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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
           ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αρ. πρωτ. : 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η  Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Ηρακλείου  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.),  διακηρύσσει  τη  με
ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  2017»,  εκτιμώμενης  αξίας  59.800,00  € (χωρίς  Φ.Π.Α.),  (κάτω  των
ορίων).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ .
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού από την 8/6/2017 στην ιστοσελίδα www.deyah.gr.

Εφόσον  ζητηθεί  εγκαίρως,  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 έως και την 20/6/2017. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ.
Πληροφορίες στο τηλ. 2810 529374, FAX  επικοινωνίας 2810 263329, αρμόδιοι για επικοινωνία
Χρυσή Πλευράκη και Καλλιόπη Τζαβλάκη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής
διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016 με τις αντίστοιχες προσαρμογές
των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ. 

H  δημοπρασία  θα  διενεργηθεί  στα  γραφεία  της  ΔΕΥΑΗ  και  συγκεκριμένα  στην  αίθουσα
«Αλέξανδρος  Μακατούνης»  στην  οδό  Κ.  Χατζηγεωργίου  2  –  Φοινικιά  /   Ηράκλειο  την
22/6/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ., (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την
αρμόδια επιτροπή.

Οι  φάκελοι  των  προσφορών  υποβάλλονται  είτε  (α)  με  κατάθεσή  τους  στην  Επιτροπή
Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) με κατάθεσή
τους στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα μετα
οριζόμενα  στο  άρθρο  στο  άρθρο  125  του  Ν  4412/2016  (με  ακέραιο  ποσοστό  έκπτωσης).
Κριτήριο  για  την ανάθεση της σύμβασης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή κοινοπραξίες αυτών
που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 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 ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 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.
Ειδικά  οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και  να ανήκουν στην  Α1
τάξη και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

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.
44122016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  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  (πχ
κοινοπραξία).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.100,00
€, που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΗ και θα έχει  ισχύ τουλάχιστον έξι (6 ) μηνών και τριάντα (30)
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
έξι ( 6) μήνες.

Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου  ορίζεται  σε  6  μήνες από  την  υπογραφή  της
σύμβασης.

Τυχόν ενστάσεις  κατά της διακήρυξης υποβάλλονται στη ΔΕΥΑΗ,  μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

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).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

                                                                     Ηράκλειο 7/6/2017

                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της  
                                                                                   Δ.Ε.Υ.Α.Η.
                                 

                                                                            Νικ. Φακουρέλης 
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την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017»
CPV 45231300-8

Εκτιμώμενης αξίας 59.800 Ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της
παρούσας και

καλεί

τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς  φορείς  να  υποβάλουν  προσφορά  για  την  ανάδειξη
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας 
1.1 Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ηρακλείου

(ΔΕΥΑΗ)
1.2  Αναθέτων φορέας: ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οδός : Κ. Χατζηγεωργίου 2
Ταχ.Κωδ. : 71500
Τηλ. : 2810529386
Telefax : 2810263329
Πληροφορίες: : Χρ. Πλευράκη - Καλ. Τζαβλάκη 
E-mail:
 

Deyah-pt@otenet.gr

1.3 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Υ.Α.Η
1.4 Φορέας κατασκευής του έργου: Δ.Ε.Υ.Α.Η 

1.5 Προϊστάμενη Αρχή : Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Η
1.6 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Η
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :Τ.Σ. Περιφέρειας Κρήτης
1.7 Εφόσον οι  ανωτέρω υπηρεσίες  μεταστεγασθούν κατά τη  διάρκεια  της  διαδικασίας

ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους
στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Εφόσον  οι  ανωτέρω  υπηρεσίες  ή/και  τα  αποφαινόμενα  όργανα  του  Φορέα
Κατασκευής  καταργηθούν,  συγχωνευτούν ή  με  οποιονδήποτε  τρόπο μεταβληθούν
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να
δηλώσουν  άμεσα  και  εγγράφως  στους  ενδιαφερόμενους/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 κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν 4412/2016, 
γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 
ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης, 
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
η) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
θ) η τεχνική μελέτη,
ι)  τυχόν  συμπληρωματικές  πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  που  θα  παρασχεθούν  από  την
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω.

 2.2  Προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 8/6/2017 στην ιστοσελίδα www.deyah.gr  .   
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Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΗ.
Πληροφορίες στο τηλ. 2810 529374 , FAX  επικοινωνίας 2810 263329, αρμόδιοι για επικοινωνία
Χρυσή Πλευράκη  και Καλ. Τζαβλάκη.
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20/6/2017 ημέρα Tρίτη, 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 20/6/2017.

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τoν
αναθέτοντα φορέα είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντος φορέα. Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του αναθέτοντος 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 προσφορών που αποστέλλονται  ταχυδρομικά ούτε
για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι  ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε  ταχυδρομικό  κατάστημα,  ακόμα  κι  αν  ο  αναθέτων  φορέας  ειδοποιηθεί
εγκαίρως.
3.2. 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  ονοματεπώνυμο  φυσικού
προσώπου),  απαραίτητα  στοιχεία  επικοινωνίας  (ταχυδρομική  διεύθυνση,  αριθμό  τηλεφώνου,
fax, e-mail  ). 
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 ………………………………………………………………………………
για το έργο : «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017» 

CPV 45231300-8
με αναθέτοντα φορέα τη Δ.Ε.Υ.Α.Η

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την Τρίτη 

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς
να  καταστεί  τούτο  αντιληπτό  επί  ποινή  αποκλεισμού),  με  την  ένδειξη  «Οικονομική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 24.3 της παρούσας .
Οι  δύο  ως  άνω  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι  φάκελοι  φέρουν  επίσης  τις  ενδείξεις  του  κυρίως
φακέλου της παρ. 3.2.
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσα.
3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή
της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από τον αναθέτοντα φορέα ή
ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του αναθέτοντος φορέα) και τις απορρίπτει ως μη
κανονικές.

