.000,00 

 Αντλιοστασίων                  0,00 



ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ,ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   32.000,00 

                    

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ,ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   32.000,00 

                    

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                  170.000,00 

Φ.Π.Α. 17%   28.900,00 

Γενικό Σύνολο   198.900,00 

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ (Εγκ. 36/13-12-2001)   198.900,00 

 
 
 
 
 

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 
 

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΝΕΡΟΥ-ΛYΜΑΤΩΝ 

 
 

ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
κ.α.α 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝAΣΤΑΣΙΟΥ                 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Y. ∆ΕΥΑΛ 
κ.α.α 

 
 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
 



 

 

  

  

ΕΡΓΟ: 
 

Άµεση αποκατάσταση των 
εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυµάτων και 
αντλιοστασίων ακαθάρτων 
της Μήθυµνας  του ∆ήµου 
Λέσβου  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

14/17 
 

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: 170.000.00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
ΤΕΥΧΟΣ 5 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 
Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
Ελήφθησαν από το Πρακτικό ∆ιαπιστώσεως Τιµών 
111-001  Εργάτης ανειδίκευτος   64,99 x 1,1358 x 1,65891/7,75  =   15,80 
112-002  Βοηθός (ειδικευµένος εργάτης) 71,48 x 1,1358 x 1,65891/7,75  =   17,38 
113-003  Τεχνίτης    84,31 x 1,1358 x 1,65891/7,75  =   20,50 
 
A-2. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ  

1. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα αντλιοστασίου 35m3/h, 35m, πλήρες 
ΤΕ1       3.300,00 ευρώ/τεµ.                                                                         

2. ∆ικλείδα συρταρωτή DN100,  PN10  
ΠΡΣ 712.20         227,00 ευρώ/τεµ.  

3. Βαλβίδα αντεπιστροφής λυµάτων DN100, PN10 
Υ∆Ρ Ν.383α.16.4        275,00 ευρώ/τεµ. 

4. Πυροσβεστήρας σκόνης 6 χγρ.       
Ν. ΑΤΗΕ 660.1.2          20,00 ευρώ/τεµ.                                 

5. Χαλυβδοσωλήνας µαύρος άνευ ραφής 114,3 x 4,5 
ΤΕ2            41,42 ευρώ/µµ 

6.   Aποκατάσταση λειτουργίας πίνακα αυτοµατισµού 
ΤΕ3  (υλικά & εργασία)                    τεµ.             12.000,00 ευρώ/τεµ.                                                    
                                                
                                                                                                          
Β. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Άρθρο 1ο: Καθαρισµός δεξαµενών, ορθογωνικών καναλιών οποιονδήποτε διαστάσεων 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων από φερτά υλικά και κάθε είδους ιζήµατα σε υγρή ή στερεή 
µορφή 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6053  100% ) 
Νέο άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α) ΝΕΤ Υ∆Ρ A/16.05  
                      50% (συντελεστής αποµείωσης τιµής) x 20,60  10,30 
β) ∆απάνη µεταφοράς 

• σε απόσταση 12,00 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
             βατότητας απόσταση L(>=5 km) (0,19 ευρώ/m³.km) 

      50,00 x 0,19 =         9,50 
• σε απόσταση 1,00km (σε αστικές περιοχές,  



 

L(<5 Km) (0,28 ευρώ/m³.km) 
1,00 x 0,28 =         0,28 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής      20,08 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) όγκου προϊόντων καθαρισµού 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 20,08 

(Ολογράφως)  : Είκοσι και οκτώ λεπτά 
 
 
Άρθρο 2ο: Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων (χωρίς την δαπάνη ηλεκτρικής 
ενέργειας) . Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα ισχύος 3,0 έως 5,0 ΚW 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6108  100% ) 
Νέο άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΝΕΤ Υ∆Ρ A/6.01 
                      60% (συντελεστής αποµείωσης τιµής) x 7,40  4,44 
Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 4,44 

(Ολογράφως)  : Τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά 
 
 
Άρθρο 3ο: Καθαρισµός αγωγών αποχέτευσης µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος. Καθαρισµός 
αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6120  100% ) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/16.40.01 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 5,60 

(Ολογράφως)  : Πέντε  και εξήντα λεπτά 
 
 
Άρθρο 4ο: Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα οφειλοµένων 
στην διάβρωση του οπλισµού µε χρήση επισκευαστικών κονιαµάτων και αναστολέων διάβρωσης. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6370  100% ) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/10.19 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 53,60 

(Ολογράφως)  : Πενήντα τρία  και εξήντα λεπτά 
 
 
Άρθρο 5ο: Εφαρµογή υδροβολής µέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέµατος 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6370  100% ) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/10.18 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 2,60 

(Ολογράφως)  : ∆ύο και εξήντα λεπτά 
 
 
Άρθρο 6ο: Εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης οπλισµού σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος µε 
επάλειψη επί της επιφανείας 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6320.3  100% ) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/10.20 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 14,40 

(Ολογράφως)  : ∆έκα τέσσερα και σαράντα λεπτά 
 
 
Άρθρο 7ο: Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή,  επί τόπου του έργου. Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών 
µε περιορισµένη µηχανουργική επεξεργασία  
( Κωδικός Αναθεώρησης      Υ∆Ρ 6751   100%) 



 

Νέο άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΝΕΤ Υ∆Ρ A/11.05.02 
60% (συντελεστής αποµείωσης τιµής λόγω µη προµήθειας υλικών ) x 2,10 :           1,26 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) πλήρως αποπερατωµένης επισκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισµών του βάρους. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 1,26 

(Ολογράφως)  : Ένα και είκοσι έξι λεπτά 
 
 
Άρθρο 8ο: Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή,  επί τόπου του έργου. Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών 
µε αυξηµένη µηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring)  
( Κωδικός Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6751   100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/11.05.03 
60% (συντελεστής αποµείωσης τιµής λόγω µη προµήθειας υλικών ) x 4,50 :           2,70 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) πλήρως αποπερατωµένης επισκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισµών του βάρους. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 2,70 

(Ολογράφως)  : ∆ύο και εβδοµήντα λεπτά 
 
 
Άρθρο 9ο: Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία 
και την βαφή,  επί τόπου του έργου. Κατασκευές µε περιορισµένη µηχανουργική επεξεργασία  
 (Κωδικός Αναθεώρησης:     Υ∆Ρ 6751   100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/11.05.02 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) πλήρως αποπερατωµένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισµών του βάρους. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 2,10 

(Ολογράφως)  : ∆ύο  και δέκα λεπτά 
 
 
Άρθρο 10ο: Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία 
και την βαφή,  επί τόπου του έργου. Κατασκευές µε αυξηµένη µηχανουργική επεξεργασία (εργασία 
τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring)  
( Κωδικός Αναθεώρησης:      Υ∆Ρ 6751   100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/11.05.03 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) πλήρως αποπερατωµένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισµών του βάρους. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 4,50 

(Ολογράφως)  : Τέσσερα και πενήντα λεπτά 
 

 
Άρθρο 11ο: Αµµοβολή/µεταλλοβολή χαλύβδινων κατασκευών 
( Κωδικός Αναθεώρησης      Υ∆Ρ 6751   100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/11.06 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) έτοιµης κατασκευής 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 0,21 

(Ολογράφως)  : Είκοσι ένα λεπτά 
 
 
Άρθρο 12ο: Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρµογή θερµού γαλβανίσµατος 
κατά ΕΛΟΤ EN ΙSO 1641, µε πάχος επικάλυψης 75µm (µικρά) 
( Κωδικός Αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6751   100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/11.07.02 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) έτοιµης κατασκευής 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 0,31 

(Ολογράφως)  : Τριάντα ένα λεπτά 
 
 

 



 

Άρθρο 13ο: Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον 
( Κωδικός Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6751   100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/11.08.04 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) έτοιµης κατασκευής 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 0,31 

(Ολογράφως)  : Τριάντα ένα λεπτά 
 
 
Άρθρο 14ο: Συναρµολόγηση-εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών 
( Κωδικός Αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6751   100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/11.09 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) κατασκευής µε βάση αναλυτικούς υπολογισµούς ή ζύγιση 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 0,23 

(Ολογράφως)  : Είκοσι τρία λεπτά 
 
 
Άρθρο 15ο : Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγµένες 
(Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 6224   100%) 
ΟΙΚ Α/62.24               
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)    
ΕΥΡΩ (Ολογράφως)  : Πέντε και εξήντα λεπτά 

(Αριθµητικά)  : 5,60 
 
 

Άρθρο 16ο : Υαλοστάσιο σιδηρά µε περσίδες 
(Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ 6204  100%) 
ΟΙΚ Α/62.04               
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)    
ΕΥΡΩ (Ολογράφως)  : Έντεκα και είκοσι λεπτά 

(Αριθµητικά)   : 11,20 
 

                
Άρθρο 17ο : Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδήρων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεων νερού ή διαλύτου 
(Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755    100%) 
ΟΙΚ Α/77.80               
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
ΕΥΡΩ (Ολογράφως)  : Έξι και εβδοµήντα λεπτά 

(Αριθµητικά)   : 6,70 
 
 
Άρθρο 18ο: Υποβρύχιο συγκρότηµα λυµάτων παροχής 35 m3/h σε µανοµετρικό 35m. 
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 21   100%) 
Νέο άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Yλικά  
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα αντλιοστασίου 35m3/h, σε µανοµετρικό 35m, πλήρες 
Τιµή Εµπορίου (ΤΕ1)         τεµ.        1 x 3.300,00                                3.300,00 
Εργασία 
Αποσυναρµολόγηση παλαιού & εγκατάσταση νέου 
Τεχνίτης (003)                    Ω    30    x 20,50                                          615,00                                         
Βοηθός  (002)                   Ω    30    x 17,38                                          521,40 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                            4.436,40   
Τιµή για τεµάχιο πλήρως εγκαταστηµένου αντλητικού συγκροτήµατος 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 4.436,40 

(Ολογράφως)  :  Τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι και σαράντα λεπτά 
 
                                           
 
 



 

Άρθρο 19ο: ∆ικλείδα συρταρωτή ελαστικής έµφραξης ονοµαστικής πίεσης PN10. Oνοµαστικής 
διαµέτρου DN 100mm 
( Κωδικός Αναθεώρησης :     ΗΛΜ 84   100%) 
Νέο άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Υλικά 
∆ικλείδα συρταρωτή DN100 PN10 αυξηµένη 
κατά 5% για υλικά σύνδεσης, κοχλίες κλπ.   
(ΠΡΣ 712.2)    τεµ   1,05 x 227,00                                                          238,35 
Εργασία 
Τεχνίτης           (003) Ω  1,50 x 20,50                                                      30,70 
Βοηθός           (002) Ω  1,50 x 17,38                                                      26,07 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                               295,00                                                             
Τιµή για τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένης στο αντλιοστάσιο δικλείδας 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 295,00 

(Ολογράφως)  : ∆ιακόσια ενενήντα πέντε  
 
 
Άρθρο 20ο:  Βαλβίδα αντεπιστροφής σφαιρικής έµφραξης ονοµαστικής πίεσης PN 10. Ονοµαστική 
διαµέτρου DN 100mm. 
( Κωδικός Αναθεώρησης:      ΗΛΜ 84   100%) 
Νέο άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Υλικά 
Βαλβίδα αντεπιστροφής λυµάτων DN100, PN10 
αυξηµένη κατά 2% για υλικά σύνδεσης, κοχλίες 
κλπ 
(Ν.383α.16.4)    τεµ   1,02 x 275,00                                                       280,50                                                                                 
Εργασία 
Τεχνίτης           (003) Ω  0,80 x 20,50                                                      16,40 
Βοηθός           (002) Ω  0,80 x 17,38                                                      13,90 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                               310,80                                                                                                                              
Τιµή για τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένης βαλβίδας 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 310,80 

(Ολογράφως)  : Τριακόσια δέκα και ογδόντα λεπτά 
 
 
Άρθρο 21ο:  Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης PN 10. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 
100mm. 
( Κωδικός Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6651.1   100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/13.15.01.04 
Τιµή για τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 139,00 

(Ολογράφως)  : Εκατό τριάντα εννέα 
 
 
Άρθρο 22ο:  Πυροσβεστήρας σκόνης 6 Kg 
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19) 
Νέο άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Υλικά 
Πυροσβεστήρας σκόνης 6 χγρ. 
Στηρίγµατα και µικρουλικά 
Στήριξης 10% της αξίας του       
                      (660.1.2)   τεµ.     1   x 20,00                                  20,00     
                                                10% x 20,00                                 2,00 
Εργασία 
Τεχνίτης              (003)  Ω       0,40 x 20,50                                    8,20 
Βοηθός              (002)  Ω       0,40 x 17,38                                    6,95 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                     37,15               
                                                                                                              



 

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ.)  
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 37,15 

(Ολογράφως)  : Τριάντα επτά και δέκα πέντε λεπτά 
 
 
Άρθρο 23ο:  Χαλύβδινες σωληνώσεις αντλιοστασίου, ονοµαστικής διαµέτρου  DN 100mm. 
( Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 5   100%) 
Νέο άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Yλικά 
Χαλυβδοσωλήνας µαύρος άνευ ραφής 
114,3 x 4,5 αυξηµένος κατά 25% για ειδικά 
Τεµάχια σωληνώσεων και 5% για υλικά 
σύνδεσης, στερέωσης, βαφής κλπ. Μικρουλικά. 
Βάρος 12,20 Kg/m   (Eµπόριο) ΤΕ2    µ.µ.    1,30  x 41,42                           53,85           
Aµµοβολή (NET Υ∆Ρ Α/11.06)           χγρ    12,20  x  0,21                              2,56 
Γαλβάνισµα (ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/11.07.02)    χγρ    16,80  x  0,31                             5,21  
Εργασία     
Τεχνίτης (003)                         Ω    1,00 x 20,50                          20,50                                       
Βοηθός  (002)                                            Ω    1,00 x 17,38                          17,38 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                        99,50 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) πλήρως εγκατεστηµένων χαλύβδινων σωληνώσεων 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 99,50 