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή,
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών 
3.7.  Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να

 



προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο
προσδιορισμός αυτός γίνεται στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση -
Σύναψη σύμβασης– Υπογραφή συμφωνητικού 

4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού 

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

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης,
η  επωνυμία  του  οικονομικού  φορέα,  η  τάξη  και  κατηγορία  του,  ο  εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος, και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις σύμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των
ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της παρούσας.  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
καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχήςτου άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των
οικονομικών  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 συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου
24.2 της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά κατάθεσης των προσφορών. 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  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής
τουλάχιστον των δέκα (10) πρώτων κατά τη σειρά κατάθεσης τους. 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  αναθέτοντος  φορέα,  εφόσον  διαθέτει.  Ο  έλεγχος  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους.

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τις οικονομικές  προσφορές κατά τη σειρά
κατάθεσης των προσφορών. Στην προκείμενη περίπτωση όπου εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της
παρ. 2 του άρθρου 95, αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των αριθμητικών τιμών του συμπληρωμένου
εντύπου  προϋπολογισμού  της  οικονομικής  προσφοράς  και  των  τιμών  του  τιμολογίου,  το
συμπληρωμένο  έντυπο  προϋπολογισμού  διορθώνεται  με  βάση  τις  ολόγραφες  τιμές  του
συμπληρωμένου τιμολογίου της οικονομικής προσφοράς. Επίσης, διορθώνονται σφάλματα στα

 



γινόμενα και  τα αθροίσματα του συμπληρωμένου εντύπου προϋπολογισμού της οικονομικής
προσφοράς, ο οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε. 

Όλες  οι  οικονομικές  προσφορές  καταχωρίζονται,  μετά  τις  τυχόν  αναγκαίες  διορθώσεις,  σε
πίνακα  κατά  τη  σειρά  μειοδοσίας  (αρχίζοντας  από  τη  μικρότερη  προσφορά),  ο  οποίος
υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού
της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές,
προκειμένου  να  διαπιστώσει  την  εγκυρότητά  τους. Αν  διαπιστωθεί  πλαστότητα  εγγυητικής
επιστολής,  ο  υποψήφιος  αποκλείεται  από  τον διαγωνισμό,  υποβάλλεται  μηνυτήρια  αναφορά
στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008. 

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται  στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε
παράρτημά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή
τη ματαίωση), και το υποβάλλει στον αναθέτοντα φορέα ο οποίος το εγκρίνει. 
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
παράγραφο 4.3 της παρούσης.

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), ο
αναθέτων  φορέας  επιλέγει  τον (προσωρινό)  ανάδοχο  με  κλήρωση μεταξύ  των οικονομικών
φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού 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
προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  να
υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο
άρθρο  23.2-23.8  της  παρούσας.  Ο  αναθέτων  φορέας  μπορεί  να  παρατείνει  την  ως  άνω
προθεσμία,  εφόσον  αιτιολογείται  αυτό  επαρκώς  και  κατ’  ανώτατο  όριο  για  δεκαπέντε  (15)
επιπλέον  ημέρες.  Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος
παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί  ότι  τα στοιχεία  που
δηλώθηκαν με   την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016  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
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23
της παρούσας, 
ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  του  αναθέτοντος  φορέα  η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  τηρουμένης  της  ανωτέρω
διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του αναθέτοντος φορέα για μεταβολές
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με την υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση  ο  προσωρινός  ανάδοχος  μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν

 



καταπίπτει  υπέρ του αναθέτοντος 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 Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ για τη λήψη
απόφασης,  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης,  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

β) Ο Αναθέτων  Φορέας είτε  κατακυρώνει,  είτε  ματαιώνει   τη σύμβαση,  σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 316 και 317 του ν. 4412/2016. 

Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί  αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε
προσφέροντα  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  όπως  με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου στα γραφεία της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΗ. 
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4.3
της παρούσας και στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής
και  δικαστικής  πρoστασίας  και  από  τις  αποφάσεις  αναστολών  επί  αυτών,   ο  προσωρινός
ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.8 της παρούσας
μετά από σχετική πρόσκληση του αναθέτοντος φορέα. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του
άρθρου  21  και  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  του  άρθρου  22,  κοινοποιείται  η  απόφαση
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο
για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης.

 Εάν ο ανάδοχος δεν  προσέλθει  να υπογράψει  το συμφωνητικό,  μέσα στην προθεσμία  που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα
η εγγύηση συμμετοχής του και  η κατακύρωση γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε  την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες  δεν προσέλθει  για  την υπογραφή του συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 317.

4.3 Ενστάσεις

 Σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  πράξης  του  αναθέτοντος  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  ή  της
πρόσκλησης,  η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον του αναθέτοντος 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  ένστασης.  Για  το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται
με πράξη του αναθέτοντος φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.

 



Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό – 
                 Σειρά ισχύος

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου
316 και 135 του ν. 4412/2016.
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω.  Σε  περίπτωση ασυμφωνίας  των περιεχομένων σε  αυτά όρων,  η  σειρά  ισχύος
καθορίζεται  ως κατωτέρω. 

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς.
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και
τα 

Παραρτήματα τους, 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες 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
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί  σε περισσσότερες
γλώσσες,  επικρατεί  η ελληνική  έκδοση.  Τυχόν ενστάσεις  ή  προδικαστικές  προσφυγές
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

6.2. Οι  προσφορές και  τα περιλαμβανόμενα σε αυτές  στοιχεία,  καθώς και  τα αποδεικτικά
έγγραφα 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 (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
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.  , είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.