(Ολογράφως)  : Ενενήντα εννέα και πενήντα λεπτά 
 
 
Άρθρο 24ο:  Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 
( Κωδικός Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6651.1    100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/12.20 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Κg) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά)  : 4,80 

(Ολογράφως)  : Tέσσερα και ογδόντα λεπτά 
 
 
Άρθρο 25ο : Aποκατάσταση λειτουργίας πίνακα αυτοµατισµού 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87  100% 
Τιµή Εµπορίου 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   (ΤΕ7)                                                              24.000,00 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι τέσσερις χιλιάδες 

(Αριθµητικά) :   24.000,00 
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ΤΕΥΧΟΣ 6 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ1) 

ΕΚΚΕΝΩΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Οι δεξαµενές, τα κανάλια προεπεξεργασίας, τα φρεάτια αντλιοστασίων , εκκενώνονται & 
καθαρίζονται, από στάσιµα νερά & κάθε είδους  ιζήµατα σε υγρή ή στερεή µορφή. Ο καθαρισµός 
στην αρχή γίνεται χειρονακτικά, ακολουθεί πλύση τοιχωµάτων & δαπέδου µε νερό υπό πίεση & 

αποµάκρυνση των υγρών µε  εµβαπτιζόµενες αντλίες. 
Τα δίκτυα αποχέτευσης του οικισµού της Μήθυµνας  (σε κρίσιµα σηµεία), τα δίκτυα των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ήτοι δίκτυα σωληνώσεων πεδίου διακίνησης λυµάτων, 
στραγγιδίων και ιλύος  ελέγχονται για την ορθή λειτουργία τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
αγωγός στον οποίο υπάρχουν στερεές επικαθήσεις γίνεται καθαρισµός των αγωγών µε χρήση 

αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισµού και µέσων, ακροφύσια 
εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης. Η απόφραξη γίνεται από 
φρεάτιο σε φρεάτιο όπου αυτό είναι δυνατό ή µε τοµές των αγωγών σε σηµεία επιλογής. 
 Ειδικά για την λειτουργία των εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων εφαρµόζονται οι παρακάτω 
Ελληνικές ΤΕχνικές  Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : 

- ΕΤΕΠ 08-10-01-00 «Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων» 

- ΕΤΕΠ 08-10-02-00 «Άντλησης Βορβόρου-Λυµάτων» 
Οι εργασίες ανάλογα µε το είδος τους αποζηµιώνονται µε τα συµβατικά άρθρα: 
ΑΤ1: Καθαρισµός δεξαµενών, ορθογωνικών καναλιών οποιονδήποτε διαστάσεων εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυµάρων από φερτα υλικά και κάθε είδους ιζήµατα σε υγρή ή στερεή µορφή. 
ΑΤ2: Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων (χωρίς την δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας). 
Αντλητικά συγκρότηµα ηλεκτροκίνητα ισχύος 3,0 έως 5,0 KW. 

AT3: Καθαρισµός αγωγών αποχέτευση µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος. Καθαρισµός αγωγού 
αποχέτευσης DN 200-300mm. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 2 (ΤΠ2) 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΣΕ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ & 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
Οι εργασίες της παρούσας προδιαγραφής έπονται του καθαρισµού των καναλιών, δεξαµενών & 
φρεατίων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων & Αντλιοστασίων µετά ελέγχου   για φθορές 
στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα στα δοµικά στοιχεία. 
Σε περίπτωση εντοπισµού φθορών σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος οι επισκευαστικές 
εργασίες γίνονται & αποζηµιώνονται µε τα συµβατικά άρθρα: 
ΑΤ4: Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα οφειλοµένων στην 

διάβρωση του οπλισµού µε χρήση επισκευαστικών κονιαµάτων και αναστολέων διάβρωσης.  
ΑΤ5: Εφαρµογή υδροβολής µέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέµατος. 



ΑΤ6: Εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης οπλισµού σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος µε 
επάλειψη επί της επιφανείας 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 3 (ΤΠ 3) 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ (ΠΟΡΤΕΣ, 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ ΓΕΦΥΡΑ & ΞΕΣΤΡΟ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ, ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΠ) 
H κατασκευή νέων ή επισκευή υφιστάµενων στοιχείων από δοµικό χάλυβα από χαλύβδινα προφίλ και 
λαµαρίνες (εσχάρες, καλύµµατα φρεατίων, γέφυρα & ξέστρο καθίζησης, Θυροφράγµατα, 
µεταφορική ταινία εσχαρισµάτων, παλινδροµική γέφυρα κλπ) γίνεται προκειµένου να 
αντικατασταθούν ή να επισκευασθούν κατασκευές που παρουσιάζουν εκτεταµένες φθορές, ώστε να 
αποκατασταθεί η λειτουργία τους σύµφωνα πάντα µε τις αρχικές προδιαγραφές. 

Οι παραπάνω εργασίες διαχωρίζονται αναλόγως του απαιτούµενου βαθµού επεξεργασίας των 
µορφοχαλύβων στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

- Κατασκευές µε περιορισµένη µηχανουργική επεξεργασία (καλύµµατα φρεατίων, λοιπές 
κατασκευές κατά περίπτωση ). 

- Κατασκευές µε ηυξηµένη µηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, 

Boring) (κατασκευές κατά περίπτωση ειδικά στην περίπτωση των επισκευών ). 
Ειδικά για τις εργασίες της αµµοβολής, της αντισκωριακής προστασίας & της τελικής βαφής 
χαλύβδινων κατασκευών εφαρµόζεται η  Ελληνική ΤΕχνική  Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) 08-07-02-01 
«Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών έργων» 
Οι επιµέρους εργασίες αποζηµιώνονται µε τα άρθρα του περιγραφικού τιµολογίου: 

- ΑΤ7: Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την 

αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. Επισκευές µε περιορισµένη 
µηχανουργική επεξεργασία. 

- ΑΤ8: Επισκευή υφιστάµενων κατασκευών από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. Επισκευές µε ηυξηµένη 
µηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring). 

- ΑΤ 9:Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία 

και την βαφή, επί τόπου του έργου. Κατασκευές µε περιορισµένη µηχανουργική επεξεργασία. 
- ΑΤ 10: Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία 

και την βαφή, επί τόπου του έργου. Κατασκευές µε ηυξηµένη µηχανουργική επεξεργασία 
(εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, Boring) 

- ΑΤ 11: Αµµοβολή /µεταλλοβολή χαλύβδινων κατασκευών 
- ΑΤ 12: Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών 

- ΑΤ 13: Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον. (Εφαρµογή σε 
χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας ∆, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-
02-01, αφού έχει προηγηθεί γαλβάνισµα (υποχρεωτικό για τις συνθήκες αυτές έκθεσης). 
Ενδεικτικώς µε χρήση κατάλληλου µέσου πρόσφυσης για γαλβανισµένες επιφάνειες (π.χ. 
wash primer) και δύο στρώσεις πολυµιδικού υλικού εποξειδικού φωσφορικού ψευδαργύρου 
δύο συστατικών).  

- ΑΤ 14: Συναρµολόγηση-εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών (εφαρµόζεται και στην 
περίπτωση αποσυναρµολόγησης υφιστάµενης κατασκευής για την µεταφορά της σε 
µηχανουργείο). 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 4 (ΤΠ4) 

ΘΥΡΕΣ ΣΙ∆ΗΡΕΣ-ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΕΤΕΠ 03-08-02-00 «Σιδηρά κουφώµατα» 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 «Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών» 
ΑΤ 15:  Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγµένες 
AT 16:  Υαλοστάσια σιδηρά µε περσίδες 
ΑΤ 17: Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 

βάσεων νερού ή διαλύτου.  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 5 (ΤΠ 5) 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

1.  Αντικείµενο 
α.  Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις των υποβρυχίων αντλητικών 

συγκροτηµάτων λυµάτων που τοποθετούνται κατά µήκος του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού 
(Κ.Α.Α.), κάθε ένα από τα οποία αποτελείται από την αντλία και τον κινητήρα ενσωµαµατωµένα σε 



ενιαίο σύνολο, την καµπύλη εξαγωγής που πακτώνεται στο δάπεδο του θαλάµου και το σύστηµα 
οδήγησης του αντλητικού συγκροτήµατος. 

β.  Τα σχέδια που συνοδεύουν τη µελέτη είναι ενδεικτικά ως προς την ακριβή µορφή και τις διαστάσεις 
των αντλητικών συγκροτηµάτων. Τα στοιχεία αυτά θα καθορισθούν µε ακρίβεια από τον Ανάδοχο. 

γ.  Σε κάθε αντλιοστάσιο θα τοποθετηθούν µε την παρούσα εργολαβία όµοια αντλητικά συγκροτήµατα, 
των οποίων ο αριθµός και τα χαρακτηριστικά στην ενότητα 2 «Χαρακτηριστικά λειτουργίας». 

δ.  Τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα θα είναι κατακόρυφα και θα τοποθετηθούν µέσα στον 
θάλαµο λυµάτων, στερεωµένα στην καµπύλη εξαγωγής και επικάθισης. 

ε.  Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή 
και θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/68/ΕΕ. 

στ. Τα αντλητικά συγκροτήµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από εργοστάσιο που διαθέτει 
πιστοποίηση ISO 9000. 

2.  Χαρακτηριστικά λειτουργίας 
α.  Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές κατακόρυφες, µονοβάθµιες, κατάλληλες για άντληση αστικών 

λυµάτων που δεν έχουν υποστεί καµία επεξεργασία µε πτερωτή ειδικού ανοικτού ή ηµι-ανοικτού τύπου 
ή τύπου vortex ή δικάναλη, ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις) χωρίς οξείες στροφές κατάλληλη 
για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και άλλες ύλες 
που περιέχονται σε συνήθη ανεπεξέργαστα αστικά λύµατα, τα δε πτερύγια της θα είναι 
αυτοκαθαριζόµενα. Η διάταξη και η µορφολογία της πτερωτής θα επιτρέπουν την διέλευση 
µακρόινων, στερεών σωµάτων κλπ., επιτυγχάνοντας µη επικάθιση στερεών στοιχείων σε αυτήν.  

β.  Τα λειτουργικά στοιχεία των αντλητικών συγκροτηµάτων θα είναι τα ακόλουθα σε κάθε αντλιοστάσιο: 
1.   Αριθµός αντλιών τρεις, από τις οποίες µία εφεδρική, ως:  

• Σε λειτουργία δύο (2) και σε προµήθεια –εγκατάσταση (αντικείµενο του παρόντος έργου) µία 
(2). Με την εγκατάσταση της νέας τρίτης αντλίας θα υπάρχει ενεργή εφεδρία.  

2. Ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας κάθε αντλίας, ήτοι ονοµαστική παροχή και ονοµαστικό 
µανοµετρικό ύψος  καθορίζονται : 
• 35 m3/h -35m 
Τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά της αντλίας µπορεί να επιτυγχάνονται και µε συχνότητα ρεύµατος 
τροφοδότησης µικρότερη των 50 Hz εφόσον το επιτρέπει ο κατασκευαστής των αντλητικών 
συγκροτηµάτων. 

3.   Βαθµός απόδοσης 
Ο βαθµός απόδοσης των αντλιών τόσο στο ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας, όσο και σε 
ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας,  δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος από 70%. 

4.   Ταχύτητα περιστροφής: 
Ο ονοµαστικός αριθµός στροφών των αντλητικών συγκροτηµάτων δεν θα υπερβαίνει τις 1480 
rpm για συχνότητα ρεύµατος 50Hz. Τα αντλητικά συγκροτήµατα µπορεί να τροφοδοτούνται από 
τους ρυθµιστές στροφών και µε χαµηλότερη συχνότητα ρεύµατος προκειµένου να 
αναποκρίνονται στο ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας. 

5.   Συχνότητα εκκινήσεων 
Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα είναι κατάλληλα για εκτέλεση 6 τουλάχιστον εκκινήσεων ανά ώρα. 

6.   Τάση ρεύµατος 
Η ονοµαστική τάση λειτουργίας του κινητήρα θα είναι 400V, πλην όµως ο κινητήρας θα µπορεί 
να λειτουργεί συνέχεια και χωρίς ανωµαλίες µε τάση +-5% της ονοµαστικής. 

7.   Συχνότητα 
Η συχνότητα του δικτύου τροφοδότησης είναι 50Ηz. 

8.   Ισχύς κινητήρα 
Η ονοµαστική ισχύς του κινητήρα θα έχει περιθώριο ισχύος σε σχέση µε την απαιτούµενη ισχύ 
στον άξονα της αντλίας σε όλο το πεδίο λειτουργίας τουλάχιστον 15% όπως αναγράφεται και 
στον Πίνακα Χαρακτηριστικών.  

9.   Βαθµός απόδοσης κινητήρα 
Ο βαθµός απόδοσης του κινητήρα σε ονοµαστική τάση και συχνότητα δεν θα είναι κατώτερος 
του 0,75 µε πλήρες φορτίο. 

10.  Συντελεστής ισχύος 
Ο βαθµός απόδοσης του κινητήρα σε ονοµαστική τάση και ονοµαστική συχνότητα δεν θα είναι 
κατώτερος του 0,75 µε πλήρες φορτίο. 

11. Εκκίνηση 
Η εκκίνηση θα γίνεται µε αυτόµατο διακόπτη αστέρα τρίγωνο. 

12. Μονώσεις κινητήρα 
Η µόνωση του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον κλάσης F ανθεκτική στην υγρασία και 
κατάλληλη για συνεχή λειτουργία µε πλήρες φορτίο σε θερµοκρασία αντλούµενου νερού 
τουλάχιστον έως 30ο C. 



 3.  Χαρακτηριστικά κατασκευής 
α.  Κάθε αντλητικό συγκρότηµα πρέπει να αποτελεί ενιαίο στιβαρό σύνολο που να λειτουργεί οµαλά και 

χωρίς κραδασµούς ή ταλαντώσεις σε ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας. 
β.  Όλες οι επιφάνειες των διαφόρων τµηµάτων της αντλίας πρέπει να είναι λειασµένες µε επιµέλεια και 

ειδικά οι επιφάνειες που είναι σε επαφή µε το νερό, ώστε να αποφεύγεται η ύπαρξη ισχυρών τριβών. 
γ.  Η πτερωτή θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένη και θα στερεώνεται στον άξονα κατά 

τρόπο απόλυτα ασφαλή, αλλά που να επιτρέπει την αποσυναρµολόγηση σε περίπτωση ανάγκης. 
Επίσης ολόκληρο το περιστρεφόµενο σύστηµα πτερωτής-άξονα πρέπει να είναι ζυγοσταθµισµένο 
ISO 1940. 

δ.  Η πτερωτή θα είναι ειδικού ανοικτού ή ηµι-ανοικτού τύπου ή τύπου vortex ή δικάναλη, ανεµπόδιστης 
ροής (χωρίς εµφράξεις) χωρίς οξείες στροφές κατάλληλη για την άντληση υγρών που περιέχουν 
στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη 
ανεπεξέργαστα αστικά λύµατα, τα δε πτερύγιά της θα είναι αυτοκαθαριζόµενα. Η διάταξη και η 
µορφολογία της πτερωτής θα επιτρέπουν την διέλευση µακροϊνών, στερεών σωµάτων κλπ., 
επιτυγχάνοντας µη επικάθιση στερεών στοιχείων σε αυτήν. 

ε.  Στο σηµείο που ο άξονας διαπερνάει το κέλυφος του κινητήρα θα υπάρχει διπλός µηχανικός 
στυπιοθλίπτης που θα εξασφαλίζει την απαιτούµενη στεγανότητα και θα δέχεται περιστροφή και κατά 
τις δύο φορές. Ο κάτω πρωτεύον µηχανικός στυπιοθλίπτης θα βρίσκεται µεταξύ του σαλίγκαρου της 
αντλίας και του ελαιοθαλάµου, ενώ ο άνω δευτερεύων µηχανικός στυπιοθλίπτης θα είναι 
τοποθετηµένος µεταξύ του ελαιοθαλάµου και του χώρου του κινητήρα. Κάθε στυπιοθλίπτης θα 
περιέχει ένα στατικό δακτύλιο και έναν περιστρεφόµενο δακτύλιο από καρβίδιο του βαλφραµίου ή του 
πυριτίου. Η επαφή των λειασµένων επιφανειών σε κάθε σηµείο στεγανότητας θα επιτυγχάνεται µε δικό 
του σύστηµα ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση και ρύθµιση, ούτε η 
ικανότητα στεγανοποίησης θα εξαρτάται από τη διεύθυνση περιστροφής του άξονα. 

στ. Ο κοινός άξονας αντλίας και κινητήρα θα είναι στερεωµένος σε δύο ισχυρά ένσφαιρα έδρανα, τα 
οποία θα έχουν λιπανθεί µε γράσσο διαρκείας για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το κάτω έδρανο 
θα είναι ένας ένσφαιρος  τριβέας διπλής σειράς γωνιακής επαφής για την αντιστάθµιση αξονικών 
και ακτινικών δυνάµεων. 

ζ.  Για τον απ΄ ευθείας έλεγχο της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων του κινητήρα, θα υπάρχουν θερµικοί 
διακόπτες µέσα στα τυλίγµατα των αγωγών του στάτη, ώστε να ελέγχουν τη θερµοκρασία κάθε 
φάσης του τυλίγµατος και οι οποίοι θα δρουν στον πίνακα χαµηλής τάσης του αντλιοστασίου κατά 
τρόπο ώστε να διακόπτεται αυτόµατα η λειτουργία του κινητήρα σε περίπτωση υπερθέρµανσης. 

η.  Για τον έλεγχο της υγρασίας µέσα στον κινητήρα θα υπάρχει διάταξη µέτρησης υγρασίας, η οποία 
θα δρα σε ειδικό ηλεκτρονόµο στον πίνακα χαµηλής τάσης, ώστε να διακόπτεται η λειτουργία και να 
δίνεται σήµα, σε περίπτωση εµφάνισης υγρασίας. 

θ.  Ο  κινητήρας θα είναι επαγωγικός, τριφασικός µε βραχυκυκλωµένο δροµέα τοποθετηµένος µέσα σε 
κέλυφος στεγανό, προστασίας τουλάχιστον IP68 κατά DIN 40050/IEC 529 και θα ψύχεται είται από το 
αντλούµενο υγρό που τον περιρρέεει, είτε θα φέρει µανδύα µε κλειστό σύστηµα ψύξεως. Ο κινητήρας 
πρέπει να µπορεί να λειτουργεί συνεχώς µε την κατώτατη στάθµη λυµάτων που δίνεται στον Πίνακα 
Χαρακτηριστικών χωρίς προβλήµατα υπερθέρµανσης.  

ι.  Στο  άνω τµήµα του κελύφους του  θα υπάρχει στυπιοθλίπτης για την είσοδο του καλωδίου, καθώς 
και άγκιστρο για την ανάρτηση του συστήµατος. Ο σχεδιασµός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου 
θα πρέπει να εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα χωρίς να  χρειάζεται ειδική σύσφιξη µε συγκεκριµένη 
ροπή. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό δακτύλιο πλαισιωµένο 
από ροδέλες. Όλα µαζί θα είναι συναρµολογηµένα µε απόλυτη ακρίβεια ως προς την εξωτερική 
διάµετρο του καλωδίου και την εσωτερική διάµετρο της εισόδου. Η συµπίεση του ελαστικού 
παρεµβύσµατος θα γίνεται µε τρόπο που θα αυτασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγµα του καλωδίου. 

ια. Το αντλητικό συγκρότηµα θα ανατρτάται στην καµπύλη κατάθλιψης που θα είναι πακτωµένη στο 
δάπεδο του θαλάµου λυµάτων κατά τρόπο στεγανό, αλλά που θα επιτρέπει την ανέλκυση του 
συγκροτήµατος χωρίς να απαιτείται κάθοδος στον θάλαµο λυµάτων. Προς τον σκοπό αυτό το 
στόµιο εξαγωγής της αντλίας θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένο και θα υπάρχει διάταξη οδήγησης 
της αντλίας. Η στεγανότητα της αντλίας στο σηµείο επαφής µε το πέλµα επικάθισης πρέπει να 
επιτηγχάνεται µέσω µηχανικά επεξεργασµένης µεταλλικής υδατοστεγούς επαφής. Στεγανότητα του 
πέλµατος επικάθισης µε στεγανοποιητικό δακτυλίδι, παρεµβύσµατα ή διάφραγµα, το οποίο πρέπει να 
αντικαθίσταται, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υποδεικνύεται ότι επαρκής σε κάθε περίπτωση αριθµός αντλητικών 
συγκροτηµάτων σε κάθε αντλιοστάσιο θα έχει προσαρµοσµένη στο κέλυφος της αντλίας  µία ειδική 
βαλβίδα απολάσπωσης αυτόµατης λειτουργίας, η οποία στην αρχή κάθε κύκλου άντλησης θα 
εκτοξεύει για µικτό χρονικό διάστηµα µια δέσµη  από το αντλούµενο υγρό στον θάλαµο του 
αντλιοστασίου. Κατά τον τρόπο αυτό θα προκαλείται ανάδευση της ιλύος και στη συνέχεια 
αναρρόφηση αυτής από την αντλία. ∆εκτά γίνονται και άλλα περεµφερή συστήµατα που θα 



αποτρέπουν την συσσώρευση ιλύος στον πυθµένα, θα προταθούν από τον κατασκευαστή των 
αντλητικών συγκροτηµάτων και θα τύχουν της έγγραφης εγκρίσεως της Επίβλεψης. 

4. Υλικά κατασκευής 
Τα υλικά κατασκευής των αντλιών θα είναι απόλυτα κατάλληλα για αστικά λύµατα κατ’ ελάχιστων θα 
είναι τα ακόλουθα: 

α.  Το κέλυφος της αντλίας και του κινητήρα και η πτερωτή από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο JL (GG 25) ή 
ανώτερης ποιότητας. 

β.  Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI431. 
γ.  Η καµπύλη εξαγωγής από ανοξείδωτο χάλυβα. 
δ.  Η διάταξη ανάρτησης και οδήγησης από ανοξείδωτο χάλυβα. 
ε.  Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια από ανοξείδωτο χάλυβα. 
στ.  ∆ακτύλιοι στεγανοποίησης (O- rings) από ειδικό σύνθετο Viton ή NBR 

Όλα τα µεταλλικά µέρη της αντλίας σε επαφή µε τα αντλούµενα λύµατα θα προστατεύονται µε ειδική 
αντιδιαβρωτική βαφή αποδεδειγµένης αντοχής. 

5. ∆οκιµές 
α.  Ένα από τα αντλητικά συγκροτήµατα κάθε αντλιοστασίου της επιλογής του εργοδότη θα υποστεί 

υδραυλική δοκιµή κατά ISO 2548, κλάση C ή DIN 1944 κλάση ііі στο εργοστάσιο κατασκευής τους ή 
σε αναγνωρισµένο εργαστήριο(π.χ Εργαστήριο Υδροδυναµικών Μηχανών Ε.Μ.Πολυτεχνίου), για την 
οποία θα εκδοθεί πιστοποιητικό δοκιµών. 

β.  Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή 
ΕΝ 10204. 

6. Ανταλλακτικά 
Κατά την προσωρινή παραλαβή θα παραδοθούν για κάθε αντλιοστάσιο τα ακόλουθα ανταλλακτικά, 
η αξία των οποίων περιλαµβάνεται στην τιµή προσφοράς των αντλητικών συγκροτηµάτων: 

• Μία πτερωτή  
• ∆ύο στυπιοθλίπτες 
• ∆ύο δακτύλιοι φθοράς κελύφους 
• Τέσσερις µηχανικοί στυπιοθλίπτες πλήρεις (πλευρά κινητήρα και πλευρά αντλίας) 
• ∆ύο ένσφαιροι τριβείς πλευράς κινητήρα 
• ∆ύο ένσφαιροι τριβείς πλευράς αντλίας  
• Οκτώ σετ στεγανοποιητικών για τον κινητήρα 
• Οκτώ σετ στεγανοποιητικών στοιχείων για το υδραυλικό µέρος 

7. Εγκατάσταση 
α. Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτηµάτων θα γίνει µε βάση τις απαιτήσεις της παρούσας 

Τεχνικής Προδιαγραφής, λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες του εργαστηρίου κατασκευής µε την 
παρουσία έµπειρου τεχνικού. 

β.  Η εγκατάσταση των αντλητίκων συγκροτηµάτων περιλαµβάνει: 
• Την σύνδεση του αντλητικού συγκροτήµατος στον ηλεκτρικό πίνακα πριν την τοποθέτηση 

στον θάλαµο για να διαπιστωθεί η σωστή φορά περιστροφής της πτερωτής και τη 
εν΄συνέχεια αποσύνδεση από τον πίνακα. 

• Την πάκτωση της καµπύλης εξαγωγής στον πυθµένα θαλάµου λυµάτων µέσω χηµικών 
αγκυρίων. 

• Της σύνδεση του καταθλιπτικού αγωγού µε την καµπύλη εξαγωγής. 
• Την σύνδεση των καλωδίων τροφοδότησης του κινητήρα και σύνδεση των συστηµάτων 

προστασίας του κινητήρα µε υπόγεια καλώδια προς τον ηλεκτρονικό πίνακα διανοµής 
αυτοµατισµού. 

• Την δοκιµή λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος 
8. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων θα γίνει ανά τεµάχιο πλήρως εγκαταστηµένου 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής αντλητικού συγκροτήµατος και η 
πληρωµή µε τις αντίστοιχες τιµές του άρθρου ΑΤ18 του Τιµολογίου. 
Η επιµέτρηση του συστήµατος ανάδευσης ιλύος κάθε αντλιοστασίου θα γίνει για µία πλήρη 
εγκατάσταση ανάδευσης σε κάθε αντλιοστάσιο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής και η πληρωµή µε τις αντίστοιχες τιµές του άρθρου ΑΤ18 του συµβατικού τιµολογίου. 

            
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 6 (ΤΠ 6) 

∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 
1.  Αντικείµενο  

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια, µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, 
εγκατάσταση και τους ελέγχους και δοκιµές για τις συρταρωτές δικλείδες ελαστικής έµφραξης που 
προβλέπεται να εγκατασταθεί στο αντλιοστάσιο (δ), σε αντικατάσταση υφισταµένων. 