6.3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με
την συνθήκη  της  Χάγης  της  05-10-61.  Η επικύρωση αυτή  πρέπει  να  έχει  γίνει  από
δικηγόρο  κατά  την  έννοια  των  άρθρων  454  του  Κ.Π.Δ.  και  53  του  Κώδικα  περί
Δικηγόρων. 

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

6.5. Η προφορική επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ  αυτού και του
αναδόχου,  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,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
-  Του  ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
-  Των  άρθρων  80-110  ν.  3669/2008  (Α’  116)  «Κύρωση  της  Κωδικοποίησης  της
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
-  του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «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 Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
-(Μέχρι  τις  31/12/2016)  του ν.  3886/2010 (Α'  173)  «Δικαστική  προστασία  κατά τη
σύναψη δημοσίων  συμβάσεων  Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ
του Συμβουλίου  της  25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L 76),  όπως τροποποιήθηκαν  με  την
Οδηγία  2007/66/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
-  του άρθρου 26  του ν.4024/2011 (Α  226)  «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
-  του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
-(Μέχρι τις 31/12/2016) του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες”, όπως ισχύει

7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξί-
ας».

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

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ. Το έργο θα εκτελεστεί σε βάρος
του ΚΑ 15051702 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ έτους 2017 με εγκεκριμένη πίστωση
20.000,00 € και η υπόλοιπη πίστωση θα καλυφτεί από τον προϋπολογισμό του 2018..
Το  έργο υπόκειται  στις  κρατήσεις  που  προβλέπονται  για  τα  έργα  αυτά,
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 Ε.Σ.Υ.  

 



Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  η  ανάδοχος εταιρεία  δεν  θα
επιβάλλει  Φ.Π.Α.  επί  των  τιμολογίων  της,  ως  απόρροια  των  προϋποθέσεων  που
συντρέχουν  για την αντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου 39α του ν. 2859/2000
(ΦΕΚ  248τΑ΄),  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  την  παρ.  10  του  άρθρου  Ι  του
ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α΄)»

8.3. Οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  152  του  ν.  4412/2016  και  το
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται  σε
EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να  συμπληρώσουν  ή  να
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 310 και 103  του
ν. 4412/2016.

Άρθρο 10: Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 

Πρόταση  με αριθμό  97/2017 για την ανάληψης υποχρέωσης /έγκριση δέσμευσης πίστωσης σε
βάρος του ΚΑ 15051702 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ για το  οικονομικό έτος 2017. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

11.1.        Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: 
«ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017»
CPV 45231300-8

11.2. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

Ο συνολικός  προϋπολογισμός  δημοπράτησης  του έργου ανέρχεται  σε  59.800,00
Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών  44.033,00. €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.925,94 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
7.793,84€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν.
4412/2016. και πρόβλεψης αναθεώρησης 47,22€.
Ο  προϋπολογισμός  του  έργου  είναι  59.800,00 €  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  η  ανάδοχος
εταιρεία  δεν  θα  επιβάλλει  Φ.Π.Α.  επί  των  τιμολογίων  της,  ως  απόρροια  των
προϋποθέσεων που συντρέχουν  για την αντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου
39α του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248τΑ΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του
άρθρου Ι του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α΄)».  
 

11.3.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Το έργο  θα εκτελεστεί  στο Δήμο  Ηρακλείου και αφορά την κατασκευή δικτύων
ύδρευσης με τις αντίστοιχες παροχές, σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές. 

11.4.        Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η κατασκευή αγωγών ύδρευσης σε διάφορους
δρόμους στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και στα Δ.Δ. του Δήμου, σύμφωνα με
αιτήματα  δημοτών,  ή  αιτήματα  του  συνεργείου  ύδρευσης.  Συνολικά  προβλέπονται  2.200μ.
αγωγών ύδρευσης με σωλήνες πολυαιθυλένιου  HDPE 3ης γενιάς  16  Atm, διατομής Φ90, με
αποκατάσταση ασφαλτικών,  με τα αντίστοιχα φρεάτια  και  τις  απαραίτητες  συσκευές. Επίσης
προβλέπονται  οι  υδροληψίες  ύδρευσης  στους  αντίστοιχους  αγωγούς  και  οι συνδέσεις
υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και
διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων.

 Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν
πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016.  Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις
προϋποθέσεις των άρθρων 337 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

 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
σύμβαση.

 



 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 
εργασιών 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%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και 
απρόβλεπτες 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. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω 
έργα, προσδιορίζονται οι Ομάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του έργου,  ορίζεται  σε  έξι  (6) μήνες από  την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες   του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον «συνοπτικό διαγωνισμό» του
άρθρου 327 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 125 του ν.4412/2016 [με ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης ]. 

13.3 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

13.5 Δε 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 οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου
302  του  ν.4412/2016,  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής,  που  ανέρχεται  στο
ποσό των 1.100,00 ευρώ. 
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 και  ότι  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία : 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 

 



β) τον εκδότη, 
γ) τον αναθέτοντα φορέα  προς τον οποίο 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 χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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  22-1-2018  άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται.  Ο  αναθέτων  φορέας
μπορεί,  πριν  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον  προσφέροντα  να
παρατείνει,  πριν  τη  λήξη  τους,  τη  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς  και  της
εγγύησης συμμετοχής.

15.4  Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη
του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια  ισχύος  αυτής  και  στις  περιπτώσεις  του  άρθρου  4.2  της  παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού της εγγυήσεως.