2.  Τεχνικά χαρακτηριστικά 
α.  Οι συρταρωτές δικλείδες ελαστικής έµφραξης θα είναι σύµφωνες µε την Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ 

08-06-07-02 «∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές» µε τις ακόλουθες εξειδικεύσεις και τροποποιήσεις. 
β.  Όλες οι δικλείδες θα είναι κατάλληλες για ανεπεξέργαστα αστικά λύµατα. Όπου στην ανωτέρω 

Προδιαγραφή αναφέρεται «για πόσιµο νερό» θα ισχύει η τροποποίηση «για ανεπεξέργαστα αστικά 
λύµατα». 

γ.  Όλες οι δικλείδες θα είναι ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας PN 10.H ονοµαστική διάµετρος των 
δικλείδων θα είναι σύµφωνη και µε τα αναγραφόµενα στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. 

δ.  Όλες οι δικλείδες είναι δικλείδες αποµόνωσης και θα βρίσκονται πάντοτε σε θέση τελείως ανοικτή ή 
τελείως κλειστή (λειτουργία on-off). 

στ.  Όλες οι δικλείδες θα είναι µε φλάντζες κατά ISO 7005-2 (EN 1092-2), PN 10. 
ζ.  Το µήκος, δηλαδή η διάσταση από πρόσωπο σε πρόσωπο των δικλείδων (face to face) θα είναι 

σύµφωνο µε τα πρότυπα ISO 5752 series 14 και ΕΝ 558-1 F4 για δικλείδες µικρού µήκους. 
η.  Το άνοιγµα και το κλείσιµο των δικλείδων θα επιτυγχάνεται χειροκίνητα µέσω χειροτροχού 

στερεωµένου στο άκρο του βάκτρου. Συνεπώς δεν απαιτείται εξωτερική διαµόρφωση του 
καλύµµατος για τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα, ούτε η τοποθέτηση στο άκρο του 
βάκτρου κεφαλής για χειρισµό µε κλειδί. 

θ.  Το βάκτρο θα φέρει µη διαβρεχόµενο οδηγό έδρανο ολίσθησης από ανθεκτικό κράµα ορειχάλκου µε 
δύο τουλάχιστον δακτυλίους στεγανότητας από ΝΒR, που λιπαίνεται άπαξ δια παντός στο 
εργοστάσιο. Το βάρος του σύρτη και του βάκτρου θα φέρεται από έδρανο αποτελούµενο από 
σταθερό δακτύλιο υποστήριξης από υλικό µε πολύ µικρό συντελεστή τριβής (π.χ. πολυµεθυλαίνιο 
pom) και στρεφόµενο δακτύλιο συγκράτησης από ανοξείδωτο χάλυβα. 

ι.  Οι δικλείδες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας της Οδηγίας για Εξοπλισµό υπό πίεση 
(Pressure Equipement Directive) 97/23/EC, παράρτηµα Ι για υγρά κατηγορίας 1 και 2. 

ι.α  Οι δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή και θα φέρουν 
σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/68/EE. 

Ι.β. Οι δικλείδες πρέπει να είναι κατασκευασµένες από εργοστάσιο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9000. 
3.  Υλικά κατασκευής 

Τα υλικά κατασκευής θα είναι αρίστης ποιότητας και θα παρουσιάζουν ικανή αντοχή σε φθορά και 
διάβρωση και θα είναι κατ΄ ελάχιστον τα  ακόλουθα ανεξάρτητα από τα αναγραφόµενα στην ΕΤΕΠ 
08-06-07-02: 

- το σώµα, το κάλλυµα και ο σύρτης από σφαιροειδή χυτοσίδηρο EN-JS 1050. 
- το βάκτρο θα είναι από ανοξείδωτο χρωµιοχάλυβα µε περιεκτικότητα χρωµίου τουλάχιστον 

13%. 
- η επικάλυψη του σύρτη θα είναι από συνθετικό NBR ή ισοδύναµο. 
- το περικόχλιο του βάκτρου θα είναι από ανθεκτικό κράµα ορίχαλκου. 
- οι κοχλίες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα Α2. 

4.  ∆οκιµές 
Οι δικλείδες θα υποστούν τις δοκιµές που προβλέπονται από την ΕΤΕΠ 08-06-07-02.  

5.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
Η επιµέτρηση των δικλείδων γίνεται για τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένων δικλείδων σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση και 
πληρώνονται µε τις αντίστοιχες τιµές των άρθρων ΑΤ19 του συµβατικού τιµολογίου. 
    

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 7 (ΤΠ 7) 

ΒΑΛΒΙ∆Α  ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 
1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση καθώς και 
τους ελέγχους και δοκιµές των βαλβίδων αντεπιστροφής σφαιρικής έµφραξης, που τοποθετούνται 
στους σωλήνες κατάθλιψης των αντλιών του αντλιοστασίου (δ). 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
α. Η βαλβίδα πρέπει να επιτρέπει διέλευση στερεών χωρίς κίνδυνο απόφραξης και να κλείνει όχι µόνο 

στεγανά αλλά και οµαλά, ώστε να µην δηµιουργούνται δευτερογενή πλήγµατα κατά την στάση των 
αντλιών. Ως αποφρακτικό όργανο της βαλβίδας θα χρησιµοποιείται µια ελεύθερα κινούµενη σφαίρα, 
η οποία όταν η πίεση ανάντη της βαλβίδας είναι υψηλότερη εκείνης κατάντη θα ωθείται εκτός της 
διατοµής της ροής επιτρέποντας την ελεύθερη ροή των λυµάτων σε πλήρη διατοµή µε τις µικρότερες 
δυνατές απώλειες ροής, ενώ σε περίπτωση µηδενισµού της ταχύτητας ροής θα επικάθεται σε 
κατάλληλη διαµόρφωση του κελύφους, ώστε να αποκλείεται η αναστροφή της ροής. Η όλη 
διαµόρφωση των βαλβίδων αντεπιστροφής θα είναι τέτοια ώστε να πληρούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 



•  να κλείνουν απολύτως στεγανά 
• να κλείνουν αθόρυβα και να µη προκαλούν κτυπήµατα στην έδρα ή τοπικά δευτερογενή 

πλήγµατα κατά το κλείσιµο. 
• να κλείνουν πολύ γρήγορα, ώστε να µη προφταίνει να δηµιουργηθεί αντίστροφη ροή. 

β.  Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατάλληλες για οριζόντια τοποθέτηση. 
δ. Το σώµα της βαλβίδας θα έχει φλάντζες τυποποιηµένες κατά ISO 7005-2 (ΕΝ 1092-2) ΡΝ10 και 

τυποποιηµένο µήκος (face to face) κατά DIN 3202 F6. Στην άνω πλευρά του θα φέρει κάλυµµα που 
θα κλείνει στεγανά και θα επιτρέπει τον καθαρισµό της βαλβίδας και την εξαγωγή της σφαίρας 
έµφραξης για αντικατάσταση χωρίς την αποξήλωση του σώµατος της βαλβίδας από την 
σωλήνωση. 

γ.  Ο Ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος σε περίπτωση που οι βαλβίδες που θα προµηθεύσει 
προκαλούν πλήγµατα ή ισχυρές κρούσεις κατά το κλείσιµο και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τις 
αντικαταστήσει µε άλλες κατάλληλες. 

στ. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας της Οδηγίας για Εξοπλισµό 
υπό πίεση (Pressure Equipment Directive) 97/23/EC, παράτηµα I για υγρά κατηγορίας 1 και 2. 

δ. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή 
και θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/68/ΕΕ. 

ε. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να είναι κατασκευασµένες από εργοστάσιο που διαθέτει 
πιστοποίηση ISO 9000. 

3.  Υλικά 

α. Το σώµα των βαλβίδων αντεπιστροφής θα είναι από χυτοσίδηρο EN-GJL 250 ή σφαιροειδή 
χυτοσίδηρο GGG-40. 

β. Η σφαίρα θα είναι µεταλλική µε επένδυση από συνθετικό υλικό NBR ή αντίστοιχο που δεν 
προσβάλλεται από τα λύµατα ή θα είναι από πολυουρεθάνη. 

γ. Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Ειδικά για τις βαλβίδες 
αντεπιστροφής του παρακαµπτήριου κλάδου και οι κοχλίες και τα περικόχλια σύνδεσης µε τον 
σωλήνα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

δ. Το σώµα των βαλβίδων µετά από αµµοβολή SAE21/2 θα υποστεί εσωτερικά και εξωτερικά κατάλληλη 
αντιδιαβρωτική προστασία υψηλής αντοχής π.χ. ηλεκτροστατικά εφαρµοζόµενη εποξεική ρητίνη ή 
πολυουρεθάνη µε συνολικό πάχος όλων των στρώσεων τουλάχιστον 200 µm. 

4.  ∆οκιµές 
Η παραλαβή των βαλβίδων αντεπιστροφής θα γίνει αφού ο Ανάδοχος χορηγήσει στην Υπηρεσία 
χωρίς καµία επιβάρυνση, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εξακριβώσει, ότι η κατασκευή τους 
είναι σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. Ειδικότερα ο ανάδοχος 
πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής για τα υλικά κατασκευής και για τις 
δοκιµές τύπου που γίνονται στο εργοστάσιο για τα συγκεκριµένα προϊόντα που περιλαµβάνονται 
στα αντλιοστάσια, από τις οποίες θα προκύπτει, ότι η πίεση δοκιµής του σώµατος και η πίεση 
ελέγχου στεγανότητας και τα υλικά είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 

5.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής επιµετρώνται για τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένων βαλβίδων σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής κατά ονοµαστική διάµετρο και πληρώνονται 
µε τις αντίστοιχες τιµές του άρθρου ΑΤ20  του συµβατικού τιµολογίου. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 8 (ΤΠ 8) 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ 

ΕΤΕΠ 08-06-07-05  «Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών» 
ΑΤ21: Χαλύβδινες εξαρµώσεις. Ονοµαστικής πίεσης PN 10. Oνοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 9 (ΤΠ 9) 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

1.  Αντικείµενο 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τους πυροσβεστήρες που προβλέπονται στους οικισµούς 
των αντλιοστασίων (αβγ) & (δ). 

2.  Γενικά               
α.  Για την αντιµετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς µέσα σε κάθε οικισµό προβλέπεται η τοποθέτηση σε 

κατάλληλες θέσεις στην τοιχοποιία χειροκίνητων πυροσβεστήρων ως ακόλουθος: 



• 1 τεµάχιο στον χώρο του πίνακα διανοµής 
• 1 τεµάχιο στον χώρο του Η/Ζ 

β.  οι πυροσβεστήρες θα είναι τύπου ξηράς κόνεως, χωρητικότητας 6 kg, κλάσεως Ε ή ΒΕ, δηλαδή 
κατάλληλοι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και λοιπές εύφλεκτες ύλες. 

γ.  Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν τη σήµανση CEκαι θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα 
παρακάτω πρότυπα: 
• ΕΝ 3-3 Φορητοί πυροσβεστήρες. Κατασκευή, αντοχή σε πίεση, µηχανικές δοκιµές. 
• ΕΝ 3-6 Φορητοί πυροσβεστήρες. Μέτρα για την επιβίωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε το ΕΝ 

1 έως 5. 
• ΕΝ 615 Πυροπροστασία. Προδιαγραφές κόνεων. 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
α.  Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα περιέχουν σαν κατασβεστικό µέσο νάτριο ή φωσφορικά άλατα 

υψηλής κατασβεστικής ικανότητας και διηλεκτρικής αντοχής, µη διαβρωτικά για στοιχεία µηχανών και 
εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο. 

β. Ως προωθητικό µέσο θα χρησιµοποιείται διοξείδιο του άνθρακα σε αέρια κατάσταση εντός 
χαλύβδινου φιαλιδίου. 

γ. Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο ερυθρού χρώµατος 
κατασκευασµένο από χαλυβδοελάσµατα χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα µε τη χειρολαβή για 
την µεταφορά και µε βαλβίδα τύπου σκανδάλης. Στο επάνω µέρος του ο πυροσβεστήρας θα φέρει 
ασφάλεια στο κλείστρο µε βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, µανόµετρο και στήριγµα για επίτοιχη 
τοποθέτηση. 

δ.  Η στήριξη στον τοίχο θα γίνει µε ειδικές µεταλλικές βάσεις που του επιτρέπουν άµεση αφαίρεση και 
σταθερή συγκράτηση.  

ε.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πυροσβεστήρων θα είναι τα ακόλουθα:   
• Χωρητικότητα 6 kg κόνεως  
• Πίεση λειτουργίας 10 bar  
• ∆ραστικό µήκος εκτόξευσης 5-6 m. 

στ. Σε κάθε πυροσβεστήρα θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητος τα ακόλουθα σε πινακίδα ή 
τυπωµένα στο σώµα του.  

• Υλικό  
• Ποσότητα 
• Κατηγορία πυρκαγιάς για την οποία είναι κατάλληλος  
• Οδηγίες λειτουργίας και αναγοµώσεως στα ελληνικά  
• Κατασβεστική ικανότητα  
• Κατασκευαστής  
• Έτος κατασκευής  

4.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
Η επιµέτρηση θα γίνει ανά τεµάχιο εγκαταστηµένου πυροσβεστήρα σύµφωνα µε την παρούσα 
Τεχνική Προδιαγραφή και η πληρωµή µε την τιµή του άρθρου ΑΤ22 του συµβατικού τιµολογίου. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 10 (ΤΠ10) 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΦΛΑΝΤΖΕΣ 

1.  Αντικείµενo 

α.  Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην κατασκευή στο εργοστάσιο ή επί τόπου του 
έργου, στις µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, στις ηλεκτροσυγκολλήσεις, στις δοκιµές και ελέγχους 
ηλεκτροσυγκολλήσεων, στην προστατευτική επένδυση και στους τελικούς ελέγχους και δοκιµές των 
χαλύβδινων σωληνώσεων των αντλιοστασίων, δηλαδή αφορά τις µερικές σωληνώσεις κατάθλιψης 
των αντλιών,  τον συλλεκτήριο αγωγό κατάθλιψης, µέχρι του σηµείου όπου συνδέεται µε τον 
καταθλιπτικό αγωγό από PVC.  