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

καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής  ή  την  έκδοση
απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β)  την  άπρακτη  πάροδο της  προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών  μέτρων  ή  την
έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών, και
γ)  την  ολοκλήρωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,
σύμφωνα

με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

16.2 Δεν  προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,
σύμφωνα 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 κατά την
υπογραφή  της  σύμβασης.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

 



Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  το  άρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποία
συνεπάγεται  αύξηση της συμβατικής αξίας,  ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να καταθέσει
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 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 οριστικοποίηση
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 αναφερόμενα
στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης . 

Σε  περίπτωση  ανάθεσης  της  σύμβασης  σε  ένωση  (κοινοπραξία)  ,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται  έναντι  του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και  εις  ολόκληρον μέχρι  πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

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

17.Α.2 Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  του  αναδόχου  από  ένα  ή
περισσότερους 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 ορίζεται  η 22/6/2017
ημέρα Πέμπτη. 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 καταλη-
κτική  ημερομηνία  αντίστοιχα  μετατίθενται  σε  οποιαδήποτε  άλλη  ημέρα,  με  απόφαση του
αναθέτοντος φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον ερ-
γάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα
της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περιπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελί -
δα του αναθέτοντος 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) μηνών, από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
 Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.    
Προκήρυξη  (περίληψη της  παρούσας Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  στο ΚΗΜΔΗΣ,  καθώς  και
στην  ιστοσελίδα  του  αναθέτοντος  φορέα  (www.deyah.gr)  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  της
παρούσας. 

                       
 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η  σύμβαση  ανατίθεται  βάσει  του  κριτηρίου  του  άρθρου  14  της  παρούσας,  σε
προσφέροντα  ο  οποίος  δεν  αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  βάσει  της  παρ.  Α  του
άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ και Δ του
άρθρου 22 της παρούσας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

21.  1 Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 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 ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 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.

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 254 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  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 μόρφή
πρέπει  να  είναι  τέτοια  που  να  εξασφαλίζεται  η  ύπαρξη  ενός  και  μοναδικού  φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επι-
λογής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του
άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης. Η πλήρωση
των απαιτήσεων του άρθρου 22 Γ και Δ αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη
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
ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαί-
σιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργα-
νωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένω-
σης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νο-
μοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

 



γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομι-
κών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυ-
ρώθηκε με το ν. 2803/2000 (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 Συμβουλί-
ου 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 ενσωμα-
τώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (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 θυ-
μάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβου-
λίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τε-
λεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι  μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού ορ-
γάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει  εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.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 Συμβουλί-
ου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει  αθετήσει  τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων 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 εγκα-
τεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  

ή/και 

ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρε-
ώσεις 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.A.3 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
παραγράφων 1, 2.  

22.Α.4. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε

 



επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλει-
σμού. 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 αξιο-
λογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήμα-
τος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φο-
ρέα 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.5. 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.6. 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 πα-
ρούσα 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, απαιτεί-
ται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεί-
ται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελ-
λάδα απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο Μητρώο Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
στην κατηγορία έργου του άρθρου 21, της παρούσας, στην Α1 τάξη και άνω και στα νομαρ-
χιακά μητρώα στην κατηγορία έργου του άρθρου 21 της παρούσας (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ). Οι προσφέρο-
ντες που είναι εγκαστεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγ-
γεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

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

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

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  (Α΄75),  ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών  που εκδίδουν δημόσιες
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

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-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 παραγράφου, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

 



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

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

Η παροχή γενικών πληροφοριών («ναι»/ «όχι») σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων είναι
επαρκής σε πρώτο στάδιο της διαδικασίας διαγωνισμού.

23.2 Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα
21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών του άρθρου 18, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2
(α) και κατά την σύναψη της σύμβασης 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 έξι μηνών
που  προηγούνται  της  ημερομηνίας  του  άρθρου  18.  Οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  τυχόν
προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός
των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 18.

Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της
ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Γ και Δ αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ
των μελών της ένωσης.

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

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

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 22Α οι οικονομικοί
φορείς προσκομιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

(α)  για  την  παράγραφο  Α.1  του  άρθρου  22  της  παρούσας:  απόσπασμα  του  ποινικού
μητρώου ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται  από αρμόδια  δικαστική  ή
διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα
των τελευταίων δύο εδαφίων  τελευταίου εδαφίου 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), σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

 



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

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

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

(γ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) πιστοποιητικά ή όπου τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 του άρθρου 22 Α., 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  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

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

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.Ε.Π στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ή στα Νομαρχιακά Μητρώα
για τα αντίστοιχα όρια προϋπολογισμού .  

 (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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 Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες
χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη   περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
προσκομίζουν  πιστοποιητικό  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου.  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 αρμόδιας 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 άρθρου 21 της παρούσας.

23.5 Δικαιολογητικά  Οικονομικής  και  Χρηματοοικονομικής  Επάρκειας  του
άρθρου 22.Γ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

23.6 Δικαιολογητικά  Τεχνικής  και  Επαγγελματικής  Ικανότητας  του  άρθρου
22.Δ 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 



23.7 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α) Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ή
διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα
ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VIIΙ  του
Προσαρτήματος Β του ν.  4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις  αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό 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 εγγραφή
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 οργανισμούς
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 απαλλάσσονται
από  την  υποχρέωση υποβολής  των  δικαιολογητικών  που αναφέρονται  στο  πιστοποιητικό
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
δικαιολογητικών 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας

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 στελέχη αυτά. 