β. Η διαµόρφωση των σωληνώσεων αυτών και οι διάµετροι τους είναι ίδιες µε την υφιστάµενη 
συνδεσµολογία µε µικρές τροποποιήσεις που θα επιλεγούν στην φάση των εργασιών &  έχουν 
σχέση µε την τοποθέτηση τεµαχίων εξάρµωσης.  

2.   Κατασκευή σωληνώσεων 
α. Για την κατασκευή των χαλύβδινων σωληνώσεων του αντλιοστασίου θα χρησιµοποιηθούν 

χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 2448 από χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον St 33.0 κατά DIN 
1629, µε τις ακόλουθες εξωτερικές διαµέτρους και πάχη :  

Ονοµαστική διάµετρος DN 50 100 125 150 200 250 300 
Εξωτερική διάµετρος mm 60,3 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9 
Πάχος τοιχώµατος S mm 3,6 4,5 5 5,6 6,3 6,3 7,1 



β.  Όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης των χαλυβδοσωλήνων άνευ ραφής (καµπύλες, συστολές, ταυ) θα 
είναι από χάλυβα άνευ ραφής κατάλληλα για συγκόλληση µε τους σωλήνες. 

γ.  Η κατασκευή των σωλήνων, οι µηχανουργικές επεξεργασίες, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν και 
οι µέθοδοι και µέσα κατεργασίας πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα για την εργασία για την οποία 
προορίζονται και απόλυτα σύµφωνα µε τις συµβατικές προδιαγραφές. 

δ.  Όλες οι συνδέσεις σωλήνων και φλαντζών θα συγκολληθούν εσωτερικά και εξωτερικά. Εάν 
υπάρχουν σηµεία, όπου η εσωτερική συγκόλληση είναι εκ των πραγµάτων αδύνατη, πρέπει η 
εξωτερική ραφή να εκτελεσθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η συγκόλληση να εγγυάται την απαιτούµενη 
αντοχή. 

ε.  Σε θέσεις που επιλέγονται κατά την κατασκευή θα τοποθετηθούν φλάντζες ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα αποσυναρµολόγησης. Όλες οι φλάντζες θα είναι σύµφωνες µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1092-01 από υλικό κατηγορίας P250GH και κλάσεως πίεσης PN 10. Η διάτρηση των φλαντζών θα 
είναι σύµφωνη προς το πρότυπο ISO7005. Οι κοχλίες όλων των φλαντζών θα είναι γαλβανισµένοι εν 
θερµώ. 

3.  Προστατευτική επένδυση 
α.  Όλες οι σωληνώσεις θα είναι γαλβανισµένες εν θερµώ. Το γαλβάνισµα θα γίνει µετά την πλήρη 

διαµόρφωση των σωληνώσεων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι όλες οι ραφές στις συνδέσεις σωλήνων 
µεταξύ τους ή µε τις φλάντζες θα είναι προστατευµένες. 

β.  Το πάχος του γαλβανίσµατος θα είναι τουλάχιστον 120µm. 
4.  ∆οκιµές στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση 
α.  Μετά την τελική τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και όλων των υδραυλικών εξαρτηµάτων 

ακολουθεί η διενέργεια των δοκιµών στεγανότητας στους σωλήνες. 
β.  Η διαδικασία καθώς και ο χρόνος εκτέλεσης των δοκιµών θα καθοριστεί στις λεπτοµέρειες της από 

την επίβλεψη. 
γ.  Κατά την διάρκεια της δοκιµασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικευµένο προσωπικό, το 

οποίο να είναι σε θέση να επέµβει σε περίπτωση ανάγκης. Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα 
κατάλληλα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχηµάτων στο προσωπικό ή σε τρίτους κατά την 
διάρκεια των δοκιµών.  

δ.  Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα διαθέσει όλα τα εφόδια και τα υλικά και θα εκτελέσει όλες τις 
εργασίες για την πλήρη δοκιµή σε στεγανότητα. 

ε.  Για την καταχώρηση των στοιχείων και των αποτελεσµάτων των δοκοµών θα καταρτίζονται σχετικά 
πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της επίβλεψης και από τον Ανάδοχο. 

5.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
Η επιµέτρηση των εργασιών προµήθειας και αντικατάστασης των σωληνώσεων και φλαντζών 
αντλιοστασίου θα γίνει ανά µέτρο µήκος για τις σωληνώσεις (ευθύγραµµα τµήµατα σωληνώσεων, 
καµπύλες, συστολές, διαστολές & συναρµογές)  και ανά χιλιόγραµµο βάρους για τις φλάντζες (µε τα 
παρεµβύσµατα και τους κοχλίες σύνδεσης των φλαντζών) καθώς και η αντιδιαβρωτική προστασία 
των σωληνώσεων και τις δοκιµές στεγανότητος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής και η πληρωµή γίνεται µε τις αντίστοιχες  τιµές των άρθρων  ΑΤ23,  & ΑΤ24 του 
συµβατικού τιµολογίου 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 11 (ΤΠ11) 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1.  Αντικείµενo 
Αντικατάσταση κατεστραµµένου εξοπλισµού του υπάρχοντος PLC και µονάδων remote IO σε όλους 
τους τοπικούς πίνακες της µονάδας ΕΕΛ & των αντλιοστασίων ακαθάρτων µε σκοπό τη σωστή 
λειτουργία  αυτών.  
Οι εργασίες είναι αναλύονται ως παρακάτω: 

• Μελέτη αυτοµατισµού, καθορισµός απαιτούµενων υλικών, ώστε να επαναλειτουργήσει το 
σύστηµα αυτοµατισµού 

• Αντικατάσταση CPU ΜΕΛ και αντικατάσταση µονάδων remote IO σε όλους τους τοπικούς 
πίνακες.  

• Αλλαγή hardware configuration 
• Επαναπρογραµµατισµός PLC, δοκιµή και θέση σε λειτουργία. Απαιτείται η µετατροπή του 

υφιστάµενου προγράµµατος αλλά και απαιτούµενες επιµέρους τροποποιήσεις ώστε να 
καταστεί λειτουργικό βάσει των πραγµατικών αναγκών και συνθηκών 

• Παραµετροποίηση συστήµατος WiFi, ώστε η επικοινωνία να µην γίνεται ενσύρµατα, καθώς 
έως τώρα η ενσύρµατη σύνδεση αποτελούσε πηγή προβληµάτων λόγω υπερεντάσεων αλλά 
και ασυνεχειών καλωδίωσης. Το 1ο πρόβληµα θα µπορούσε να αµβλυνθεί µε προσθήκη 



αντικεραυνικών αλλά το κόστος είναι σηµαντικό και το αποτέλεσµα λιγότερο ασφαλές, 
καθώς τα υφιστάµενα καλώδια επικοινωνίας έχουν υποστεί σηµαντικές φθορές. 

• Αντικατάσταση PLC των 3 αντλιοστασίων. Επαναπρογραµµατισµός από την αρχή (το 
υφιστάµενο PLC δεν είναι λειτουργικό και το πρόγραµµα είναι µη αναγνώσιµο) 

• Επικοινωνιακή διάταξη µεταξύ των αντλιοστασίων µε τη ΜΕΛ και απεικόνιση αυτών στο 
SCADA 

• Τροποποίηση του υφιστάµενου SCADA ώστε να µπορεί να διασυνδεθεί µε τη ΜΕΛ ασύρµατα 
 

2.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
Η επιµέτρηση θα γίνει για ένα τεµάχιο και η πληρωµή µε την τιµή του άρθρου ΑΤ25 του συµβατικού 
τιµολογίου. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 12 (ΤΠ12) 
ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.  Αντικείµενο 
α.  H ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαµβάνει τις παρακάτω επιµέρους εγκαταστάσεις: 

α.  Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ∆ΕΗ 
β.  Γενικός πίνακας χαµηλής τάσης 
γ.  Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (Η/Ζ) 
δ.  Ηλεκτρικοί πίνακες-δίκτυο διανοµής 
ε.  Εγκαταστάσεις γείωσης 
στ.  Εξωτερικός φωτισµός 
ζ.  Εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων 
η.  Τηλεφωνική εγκατάσταση 

β.  Καλώδια και αγωγοί.  
Όλα τα καλώδια χαµηλής τάσης µέχρι 1000V τροφοδοσίας συσκευών, κυρίων και βοηθητικών 
κυκλωµάτων είναι τύπου ΝΥΥ, µε µανδύα και επένδυση από θερµοπλαστικό υλικό, χωρίς µεταλλική 
προστασία, σύµφωνα µε τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE 0271. 
Τα καλώδια µέσης τάσης έχουν µόνωση τύπου YHSY 0271 µε ουδέτερο µονωµένο χάλκινο 
περίµβληµα. 
Στις εσωτερικές εγκαταστάσεις των κτιρίων οι σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων είναι 
γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες,  χωρίς µονωτική επένδυση. 
Οι εξωτερικοί αγωγοί προστασίας είναι από σωλήνες PVC. Εξωτερικά καλώδια που οδεύουν πάνω 
σε δοµικά στοιχεία, µεταλλικές κατασκευές, προστατεύονται από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 
ύδρευσης µεσαίου τύπου. 
Οπτικός έλεγχος καλωδιώσεων για εντοπισµό φθοράς  και σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιας γίνεται 
ολική αντικατάσταση  

γ. Έλεγχος & επισκευή ηλεκτρικών πινάκων 
- Έλεγχος λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, θερµικών διακοπτών, ασφαλειών, 

ρελέ κ.λ.π που βρίσκονται εντός των ηλεκτρικών πινάκων για τη λειτουργία της  
εγκατάστασης.  Μέτρηση αντίσταση κυκλωµάτων για έλεγχο διαρροών. Αντικατάσταση των 
διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών εντός των ηλεκτρικών πινάκων, δηλαδή ρελέ, θερµικά, 
ασφάλειες κ.α. σε περίπτωση που παρουσιάζουν δυσλειτουργία. 

- Επιθεώρηση-καθαρισµό-έλεγχο επαφών και διακοπτών (φλοτοροδιακοπτών). 
- ∆οκιµή αξιοπιστίας των συστηµάτων προστασίας (µπάρα ή αγωγός γείωσης). 
- ∆οκιµή της µηχανικής λειτουργίας των κινητών µερών (ανοιγοκλεισίµατα). 
- Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων. 
- Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης (Μegger Test). 
- Έλεγχος και θέση σε λειτουργία των αναλογικών οργάνων µέτρησης και θέση σε λειτουργία. 

Σε περίπτωση διαπίστωση οποιασδήποτε  δυσλειτουργίας γίνεται η απαραίτητη επισκευή.  
2.  Επιµέτρηση και πληρωµή 

H επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών ελέγχου και επισκευής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων γίνεται µε απολογιστικό τρόπο. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 13 (ΤΠ13) 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ 

1.  Αντικείµενο 
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισµού αντλιών 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. 



Περιλαµβάνονται οι αντλίες βοθρολυµάτων, ανύψωσης, άµµου, ανακυκλοφορίας ανάµικτου υγρού, 
ανακυκλοφορίας ιλύος, περίσσειας ιλύος, στραγγιδίων & διάθεσης. 
1.    ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

- Έλεγχος πάκτωσης επικαθήµενου πέλµατος αντλιών (pedestal). Αντικατάσταση των «upat» µε 
χηµικά παρεµβύσµατα. Πλήρης αντικατάσταση κοχλιών-περικοχλίων µε ανοξείδωτα. 

- Ανέλκυση αντλίας. Αντικατάσταση φθαρµένων αλυσίδων και εξαρτηµάτων (ναυτικά κλειδιά κλπ). 
Έλεγχος πτερωτής και αντικατάσταση, σε περίπτωση φθοράς. Αντικατάσταση λιπαντικών, 
στυπιοθλιπτών, ο-rings, σύµφωνα µε το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Αντικατάσταση 
φλαντζών στεγάνωσης (περµανίτες). 

- Αµπεροµέτρηση του κινητήρα (στο ηλεκτρικό πεδίο) και επιβεβαίωση της καµπύλης λειτουργίας. 
- Έλεγχος ηλεκτρολογικής σύνδεσης: αντικατάσταση φθαρµένων καλωδίων, κλέµµες, κυτία 

διακλάδωσης, ικανή σύσφιξη αγωγών. 
1.1. ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ 

Πολλές αντλίες διαθέτουν αισθητήρα δαρροής (νερού στο λάδι) ο οποίος πρέπει να ελεγχθεί 
αναφορικά µε την ενδεδειγµένη λειτουργία του. Επίσης πρέπει να ελεγχθεί η συνδεσµολογία του 
σήµατος, η λειτουργία της επαφής στο ρελλέ εκκίνησης και η ένδειξη της φωτεινής λυχνίας. Η 
αντλία τοποθετείται στο επίπεδο που συνιστά ο κατασκευαστής τόσο για το άδειασµα όσο και 
την επαναπλήρωση. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η εκκένωση να είναι πλήρης και 
αντίστοιχα να αποµακρυνθούν οι φυσαλίδες αέρα κατά την πλήρωση. 