23.8 Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ
 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Ο  φάκελος  προσφοράς  (προσφορά)  των  διαγωνιζομένων  περιλαμβάνει,  επί  ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(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). Η παροχή γενικών πληροφοριών
(«ναι»/ «όχι») σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων είναι επαρκής σε πρώτο στάδιο της
διαδικασίας διαγωνισμού.
- 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 το ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.
β)  η  ολόγραφη  αναγραφή  των  τιμών  στο  Τιμολόγιο  Προσφοράς  υπερισχύει  της
αντίστοιχης αριθμητικής. 
γ)  Αν παρουσιαστούν ελλείψεις  στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς
(πλην  εκείνων  που  επιφέρουν  αποκλεισμό),  διαφορές  μεταξύ  της  ολόγραφης  και  της
αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση,
η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  διορθώνει  τα  σφάλματα  και  αναγράφει  την  ορθή  οικονομική
προσφορά.  

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα
ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών
φορέων υποβάλλει  κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένο. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία

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

25.2  Η  τήρηση  των  υποχρεώσεων  της  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν  4412/2016  από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

25.3  Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο αναθέτον φορέας
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της
παρούσας για τους υπεργολάβους, με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν.
4412/2016
και τα δικαιολογητικά του άρθρου 23, κατά περίπτωση.
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο,
όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.

 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την με αριθμ.
151/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

Ηράκλειο 7/6/2017,                        

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλ. Τζαβλάκη

Πολιτικός Μηχανικός

Χρυσή Πλευράκη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Χαρ. Παπαματθαιάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ  : ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4.2 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός των εργασιών που περιλαμβάνονται
στη τιμή, για την κατασκευή του έργου.

4.3 Στη  τιμή  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που  αναφέρεται  σε  μονάδες  περαιωμένης
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή
του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

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

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

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

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς
φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 
Ρητά  καθορίζεται  ότι  σε  κάθε  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  οι  δασμοί  και
λοιποί  φόροι,  κρατήσεις,  τέλη  εισφοράς  και  δικαιώματα  για  προμήθειες
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. 
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για 
Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 
άλλη 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 
ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που
θα ισχύουν.

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

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

 



τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους 
Δημοπράτησης.

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

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

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

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

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

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

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού, που  απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η 
φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 
συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση 
του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών 
μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες 
μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την 
εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων 
έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων 
μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή 
προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την 
εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και
στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών 
μηχανημάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.

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

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

 



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

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων 
εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους 
Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και 
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 αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, 
υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Επίσης οι δαπάνες λήψεως
στοιχείων, διανοίξεως δοκιμαστικών τομών για την έρευνα του υπεδάφους και συντάξεως
της μελέτης και των σχεδίων εφαρμογής, όπως αυτά περιγράφονται στο αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ., όπως επίσης και μελετών μικρών τεχνικών έργων που πιθανά θα 
απαιτηθούν κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Αν από τη μελέτη εφαρμογής προκύψουν 
διαφοροποιήσεις, οι οποίες βεβαίως τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας, και τυχόν 
επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τη μελέτη του έργου που συντάχθηκε 
από την Υπηρεσία, οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν συνεπάγονται πρόσθετη αποζημίωση για
τον ανάδοχο. Επισημαίνεται ότι ουδεμία εργασία θα γίνεται προ της εγκρίσεως της 
μελέτης και των σχεδίων εφαρμογής που θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα 
εγκρίνονται από την Υπηρεσία .

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

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού 
οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.

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

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων 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,  με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο.

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

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών 
εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε 
βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται 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.

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

 



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

1.3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των
κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για
την εναπόθεση των προϊόντων ορυγμάτων και άλλων υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων,
αχρήστων υλικών κ.λπ.

1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή 
τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.30 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες 

Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες 
αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις κείμενες διατάξεις.

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

1.3.33 Οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη 
νομοθεσία και τις ισχύουσες εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μέτρων ασφαλείας και ειδικών
προειδοποιητικών και προστατευτικών περιφραγμάτων και σημάτων φωτεινών ή μη. 
Επίσης οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη λήψη προσθέτων μέτρων ασφαλείας και 
πρόσθετων ειδικών προειδοποιητικών και προστατευτικών περιφραγμάτων όπου αυτά 
κρίνονται απαραίτητα λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου των οδών, δηλαδή οι δαπάνες 
των πρόσθετων κατασκευών που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τις υποδείξεις των 
Αστυνομικών Αρχών, και της Υπηρεσίας, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα, των διερχομένων από τα σημεία 
όπου κατασκευάζονται αυτά, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά μήκος του εργοταξίου και
γενικά κάθε μέτρο προς αποτροπή τυχόν ατυχημάτων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται 
και η εγκατάσταση, κατά μήκος των έργων και σε σημαντικά τμήματα προ και μετά από 
αυτά, φωτεινών πινακίδων και σημάτων (αναλάμποντες φανοί κ.λπ.), λειτουργούντων 
κατά τη διάρκεια της νύκτας.

1.3.34 Οι δαπάνες λήψεως στοιχείων και συντάξεως συμπληρωματικών μελετών, όπως και η 
σύνταξη των Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ. και Π.Π.Ε., προ της ενάρξεως των εργασιών και κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ε.Σ.Υ. της μελέτης και 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

1.3.35 Οι δαπάνες λήψεως στοιχείων και συντάξεως του μητρώου του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα 
(Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού 
(Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε
είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, 
αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για 
δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε
είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες 
λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία 
γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή 
δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.Το ποσοστό αυτό, 
ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα 
οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου 

1.5 Ο ανάδοχος εργολήπτης που θα αναδειχθεί δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων
του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης
του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ.
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ  : ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
AΡΘΡΟ 1ο 
Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενεάς 16 Atm, με αποκατάσταση  

ασφαλτικών
Για την αναθεώρηση  ( ως πίνακας)

Κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου αγωγού ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE
3ης γενεάς (σ80, MRS10, PE100), πιέσεως λειτουργίας 16 Atm, σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο 
της Υπηρεσίας, κατασκευαζομένου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε 
κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το 
έδαφος, όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια  της Υπηρεσίας.
Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσέγγιση, 
τοποθέτηση, αγκύρωση, δοκιμασία σωλήνων και αγωγού ως και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης 
των σωλήνων για τη διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), το κόστος 
μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης,  και 
όλες  οι εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. 
Συγκεκριμένα στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται  :

Η προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά των σωλήνων από πολυαιθυλένιο 3ης γενεάς (σ80, 
MRS  10,   PE  100) ονομαστικής πιέσεως 16 Atm. και των αντίστοιχων ειδικών εξαρτημάτων 
σύνδεσης από πολυαιθυλένιο ίδιας κατηγορίας και πίεσης, επί τόπου των έργων, η εκφόρτωσή 
των και η προσέγγισή τους μέχρι τη θέση τοποθετήσεώς τους στο έργο. Συμπεριλαμβάνονται 
όλα τα ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο ίδιας κατηγορίας και πίεσης  που θα απαιτηθούν 
(ταυ, καμπύλες, συστολές κλπ) για τη διαμόρφωση του αγωγού. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται και το κόστος μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του 
προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης. Τα προαναφερόμενα υλικά πρέπει να προέρχονται από 
εταιρίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή 9002 και να φέρουν την σήμανση που προβλέπονται 
από τους αντίστοιχους κανονισμούς.

11. H τοποθέτηση,  σύνδεση,  των  αγωγών  συμπεριλαμβανομένων  των  ειδικών
εξαρτημάτων  σύνδεσης  και  καμπυλών  (για  οσεσδήποτε  συνδέσεις)  και  δοκιμασία
σύμφωνα  με  την  αντίστοιχη  Τεχνική  Προδιαγραφή.  Επίσης  περιλαμβάνονται  οι
αγκυρώσεις των αγωγών (σώματα αγκύρωσης), από σκυρόδεμα ή από όποιοδήποτε
υλικό κριθεί δόκιμο, πάντα μετά και από έγκριση της Υπηρεσίας.

12.  Η τυχόν χρησιμοποίηση ξυλοτύπου .

13. Προσωρινή  έμφραξη  των  άκρων του  αγωγού  όπου  και  οσάκις  απαιτηθεί,  με
οποιοδήποτε τρόπο, κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

14. Η λήψη μέτρων προστασίας για αποφυγή ζημιών στον αγωγό από τυχόν πλημμύρες,
καταπτώσεις, κλπ. Περιλαμβάνεται η δαπάνη για την πλήρη αποκατάσταση του αγωγού
και γενικά του όλου έργου, από τις τυχόν ζημιές που θα υποστεί, λόγω μη λήψεως των
απαραίτητων μέτρων προστασίας του.

15. Ο  καθαρισμός  του  αγωγού,  μετά  την  αποπεράτωση  του  όλου  έργου,  από  τυχόν
χώματα, άλλα υλικά, σκουπίδια, κ.λ.π. ώστε αυτός να είναι έτοιμος για λειτουργία.

16. Γενικά οποιαδήποτε συμπληρωματική εργασία και υλικά που θεωρούνται αναγκαία για
την έντεχνη, ασφαλή εκτέλεση και λειτουργία του αγωγού και γενικώτερα του όλου
έργου και αν ακόμη δεν αναφέρεται παραπάνω είτε στο Γενικό μέρος του Τιμολογίου,
στις  σχετικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  στα  λοιπά  συμβατικά  στοιχεία  της
Εργολαβίας.

Ειδικότερα στο παρόν άρθρο κατασκευής του αγωγού, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, 
περιλαμβάνεται :

1. Η αναγνώριση του εδάφους και εκτέλεση των απαιτουμένων ερευνών (ερευνητικών 
τομών και γεωτρήσεων), τόσο για τη γνώση της φύσεως του εδάφους, όσο και την ενημέρωση 
για τη θέση και το είδος των αγωγών Ο.Κ.Ω. και τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης των 

 



υφιστάμενων αγωγών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., που πρόκειται να συναντηθούν, και η ανασχεδίαση της 
όδευσης του αγωγού οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής, 
λαμβανομένων υπόψιν όλων των τυχόν συναντωμένων εμποδίων και κατά τα λοιπά ως στη 
σχετική Τ.Π. καθορίζεται, σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες και δαπάνες εκτελέσεως αυτών, που λεπτομερώς 
αναφέρονται παρακάτω :

α) Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την εγκατάσταση των αναγκαίων σταθερών 
αφετηριών, τη χάραξη του αγωγού, την πλήρη υψομετρική και οριζοντιογραφική 
τοποθέτηση και εξασφάλιση αυτού, και τον έλεγχο προ και μετά την κατασκευή του κ.λπ.

β) Η με το κατάλληλο ειδικό μηχάνημα (ασφαλτοκόπτη με τροχό) χάραξη και τομή 
οδοστρώματος, στη θέση που θα πραγματοποιηθεί η εκσκαφή του ορύγματος για την 
κατασκευή του αγωγού, με επιμέλεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο 
τραυματισμός του υπολοίπου εκτός ορίων ορύγματος οδοστρώματος και η τυχόν 
κατάπτωση μέρους αυτού, η τομή τυχόν κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων και γενικά κάθε 
τομή τυχόν εμποδίων που πρέπει να προηγηθεί πριν από την εκσκαφή των ορυγμάτων ή 
στοών. Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα 
θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.Επίσης η καθαίρεση και αποσύνθεση οιουδήποτε 
είδους οδοστρώματος σε οιοδήποτε πάχος ή έκταση απαιτείται.