1.2  ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει µια σειρά από εργασίες η αναγκαιότητα των 
οποίον θα προκύψει από:  
� Το χρόνο που µεσολάβησε από την προηγουµένη συντηρήσει. 
� Τον οπτικό και ακουστικό έλεγχο, τις µετρήσεις φάσεων, την αµπεροµέτρηση, την µέτρηση 

γείωσης και τις δοκιµές στεγανότητας. 
� Την ηλικία της αντλίας. 
� Την απόσταση της αντλίας. 
Πριν προβεί στις παρακάτω εργασίες πρέπει να προβλέψει και να εξασφαλίσει την επάρκεια των 
µέσων του, του εξειδικευµένου του προσωπικού και των ανταλλακτικών και των αναλωσίµων. 
Οι παρακάτω εργασίες είναι υποχρεωτικές και θα εκτελεστούν στο σύνολο τους έως ότου 
αποκατασταθεί το πρόβληµα λειτουργίας της αντλίας και διαπιστωθεί µε σειρά δοκιµών η επιτυχία 
της συντήρησης και η αξιοπιστία της λειτουργίας.  
Ενδεικτικά αναφέρονται η παρακάτω ενέργειες οι οποίες θα πραγµατοποιούνται από ειδικευµένο 
προσωπικό στο εργοστάσιο κατασκευής των αντλιών: 
• Πιθανή περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα που απαιτείται  να γίνει . 
• Αποσυναρµολόγηση της φτερωτής. 
Σκοπός είναι ο έλεγχος ,καθαρισµός η και αντικατάσταση της φτερωτής όταν  αυτή είναι 
σπασµένη η αντιµετωπίζει εκτεταµένη φθορά (σπηλαίωση). 
• Αποσυναρµολόγηση του η των µηχανικών στυπιοθλιπτών. 
Απαιτείται εκκένωση του ελαιοθαλάµου. Η εργασία πρέπει να προηγηθεί της αλλαγής κλαδιών .Σε 
περίπτωση που εντοπιστεί διαρροή αντικαθίσταται ο/οι στυπιοθλίπτες στο σύνολο του/τους 
περιπτώσει που εντοπιστεί διαρροή αντικαθίσταται ο/οι στυπιοθλίπτες στο σύνολο του/τους. 
• Αποσυναρµολόγηση θαλάµου αντλίας από τον κινητήρα. 
• Αποσυναρµολόγηση της τσιµούχας. 
Σε περίπτωση φθοράς να µαλαχθεί στο σύνολο του. 
• Αποσυναρµολόγηση του καλωδίου κινητήρα και της σύνδεσης. 
Η τάπα συγκράτησης και στεγανοποίησης να ελεγχθεί ως προς την στεγανότητα της και εν γένει 
προς την καλή της κατάσταση. Το καλώδιο συνδέεται στον στάτη και πρέπει να αποσυνδεθεί. 
• Αποσυναρµολόγηση του πάνω και κάτω ρουλεµάν. 

1.3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
• Συναρµολόγηση φτερωτής. 
• Συναρµολόγηση του µηχανικού στυπιοθλίπτη. 
Ο (νέος) στυπιοθλίπτης πρέπει να είναι καθαρός ,απαλλαγµένος από λαδιά και γράσα ώστε να 
µην γλιστρά κατά την τοποθέτηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο υποστεί φθορά πρέπει να 
αντικατασταθεί. Η τοποθέτηση γίνεται µε πίεση και τοποθέτηση του ελαστικού δακτυλίου .Στην 
συνεχεία γίνεται περιστροφή του άξονα µε το χέρι αρκετές φορές έτσι ώστε ο στυπιοθλίπτης να 
εφαρµόσει σωστά. Πριν γέµιση µε λαδί να γίνει έλεγχος για διαρροή, στο τέλος τοποθετείτε η 
φτερωτή και το κάλυµµα της. 
• Συναρµολόγηση της τσιµούχας στεγανοποίησης  



Αφού αποµακρυνθεί το γράσο από τον άξονα θα αντικατασταθεί η ροδέλα και θα τοποθετηθεί η 
τσιµούχα µε πίεση. Θα γίνει η ευθυγράµµιση µε τον θάλαµο κινητήρα στο σηµάδι που έγινε κατά 
την αποσυναρµολόγηση. Εν συνεχεία τοποθετείτε ο µηχανικός στυπιοθλίπτης. 

1.4. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Όλες η παρακάτω δοκιµές καθώς και όσες αναφέρονται στο βιβλίο του κατασκευαστή είναι 
υποχρεωτικές, γίνονται δε παρουσία του µηχανικού της υπηρεσίας ο οποίος προσκαλείται για 
τον λόγο αυτό και καταγράφονται στο µητρώο της αντλίας. 
Οποιαδήποτε αστοχία θεωρείται τεκµήριο αποτυχηµένης συντήρησης και η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται µέχρι την τελική επιτυχή έκβαση των δοκιµών. 
1. Έλεγχος γείωσης 

 Συνιστάται όταν η αντλία έχει επισκευαστή η έχει επανασυναρµολογηθεί µετά από έλεγχο. 
2. ∆οκιµή πίεσης 
3. ∆οκιµή στεγανότητας θαλαµών κινητήρα-φτερωτής 
4. ∆οκιµαστική εκκίνηση 

1.5. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
Πριν την έναρξη της εργασίας ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία: 
� Την επίσηµη ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (spare parts list) του κατασκευαστή. 
� Τα προτεινόµενα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιήσει . 
� Τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή 
� ∆ιευθύνσεις ,τηλεφωνά ,e-mails και ισοτόπους ,χρήσιµα για την εύρεση των προµηθευτών. 
� Τα παραπάνω θα ενσωµατωθούν στο ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ που υποχρεούται να συντάξει, 

να διατηρηθεί καθ’ολη την διάρκεια της εργολαβίας και να παραδώσει στην υπηρεσία οπότε 
αυτή το ζητήσει και πάντως µε τη λήξη της σύµβασης του. 

� Παρατίθεται ενδεικτικά τυπικός πίνακας ανταλλακτικών κατασκευαστή και σχήµα θέσης στην 
αντλία. 

2.  ΑΝΤΛΙΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 
� ∆ηµιουργία εντύπου φύλου µητρώου υλικού :θα καταγράφονται η τακτικές συντηρήσεις και 

επέµβασης ,η βλάβες ,τα απαιτούµενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα και οι προβλεπόµενη 
χρόνοι αντικατάστασης ,οι επίσηµοι και εναλλακτικοί προµηθευτές. 

� Αποσύνδεση αντλίας. Έλεγχος για ξένα σώµατα στην αντλία η της σωληνώσεις, 
αποµάκρυνση οξείδωσης., αποκατάσταση στεγάνωσης, ευθυγράµµιση κόµπλερ, έλεγχος 
στρεβλότητας πτερωτής ανεµιστήρα. 

� Έλεγχος δονήσεων και αντικατάσταση η επισκευή έδρασης. 
� Αµπεροµέτρηση του κινητήρα (στο ηλεκτρικό πεδίο) και επιβεβίωση της καµπύλης 

λειτουργίας. 
� Έλεγχος ηλεκτρολογικής σύνδεσης: αντικατάσταση φθαρµένων καλωδίων, κλέµµες ,κυτία 

διακλάδωσης, ικανή σύσφιξη αγωγών. 
3.  ΟΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΕΣ (MIXERS) 

Αποτελούν ειδική περίπτωση υποβρύχιου εξοπλισµού. Συνήθως είναι αναρτώµενη από αλυσίδα 
και κινούνται σε οδηγό για τη ρύθµιση της βύθισης του. Συναντώνται σε διατάξεις βιοεπιλογής 
,απονιτροποίησης και αποφοσφώρωσης αλλά και στην δεξαµενή αερισµού και στην δεξαµενή 
χλωρίωσης /αποχλωρίωσης . Εάν έχει διεισδύσει νερό στον κινητήρα ,µια αλλαγή στην φτερωτή 
αν η φθορά είναι εκτεταµένη είναι αρκετή. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν τα σχετικά στην 
παράγραφο συντήρησης των αντλιών.    

2.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
H επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού αντλιών των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων γίνεται µε απολογιστικό τρόπο. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 14 (ΤΠ14) 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 

1.  Αντικείµενο 
Οι υδραυλικές διατάξεις που βρίσκονται σε αντλιοστάσια (ξηρός θάλαµος ή θάλαµος δικλείδων) ήτοι 
σωληνώσεις, διλκείδες κάθε τύπου, σύνδεσµοι αποσυναρµολόγησης, κλαπέ κλπ ελέγχονται για την 
ορθή λειτουργία τους παράλληλα µε την συντήρηση, επισκευή. Σε περίπτωση που κρίνεται 
απαραίτητη η αντικατάσταση της διάταξης ή µέρους αυτής εφαρµόζονται οι παρακάτω 
προδιαγραφές για τα επιµέρους εξαρτήµατα ή συσκευές:  
1.   ∆ικλείδες-εξαρτήµατα 

Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλες για την µέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήµατος 
περιλαµβανοµένων και της πίεσης πλήγµατος.  Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι σύµφωνες µε 
ΕΝ 558-1. 



1.1 Συρταρωτές δικλείδες(Gate valve) 
Οι συρταρωτές δικλείδες θα είναι σύµφωνες µε DIN 3352.Το σώµα, το κάλλυµα και ο σύρτης θα 
είναι από χυτοσίδηρο GG25 (για µέχρι και PN 10) και από ελατό χυτοσίδηρο GG50 (για 
µεγαλύτερες πιέσεις λειτουργίας) 
Οι δικλείδες θα κλείνουν δεξιόστροφα µε χυτοσίδηρο χειροτροχό, επάνω στον οποίο θα υπάρχει η 
ένδειξη της φοράς περιστροφής για το κλείσιµο. Θα υπάρχει επίσης δείκτης, που θα δείχνει εάν η 
δικλείδα είναι ανοιχτή ή κλειστή. 
Στην περίπτωση που δικλείδες τοποθετούνται σε χαµηλά σηµεία θα πρέπει να έχουν ράβδο 
προέκτασης µε κατάλληλα στηρίγµατα, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας από το 
επίπεδο εργασίας. Όπου απαιτηθεί ή ζητηθεί οι χειροκίνητες δικλείδες θα µπορούν να δεχθούν 
όργανα (τερµατικοί διακόπτες) για την ένδειξη της θέσης τους. 

1.2. Σφαιρικές δικλείδες  
Οι σφαιρικές δικλείδες χρησιµοποιούνται στα δίκτυα βιοµηχανικού και πόσιµου νερού, όπως και 
στα δίκτυα αέρα και για διαστάσεις 100mm.Το σώµα τους και η χειρολαβή θα είναι από 
χυτοσίδηρο ενώ η σφαίρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και οι έδρες από ελαστικό υλικό. Η 
τελείως ανοικτή θέσεις της δικλείδας θα φαίνεται από την τελείως παράλληλη θέση της 
χειρολαβής µε τον άξονα ροής του ρευστού δια µέσου της δικλείδας. 

1.3. ∆ικλείδες αντεπιστροφής 
Οι δικλείδες αντεπιστροφής θα έχουν µεγάλη ταχύτητα κλεισίµατος, µε ελάχιστο πλήγµα και µικρές 
τοπικές απώλειες. Θα χρησιµοποιηθούν: 
Αντεπίστροφο τύπου Socla (για λύµατα και ίλη). Το σώµα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασµένο 
από χυτοσίδηρο GG25 και η σφαίρα από χυτοσίδηρο µε επένδυση από ελαστικό. 
Αντεπίστροφο τύπου Swing (για λύµατα και ίλη). Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο  από 
χυτοσίδηρο GG25 και η θύρα από χυτοσίδηρο µε επένδυση από ελαστικό. 
Αντεπίστροφο τύπου σάντουιτς (Wafer check valve) για την περίπτωση πόσιµου-νερού-
βιοµηχανικού νερού. Το σώµα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο GG25, ο 
δίσκος (διαιρετός σε δύο µέρη) όπως και το ελατήριο επαναφοράς θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Ο δακτύλιος στεγανότητας θα είναι από EPDM. 

   2. Κλαπέ (flap valves) 
Τα κλαπέ εγκαθίστανται στο πέρας µιας σωληνογραµµής κλείνουν µόνο µε το βάρος της θύρας 
και θα ανοίγουν κάτω από συνθήκες ελάχιστης ροής. Το πλαίσιο και η θύρα µπορεί να είναι 
κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο GG20, ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Οι επιφάνειες στεγάνωσης θα διαµορφώνονται από µεταλλικές, µηχανικά κατεργασµένες λάµες 
ορείχαλκου, ή από υψηλής ποιότητας ελαστοµερές(EPDM, Neoprene κτλ.)Θα πρέπει να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του DIN 19569-4 εξασφαλίζοντας στεγανότητας κλάσης 3 (max 
διαρροή 6 L/min/m µήκους).    

2.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
H επιµέτρηση και πληρωµή των συσκευών αντικατάστασης συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού 
αντλιώντων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων γίνεται µε απολογιστικό τρόπο.           

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 15 (ΤΠ15) 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ  ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

1. Αντικείµενο  
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τα κριτήρια επιλογής και τις προδιαγραφές των 
υποβρυχίων αντλιών λυµάτων που θα αντικατασταθούν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυµάτων. 
Βασικά κριτήρια για την επιλογή του εξοπλισµού αντλιών είναι τα ακόλουθα: 

• ∆υνατότητα προσαρµογής τους στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις χωρίς προσαρµογές ή 
µετατροπές στο υδραυλικό και ηλεκτρολογικό µέρος. 