γ) Η εκσκαφή των ορυγμάτων οιασδήποτε ποσότητας, σε κατοικημένη περιοχή ή στο 
εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία επί οιασδήποτε φύσεως εδάφους 
(γαιώδους, ημιβραχώδους, βραχώδους) και οιασδήποτε συνεκτικότητας (από χαλαρών 
μέχρι των πλέον σταθερών και ανθεκτικών πετρωμάτων γρανιτικών ή κροκαλοπαγών) και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεμα 
οιασδήποτε κυκλοφοριακής ή άλλης δυσχέρειας, με πλάτος ορυγμάτων το απαραίτητο για 
την ασφαλή και έντεχνο κατασκευή του αγωγού, όχι μικρότερο όμως του πλάτους του 
προσδιοριζομένου στα τυπικά σχέδια ανά διατομή οιουδήποτε βάθους. 
Η εκσκαφή ορυγμάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω, θα γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο δια
χειρών ή εργαλείων ή μηχανημάτων οιουδήποτε είδους και ισχύος, της απολύτου εκλογής 
του αναδόχου, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά βάθους μέχρι 30 cm, με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την εκσκαφή 
και τοποθέτηση του αγωγού κάτω από υφιστάμενους αγωγούς κοινής ωφέλειας με όλες τις
δυσκολίες που συνεπάγεται και τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. Στην τιμή περιλαμβάνονται η μόρφωση των παρειών και του 
πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η 
χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση ανάλογα  με τον τρόπο και τα
μέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση υφιστάμενων παλιών αγωγών αποχέτευσης που 
βρίσκονται στη διαδρομή του αγωγού εφόσον αυτό υποδειχθεί από την επίβλεψη.Τέλος 
στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Κατά δε τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές.
Οι δαπάνες της εκσκαφής, της τυχόν εξυγιάνσεως του πυθμένα και οι δαπάνες κατασκευής
του στραγγιστηρίου που πιθανόν θα απαιτηθεί, (στραγγιστήριο-φίλτρο από αμμοχάλικο, 
διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες μέσα σε αμμοχάλικο, εξυγιαντική στρώση σκυροδέματος 
εφόσον απαιτούνται κλπ.), όπως επίσης και οι τυχόν αντλήσεις που θα απαιτηθούν κατά 
την εξέλιξη των εργασιών, συμβατικώς συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα τιμή μονάδος 
του αγωγού, σε οση τυχόν έκταση ποσότητας ήθελε εμφανισθεί η ανάγκη τέτοιων 
εργασιών. Η κατασκευή του στραγγιστηρίου και η έκταση που θα πρέπει να 
κατασκευαστεί, θα γίνει μετά από σχετική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

δ) Αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος δια χρήσεως οποιουδήποτε καταλλήλου υλικού
και των οιωνδήποτε τυχόν απαιτουμένων εξαρτημάτων σε οποιαδήποτε έκταση ήθελε 
απαιτηθεί για την ασφαλή εκτέλεση του έργου κατά την απόλυτο και αποκλειστική κρίση 
και εκτίμηση του αναδόχου, ο οποίος αναλαμβάνει με την προσφορά του αυτή την 
αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα ή ζημιά που θα γίνει στο 
προσωπικό, στο έργο και σε κάθε τρίτο. Πάντως, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι
απαιτείται αντιστήριξη των πρανών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με 
τις σχετικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.

 



Σαφώς αναφέρεται ότι στην παρούσα τιμή του τιμολογίου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη 
που θα απαιτηθεί για την ειδική αντιστήριξη που κρίνεται αναγκαία ιδιαίτερα στο τμήμα 
του αγωγού ακαθάρτων που θα τοποθετηθεί σε μεγάλο βάθος με χρήση μεταλλικών 
πετασμάτων ενδεικτικού τύπου KRINGS, ή ισοδυνάμου, προσαρμοσμένου στις ειδικές 
συνθήκες του έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από μόνιμα ή κινητά φορτία 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων. Η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα 
γίνεται ταυτόχρονα με την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους ταυτόχρονα με την επίχωση του 
ορύγματος. Επίσης περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτηθησόμενες δαπάνες για τυχόν 
ερευνητικές εργασίες ή μελέτες που είναι απαραίτητες για την χρησιμοποίηση αυτών των 
αντιστηρίξεων.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η αποζημίωση για την χρήση του εξοπλισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων αντηρίδων, συνδέσμους κ.λ.π.) για την πλήρη 
κατασκευή της αντιστήριξης η φθορά, η προσκόμιση και αποκόμιση και οι μετακινήσεις 
από θέση σε θέση του εξοπλισμού, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης 
και η τυχόν απώλεια αυτών λόγω αδυναμίας αφαιρέσεως της αντιστήριξης για 
οποιοδήποτε λόγο. Επίσης στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται  η απασχόληση των πάσης 
φύσης απαιτουμένων μηχανημάτων για τη σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο 
προς εκσκαφή όρυγμα και την τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη, την σταδιακή 
εξόλκηση κατά την επίχωση και κάθε άλλη σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και 
έντεχνη περάτωση των εργασιών.