• Οµοιοµορφία µε το υπάρχοντα εξοπλισµό για λόγους συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. 
• Συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εξοπλισµού που ακολουθούν. 

Υποβρύχιες αντλίες λυµάτων 
Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές υποβρύχιες κατάλληλες για λύµατα, και για συνεχή λειτουργία κάτω 
από συνθήκες πλήρους ή µερικής εµβάπτισης. Οι καµπύλες των αντλιών θα πληρούν τις απαιτήσεις 
του προτύπου ISO EN 9906 Παράρτ. Α 
Η επιλογή της αντλίας θα πρέπει να γίνει µε βασικό κριτήριο τον βαθµό απόδοσης. 
Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο DIN GG50.7(EN-GJS-500.7) ή GG25(EN-GKL-250), υδροδυναµικά 
ζυγοσταθµισµένη, χωρίς οξείες στροφές, ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις), για οµαλή δίοδο 
σφαιρικών στερεών της µέγιστης δυνατής διαµέτρου. Η πτερωτή θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 



την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά και άλλες ύλες που περιέχονται σε 
συνήθη ακάθαρτα νερά(λύµατα). 
Η πτερωτή µπορεί να είναι είτε ηµιανοικτού τύπου είτε κλειστού τύπου, µε πλήρη πτερύγια(full vaned), 
τύπου καναλιού, µονοκάναλη για αντλίες µε διάµετρο εξόδου ως DN 100 ή ολιγοκάναλη για 
µεγαλύτερες αντλίες είτε τύπου vortex (open impeller), οπότε αυτό είναι δυνατό ώστε ο υδραυλικός 
βαθµός απόδοσης να είναι υψηλός. Η πτερωτή θα διαθέτει ελεύθερο πέρασµα σφαιρικού στερεού 
µεγέθους τουλάχιστον ίσου µε το 80% της υδραυλικής διαµέτρου (στοµίου εξόδου), για αντλίες µε 
στόµιο εξόδου από DN 50 έως DN100. Για αντλίες µε στόµιο εξόδου DN 150 και µεγαλύτερο, το 
ελάχιστο πέρασµα θα είναι 100 mm. 
Η πτερωτή θα πρέπει να είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένη, στερεωµένη στον άξονα µε 
ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρµολόγηση σε περίπτωση συντήρησης . Ο 
άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας DIN 1.4021(AISI 420)ή καλύτερης. 
Οι τριβείς θα είναι επαρκώς γρασαρισµένοι εφόρου ζωής και υπολογισµένοι για συνεχή λειτουργία 
50.000 ωρών, κατά ISO 281. 
Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε θάλαµο λαδιού µε ένα µηχανικό σύστηµα στεγανοποίησης 
άξονα, το οποίο θα αποτελείται από δύο µηχανικούς στυπιοθλίπτες σε σειρά )άνω και κάτω) είτε θα 
είναι εφοδιασµένη µε ένα ενιαίο µπλοκ που θα περιλαµβάνει τους δύο µηχανικούς στυπιοθλίπτες 
διατεταγµένους εν σειρά, εγκλωβισµένους σε κλειστό σωληνοειδές προστατευτικό κιβώτιο από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Οι µηχανικοί στυπιοθλίπτες σε κάθε περίπτωση θα είναι δύο και θα λειτουργούν 
ανεξάρτητα από ο ένας από τον άλλο, αποµονώνοντας τον κινητήρα από το υδραυλικό τµήµα της 
αντλίας. 
Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε θάλαµο λαδιού για το σύστηµα στεγανοποίησης του άξονα. 
Οι τάπες επιθεώρησης του λαδιού θα είναι προσιτές από το εξωτερικό µέρος της αντλίας. Το λάδι του 
συστήµατος στεγανοποίησης δεν θα περιέχει κυκλικούς υδρογονάνθρακες και θα είναι εγκεκριµένο 
από το FDA ή άλλο διεθνή οργανισµό. Το λάδι θα µπορεί να λιπαίνει επίσης και τους στυπιοθλίπτες. 
Ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργήσει για ορισµένο χρονικό διάστηµα χωρίς λάδι, χωρίς να 
προκαλείται βλάβη στους στυπιοθλίπτες. 
Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, µε βραχυκυκλώµενο δροµέα 
εδραζόµενος στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήµατος και ενσωµατωµένος στο ίδιο κέλυφος µε 
την αντλία. Η κλάση µόνωσης θα είναι τουλάχιστον F και ο βαθµός προστασίας IP 68. Εάν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή άντληση (κατηγορίας 
S1) ρευστών θερµοκρασίας -40°C. 
Οι κινητήρες των αντλιών θα είναι επαναπεριελίξιµοι χωρίς να είναι συντηγµένοι σε ρητίνη, µε το 
σύρµα περιέλιξης να προστατεύεται από αδιάβροχο επικάλυψη και θα διαθέτουν αισθητήρια 
ανίχνευσης θερµοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία από την υπερθέρµανση. Η αντλία θα 
πρέπει να διαθέτει αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανής διαρροής και σε περίπτωση ανίχνευση 
υγρασίας ο κινητήρας να τίθεται εκτός λειτουργίας και/ή να ενεργοποιείται συναργεµός. Η αντλία θα 
πρέπει να συνοδεύεται από τα ηλεκτρικά συστήµατα του κατασκευαστή στα οποία συνδέονται όλα 
τα αισθητήρια. 
Τα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαµπτους χάλκινους αγωγούς 660/1000 Volt µονωµένους και 
επενδυµένους µε µόνωση κατάλληλη για υποβρύχια χρήση. Θα είναι αιρούµενα, επαρκούς µήκους, 
ώστε να εκτείνονται από το κουτί διακλάδωσης µέχρι το κουτί σύνδεσης στον κινητήρα. Το µήκος των 
καλωδίων θα είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει τουλάχιστον 2,50 m εύρος από την άνω στάθµη 
σκυροδέµατος του φρεατίου. Τα καλώδια πρέπει να είναι µονοκόµµατα προς τους ηλεκτρικούς 
πίνακες και να αποφεύγονται οι υπαίθριες συζεύξεις. Όπου αυτές είναι αναπόφευκτες, πρέπει να είναι 
κατάλληλες για λειτουργία σε συνθήκες καταιγισµού νερού (IP 65). 
Το κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων πρέπει να είναι ολοκληρωτικά σφραγισµένο, µε στυπιοθλίπτη, 
που θα εµποδίζει την είσοδο υγρού ή υγρασίας. 
Όταν η αντλία θα λειτουργεί συνεχώς καλυµµένη εξ’ ολοκλήρου από τη στάθµη λυµάτων, ακόµη και 
στη χαµηλότερη στάθµη του αντλιοστασίου, ο κινητήρας θα ψύχεται από το περιβάλλον ρευστό. 
Προκειµένου για αντλία ξηρής εγκατάστασης ή για αντλία υγρής εγκατάστασης που λειτουργεί 
περιοδικά εκτός υγρού (στη χαµηλότερη στάθµη ο κινητήρας ή µέρος του αποκαλύπτεται), η ψύξη 
του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται µε ένα σύστηµα ενεργής ψύξης, που θα περιλαµβάνει ερµητικά 
κλειστό και ανεξάρτητο κύκλωµα µανδύα ψύξης µε υγρό µίγµα νερού-γλυκόλης ή άλλο κατάλληλο 
ψυκτικό µέσο, πτερωτή ανακυκλοφορίας του ψυκτικού και εναλλάκτη θερµότητας που θα ψύχεται 
από το αντλούµενο υγρό. Εναλλακτικά ο κινητήρας θα βρίσκεται σε θάλαµο πληρωµένο µε ειδικό 
ιατρικό ψυκτικό λάδι  (medical white oil)το οποίο θα κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωµα που θα 
περιλαµβάνει εναλλακτική. Σε αντλίες µε µέγεθος µεγαλύτερο από DN 80, η ανακυκλοφοριά του 
ψυκτικού λαδιού θα είναι εξαναγκασµένη. 



Σε κάθε περίπτωση το σύστηµα ψύξης θα πρέπει να επαρκή για συνεχή λειτουργία της αντλίας σε 
περιβάλλοντα χώρο θερµοκρασίας 40°C. Σύστηµα µε χιτώνιο ψύξης στο οποίο θα ανακυκλοφορεί το 
αντλούµενο λύµα, ως ψυκτικό µέσον, δεν θα γίνεται αποδεκτό. 
Τα κελύφη της αντλίας και του κινητήρα (ανεξάρτητα συζευγµένα µε στεγανή φλάντζα)και τα κύρια 
εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο(grey cast iron) ή έλατο σφαιροειδή 
χυτοσίδηρο προδιαγραφών κατά DIN GG20 (EN-GJL-200), GG25 (EN-GJL-250) ή GGG50.7(EN-GJS-
500.7), µε λείες επιφάνειες ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωµαλίες. Όλα τα εκτεθειµένα 
παξιµάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών AISI 316 (DIN 1.4401), 
ASTM A 276/A 182, ή 316 GR F 316 ή καλύτερης ποιότητας. 
Το κέλυφος του κινητήρα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ενιαίες µε το σώµα της αντλίας για 
την ανύψωση της, στους οποίους θα συνδέεται µόνιµα ανοξείδωτη αλυσίδα ή συρµατόσχοινο σε 
προσπελάσιµο σηµείο. 
Κρίσιµες µεταλλικές επιφάνειες οπού απαιτείται υδατοστεγανότητα θα είναι µηχανικά κατεργασµένες 
και συναρµολογηµένες µε στεγανοποιητικούς δακτυλίους. Η συναρµολόγηση τους θα επιτυγχάνεται 
µε ελεγχόµενη επαφή και συµπίεση των στεγανοποιητικών δακτυλίων και στις τέσσερις πλευρές της 
αύλακας τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στρέψης ή στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται 
αποδεκτές. 
Η αντλία πρέπει να διαθέτει οδηγούς ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Οι οδηγοί θα είναι 
στερεά στερεωµένη µέχρι το άνοιγµα επίσκεψης του φρεατίου. Η αντλία µπορεί να ανυψωθεί έξω από 
το θάλαµο χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούν οι συνδέσεις στην σωληνωγραµµή κατάθλιψης. 
Πρέπει να υπάρχει αρκετό µήκος αλυσίδας ή συρµατόσχοινου, που θα είναι µόνιµα συνδεδεµένο µε 
την αντλία, για την ανύψωση της αντλίας στο επίπεδο εργασίας. 
Η αντλία υγρής εγκατάστασης θα περιλαµβάνει χυτοσίδηρο βάση (duck foot), προµήθεια του 
κατασκευαστή, µέσω της οποίας θα συνδέεται στον αγωγό αναρρόφησης της αντλίας θα είναι 
επίσης προµήθεια του κατασκευαστή. 
Οι αντλίες θα ανασύρονται από το επίπεδο εργασίας µε την βοήθεια ανυψωτικού µηχανισµού 
παλάγκου. Ο Ανάδοχος µαζί µε τα αντλητικά συγκροτήµατα, που θα εγκατασταθεί στο έργο, θα 
προµηθευτεί και ανυψωτικό µηχανισµό επαρκούς δυναµικότητας, ο οποίος θα βρίσκεται στην 
αποθήκη. Ο ανυψωτικός εξοπλισµός θα αποτελείται από εύκολα συναρµολογούµενα τµήµατα 
γαλβανισµένο εν θερµό και από παλάγκο µε αλυσίδα, σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές. 
Ο Ανάδοχος θα εγκλωβιστεί στο δάπεδο του αντλιοστασίου σωλήνες µε φλάντζες ως υποδοχείς και 
βάση στήριξης του ανυψωτικού εξοπλισµού. Οι σωλήνες-υποδοχείς δεν θα προεξέχουν από το 
δάπεδο, και θα ταπώνονται µε κατάλληλα πώµατα, ώστε δεν χρησιµοποιούνται να παραµένουν 
στεγνοί και καθαροί. 

2.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
H επιµέτρηση και πληρωµή των νέων αντλιών που εγκαθίστανται αντικατάσταση  υπαρχόντων που 
χρίζουν αντικατάστασης  γίνεται µε απολογιστικό τρόπο.           

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 16 (ΤΠ16) 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ 

1. Αντικείµενο  
Η συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών θα γίνει σύµφωνα µε το βιβλίο του κατασκευαστή ή 
ελλείψει αυτού µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η µπαταρία θα αντικατασταθεί, θα ελεγχθεί και 
αποκατασταθεί η λειτουργία της φόρτισης, θα πληρωθεί µε νέα λιπαντικά και θα τοποθετηθούν 
φίλτρα λαδιού, αέρα & καυσίµου. Στις υποχρεώσεις της τυπικής συντήρησης ο ανάδοχος θα δώσει 
µεγάλη προσοχή στο σύστηµα επιτήρησης και αυτόµατης ζεύξης σε περίπτωση διακοπής του 
δικτύου καθώς και στις συνδέσεις από τον πίνακα µεταγωγής στο πεδίο ισχύος της µονάδας Β.Κ. 

2.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
H επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών συντήρησης Η/Ζ  γίνεται µε απολογιστικό τρόπο.           

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 17 (ΤΠ17) 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΞΕΣΤΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΣΕ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 

1. Αντικείµενο  
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η µετατροπή των ξέστρων της δεξαµενής καθίζησης 
τύπου αλυσίδας σε παλινδροµική γέφυρα. Οι προδιαγραφές που τίθενται για την παλινδροµική 
γέφυρα είναι ως παρακάτω: 
 
Παλινδροµική γέφυρα ορθογώνιας δεξαµενής καθίζησης 

∆εδοµένα σχεδιασµού 



Εσωτερικές διαστάσεις δεξαµενής: 
πλάτος x µήκος x βάθος = 6,0m x 19m x 3,0m (βάθος υγρού ~2,7m), 
ενεργό µήκος σάρωσης 14m. 
Τεχνικά στοιχεία εξοπλισµού 

Η γέφυρα και ο εξοπλισµός της θα είναι εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 εκτός από 
τις εσχάρες δαπέδου που είναι από χάλυβα γαλβανισµένος εν θερµώ. 

Προδιαγραφές 
• Θα αποτελείται από δυο ανεξάρτητες κινούµενες (παλινδροµικες) γέφυρες  

• Μήκος γέφυρας (κέντρα τροχών):  περιπου 6,0 m 

• Πλάτος πεζοδιαδρόµου γέφυρας:  800 mm 

• Ύψος κιγκλιδωµάτων:    1.10 m 

• Ταχύτητα προώθησης και επιστροφής: 1,95  έως 2,0   m/min 

Θα φέρει : 
• 2 (δυο) Ηλεκτροµειωτήρες  για την κίνηση της γέφυρας µε ισχυ : 0,37 KW / 400V / 50Hz /IP55, 

τύπος NORD 
• Ηλεκτροµειωτήρα  για την για την κινηση του σάρωτη της επιφανείας της καθιζησης, µε ισχυ : 

0,37 KW / 400V / 50Hz /IP55, τύπος NORD 
Οι  Ηλεκτροµειωτήρες κίνησης Θα είναι για συνεχόµενη λειτουργία και κατάλληλος για υπαίθρια 
τοποθέτηση 
Υλικά  κατασκευής αντιδιαβρωτική  προστασία 

Υλικά  κατασκευής αντιδιαβρωτική  προστασία 

∆ιαβρεχόµενα υλικά     ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 

Κιγκλιδώµατα   ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 

Πεζοδιάδροµος αντιολισθητική σχάρα βαρέως τύπου, 

γαλβανισµένη 

Ξέστρα ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 

Πλαίσιο γέφυρας δικτυωτό (κοιλοδοκοί από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304 

 

Στο  εξοπλισµό  της  γέφυρας  περιλαµβάνονται  επίσης:  
• ανοξείδωτο  αρθρωτό  ξέστρο  σάρωσης  επιπλεόντων  για  την  σάρωση  της  

επιφανειακής επιπλέουσας λάσπης κατά µήκος της επιφάνειας 
• ανοξείδωτο αρθρωτό ξέστρο σάρωσης λάσπης πυθµένος 
• οριοδιακόπτες στο τέλος κάθε διαδροµής 

• ηλεκτρολογικός πίνακας από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλος για υπαίθρια εγκατάσταση µε 

όλο τον απαιτούµενο αυτοµατισµό λειτουργίας (PLC) της παλινδροµικής   γέφυρας   µαζί   µε   

το   ροϊφόρο   σύστηµα   ηλεκτρικής παροχής 

• ράγες κύλισης των τροχών τύπου τρένου (που σύµφωνα µε τις προδιαγραφές σχεδιασµού 

θα είναι περίπου 18 m x 2 τεµ. = 36 m) 

 
Η γέφυρα θα  στηρίζεται σε δύο οχήµατα πλευρικής κίνησης µε ρόδες τύπου τρένου) µε 
ηλεκτροµειωτήρα (1 για κάθε πλευρικό όχηµα) και τα 2 µηχανοκινούµενα βαρέως τύπου που 
συνδέονται µε το τέλος της γέφυρας. 
 
Η κίνηση των δύο τροχών έκαστης πλευράς θα είναι µε κεντρικό άξονα και µέσω γραναζιών και 
αλυσίδων (τετρακίνηση). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η ολίσθηση επί της σιδηροτροχιάς. 
 
Η  ηλεκτρική  τροφοδοσία  της  γέφυρας  γίνεται  µέσω  του  καλωδίου  (ροϊφόρος  ράγα  µε  
πλακέ καλώδιο) στηριζόµενο σε ειδικές υποδοχές σταθεροποιηµένες σε ανοξείδωτη διάταξη 
πλευρικά της δεξαµενής. 
 
Ο φορέας της γέφυρας θα είναι υπολογισµένος και ειδικά κατασκευασµένος, έτσι ώστε να µπορεί 
να φέρει κινούµενο φορτίο 300 Kg/m2  µε βέλος κάµψης µικρότερο από το 1/325 του ανοίγµατος. 
Παρέχουµε την απαιτούµενη εγγύηση µέσω τεστ καταλληλότητας της γέφυρας στο χώρο µας, πριν 
την τοποθέτησή της στη δεξαµενή. 
 
 

 



Βάρος γέφυρας µαζί µε τα αναρτώµενα ξέστρα: 1200 Kg    (περίπου) 
Βάρος σιδηρογραµµών (2 x18m) µε όλα τα 
εξαρτήµατα στερέωσης: 

700 Kg    (περίπου) 

Ολικό βάρος: 1900 Kg    (περίπου) 



 

 
2.  Επιµέτρηση και πληρωµή 

H επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών για τον έλεγχο λειτουργίας και την επισκευή των δεξαµενών 
καθίζησης  γίνεται µε απολογιστικό τρόπο.           
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 18 (ΤΠ18) 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

1. Αντικείµενο  
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο έλεγχος λειτουργίας  και επισκευή του εξοπλισµού 
των δεξαµενών καθίζησης. Οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται είναι οι παρακάτω: 

• Έλεγχος λειτουργίας επιφανειακού οριζόντιου αερίστηρα: 
• Στήριξη κινητήρα-έλεγχος κραδασµών 
• Έλεγχος γραναζιών & κουζινέτων περιστροφής /αντικατάσταση εάν απαιτείται 
• Λίπανση κινούµενων & περιστρεφόµενων µερών.  
• Έλεγχος τοποθέτησης του έλικα σε σχέση µε την στάθµη των λυµάτων/Ρύθµιση εάν 

απαιτείται. 
• Έλεγχος λειτουργίας αεριστήρα. 

2.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
H επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών για τον έλεγχο λειτουργίας και την επισκευή των βιολογικών 
δεξαµενών   γίνεται µε απολογιστικό τρόπο. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 19 (ΤΠ19) 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΜΜΩΣΗ-ΑΜΜΟ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 

1. Αντικείµενο  
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο έλεγχος λειτουργίας  και επισκευή του εξοπλισµού 
εξάµµωσης-αµµοδιαχωριστή. Οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται είναι οι παρακάτω: 

• Συντήρηση υπερχειλιστών. Στεγανοποίηση θυροφραγµάτων, κοχλιών. 
• Έλεγχος σωληνώσεων προσαγωγής από τη θέση άντλησης της αντλίας έως το συλλέκτη. 
• Έλεγχος συντήρηση αεροσυµπιεστών αν αυτ. Ευθυγράµµιση κόµπλερ, έλεγχος στρεβλότητας 

πτερωτής ανεµιστήρα.  
• Έλεγχος δονήσεων και αντικατάσταση ή επισκευή έδρασης. Έλεγχος δονήσεων και 

αντικατάσταση ή επισκευή έδρασης.  
• Έλεγχος φίλτρων αέρα και ιµάντων κίνησης κ.λ.π 

2.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
H επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών για τον έλεγχο λειτουργίας και την επισκευή της εξάµµωσης 
και του αµµοδιαχωριστή   γίνεται µε απολογιστικό τρόπο. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 20 (ΤΠ20) 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AYTOMATHΣ ΕΣΧΑΡΑΣ & ΚΟΧΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

1. Αντικείµενο  
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο έλεγχος λειτουργίας  και επισκευή του εξοπλισµού 
αυτόµατης εσχάρας & κοχλία µεταφοράς εσχαρισµάτων. Οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται είναι οι 
παρακάτω: 

• Έδραση εσχάρας. Έλεγχος πάκτωσης και αντικατάσταση βυσµάτων στερέωσης στην 
περίπτωση που παρατηρηθούν δονήσεις. Τοπική επισκευή σηµείου επαφής σκυροδέµατος-
εσχάρας στην περίπτωση αποσάθρωσης. 

• Λίπανση 
• Ρύθµιση ελεγτών στάθµης. Χρονοπρόγραµµα εκκίνησης-στάσης. 
• Συντήρηση θυροφραγµάτων αποµόνωσης. Στεγανοποίηση. Λίπανση θυροφραγµάτων, 

κοχλιών. 
• Έλεγχος λειτουργίας συστήµατος κοχλία µεταφοράς εσχαρισµάτων. 

2.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
H επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών για τον έλεγχο λειτουργίας εξοπλισµού αυτόµατης 
εσχάρας & κοχλία µεταφοράς εσχαρισµάτων,   γίνεται µε απολογιστικό τρόπο. 

 
 
 
 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 21 (ΤΠ21) 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Ε.Λ 

1. Αντικείµενο  
Εντός του συµβατικού χρόνου κατασκευής του έργου ο ανάδοχος θα λειτουργεί τα αντλιοστάσια του 
πρωτεύοντος δικτύου ακαθάρτων & τις ΕΕΛ, ως παρακάτω: 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει τακτικό πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω. 
Η λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων, κύριων και βοηθητικών, του 
χρησιµοποιούµενου κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αλλά και του εφεδρικού θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες τις τεχνικής και της επιστήµης και µε 
γνήσια εξαρτήµατα και ανταλλακτικά. 
Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων ορίζεται ως το σύνολο των 
τακτικών και έκτακτων εργασιών που πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, 
τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήµης και την κεκτηµένη εµπειρία του συντηρητή, και γίνεται µε 
εργασία τεχνίτη – συντηρητή 
Η συντήρηση περιλαµβάνει όλον τον ηλεκτροµηχανολογικό, ηλεκτρονικό εξοπλισµό και 
αυτοµατισµούς, κύριο και βοηθητικό, που χρησιµοποιείται κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, 
αλλά και του εφεδρικού και αργούντος. Περιλαµβάνει επίσης τον εξοπλισµό, που θα εγκατασταθεί 
αργότερα κατά τη διάρκεια της Σύµβασης. 
Τέλος στη συντήρηση περιλαµβάνονται: 
- Ο καθαρισµός της εσωτερικής οδοποιίας και του περιβάλλοντα χώρου 
- Η συντήρηση και αποκατάσταση της περίφραξης 
- Η αποκατάσταση τυχόν διαρροών εξοπλισµού και υπέργειων ή υπόγειων σωληνώσεων 
- Η συντήρηση και η άρδευση των φυτών του χώρου της εγκατάστασης 
 
Όλες οι παρόµοιας φύσης µε τις προαναφερόµενες εργασίες, που αποσκοπούν στην καλή, οµαλή 
λειτουργία και τη συνολική εµφάνιση του χώρου της εγκατάστασης. 
Ο ανάδοχος θα δηµιουργήσει έντυπα παρακολούθησης για κάθε βασικό µηχάνηµα. Στο έντυπο αυτό 
θα αναγράφονται: Ο αύξων αριθµός, ο κατασκευαστής, το µοντέλο και το serial number, οι 
κυριότερες διαδικασίες συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών (π.χ. αλλαγή 
λαδιών, λάστιχων, ρουλεµάν κλπ.) µε την ηµεροµηνία τελευταίας επέµβασης και την προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία της επόµενης επέµβασης και το όνοµα του συντηρητή, που πραγµατοποίησε την 
τελευταία επέµβαση. 
Οι βλάβες, που θα παρουσιαστούν στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό και τον αυτοµατισµό κατά 
τη λειτουργία θα αναφέρονται άµεσα στην ∆ΕΥΑΛ, θα αίρονται αµέσως και θα περιγράφονται 
αναλυτικά στο ηµερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης. Στην περίπτωση, που η βλάβη οφείλεται: 

α)  Σε κακό χειρισµό ή παράβλεψη του προσωπικού της µονάδας, αυτή θα αποκαθίσταται µε έξοδα του 
αναδόχου. 

β)  Σε φθορά λειτουργίας, λόγω παλαιότητας ή ανωτέρας βίας, θα αναφέρεται εγγράφως και εγκαίρως 
στην Υπηρεσία και η δαπάνη επισκευής της θα βαραίνει την Υπηρεσία.  
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επιτόπου επισκευή του εγκατεστηµένου εξοπλισµού και απαιτείται   
µεταφορά και επισκευή σε συνεργείο του προµηθευτή ή άλλο εξωτερικό συνεργείο, η δαπάνη θα  
επιβαρύνει την ∆ΕΥΑΛ. Σε περίπτωση που για την επισκευή της βλάβης απαιτηθεί η ενοικίαση Ειδικών 
µηχανηµάτων έργου ή επιπλέον εξειδικευµένου προσωπικού, η δαπάνη θα βαρύνει την ∆ΕΥΑΛ. 
Σε όλες τις ειδικές περιπτώσεις ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Επιβλέπουσα  
Υπηρεσία αναφέροντας στην σχετική έκθεση τις απαιτούµενες ποσότητες υλικών ή υπηρεσιών που 
απαιτούνται για την αποκατάσταση του προβλήµατος. Η Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ αφού εξετάσει την 
έκθεση του Αναδόχου, εγκρίνει την διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης.  
Σε κάθε περίπτωση όµως το ζητούµενο είναι οι βλάβες να περιορίζονται στο ελάχιστο µε σωστή 
επίβλεψη της λειτουργίας και εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. 

2.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
H επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών για την αποδοτική λειτουργία της µονάδας,   γίνεται µε 
απολογιστικό τρόπο. 
 

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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