ε) Οι αναγκαίες εργασίες προσωρινής ή μονίμου αντιστηρίξεως και υποστηρίξεως των 
παροδίων ακινήτων και των δικτύων ή εγκαταστάσεων των Οργανισμών ή Εταιρειών 
Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), είτε αυτοί διέρχονται εγκάρσια του σκάμματος, είτε διήκουν 
κατά μήκος αυτού, για την αποτροπή προκλήσεως ζημιών εξ αιτίας των έργων κατά την 
κατασκευή αυτών ή μετά από αυτή, όπως και η πριν από την επίχωση του σκάμματος 
κατασκευή ασφαλούς και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ή του αρμοδίου Ο.Κ.Ω., 
μονίμου εγκιβωτισμού των αγωγών αυτών, όπως επίσης και η τυχόν αναγκαία προσωρινή 
μετάθεση και στη συνέχεια επανατοποθέτησή τους.
Εφόσον είναι αναγκαία η οριστική μετάθεση των αγωγών ή καλυμμάτων ή φρεατίων των 
δικτύων Ο.Κ.Ω., αυτή εκτελείται υπό του αρμοδίου Οργανισμού, ή μετά από άδειά του, με 
μέθοδο που θα προκρίνει η Υπηρεσία και με δαπάνες του εργοδότη (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), μετά από 
σχετική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

στ) Αναπέταση, φορτοεκφορτώσεις και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής από το βάθος 
του σκάμματος (ορύγματος ή στοάς) δι’ οιουδήποτε τρόπου και μέσου, της απολύτου 
εκλογής του αναδόχου και εναπόθεση αυτών σε οιανδήποτε θέση επιτρεπόμενη υπό της 
Αστυνομίας προς προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση των πλεοναζόντων, προϊόντων 
εκσκαφών ή καταλοίπων των εργοταξίων, σε οιανδήποτε απόσταση μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της διαστρώσεως των προϊόντων εκσκαφών στους τόπους 
απορρίψεως, και κατά τα λοιπά ως στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζεται.

η) Αμμώδες υπόστρωμα εδράσεως των αγωγών, και εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο 
σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π. με την προμήθεια, τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 
του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, μετά της σταλίας 
του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση, την προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του 
υλικού στις τάφρους - ορύγματα και την συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και 
των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.
Η άμμος θα διαστρώνεται στον πυθμένα του χάνδακα σε όλο το πλάτος του και σε πάχος 
10 εκ. για έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, και 15 εκ. για έδαφος βραχώδες. Η διάστρωση,
ελαφρή συμπύκνωση και μόρφωση της άμμου θα γίνεται με επιμέλεια και τα τελικώς 
διαμορφούμενα υψόμετρα για έδραση των σωλήνων θα επιτευχθούν με ακρίβεια  +1 εκ. Η
άμμος θα καλύπτει τον αγωγό σε ύψος 25 εκατ. πάνω από το ανωράχιο.

θ)  Προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  πλαστικού  πλέγματος  σήμανσης υπογείων
δικτύων, χρώματος μπλε για ύδρευση και  κόκκινο για αποχέτευση ακαθάρτων -ομβίων,
πλάτους περ. 30cm, βάρους 70 gr/τρέχον μέτρο, και αντοχής σε εφελκυσμό 300 Kgr/μ.μ.,
στην προβλεπόμενη από τα σχέδια θέση.

 



ι) Επαναπλήρωση των ορυγμάτων αγωγών και φρεατίων όπως περιγράφεται παρακάτω, 
και αναλυτικά στις σχετικές Τ.Π.:
Πάνω από προκατασκευασμένους σωλήνες που δεν εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα θα 
χρησιμοποιείται υλικό από άμμο λατομείου. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, 
μεταφορά και κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις της άμμου, η έκκριψη, η διάστρωση 
συμμετρικά εκατέρωθεν, οι πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα και η συμπύκνωση μέχρι 
αρνήσεως με εγκεκριμένα μέσα, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τυχόν βλάβης 
στους αγωγούς. Η ζώνη του υλικού αυτού θα καλύπτει το ανωράχιο των αγωγών σε πάχος
τουλάχιστον 0,25 μ. 

Πάνω από  την  άμμο  η  επανεπίχωση  θα  αποτελείται  από  υλικό  κατάλληλο  για  βάσεις
οδοστρωμάτων σύμφωνα με την Τ.Π. 0150 του Υ.Δ.Ε. (το υλικό τούτο αναφέρεται στα
σχέδια και σε άλλα συμβατικά τεύχη ως "υλικό 3Α" ), σύμφωνα με τα κατασκευαστικά
σχέδια και  τις  υποδείξεις  της Υπηρεσίας.  Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται  η προμήθεια  και
μεταφορά του θραυστού υλικού από  οποιαδήποτε  απόσταση,  οι  πλάγιες  μεταφορές,  η
έκκριψη, η διάστρωση, σε στρώσεις πάχους μέχρι 25 cm το κοπάνισμα ή η χρησιμοποίηση
δονητικών αλλά όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων
ειδικών  συμπυκνωτών,  η  επί  τόπου  αξία  του  νερού  διαβροχής  και  η  δαπάνη  μιας
τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 1000 Μ3 περίπου συμπυκνωμένου όγκου και πάντως μιας σε
κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της συμπύκνωσης που έχει επιτευχθεί, και γενικά
εργαστηριακές  δοκιμές  κατά  την  κρίση  της  Υπηρεσίας  για  την  εξακρίβωση  της
κοκκομετρικής διαβάθμισης και της συμπυκνώσεως που έχει επιτευχθεί σε διάφορα βάθη.
Ο  βαθμός  συμπύκνωσης  δεν  πρέπει  να  είναι  κατώτερος  απο  90%.  (Τροποποιημένη
δοκιμασία  PROCTOR).  Οι  αυτές  απαιτήσεις  ισχύουν  και  για  επανεπιχώσεις  πάνω  από
σκυροδέματα χυτά επί τόπου. Η επαναπλήρωση του ορύγματος θα γίνεται μέχρι τη στάθμη
-0,40 μ. κάτω από την ερυθρά του δρόμου.

Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνονται και η διάστρωση των τυχόν απαιτηθησομένων 
εξυγιαντικών στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου προς πλήρωση ενδεχομένων επί 
πλέον εκσκαφών, προς απομάκρυνση των ακαταλλήλων εδαφικών στρωμάτων, για τη 
θεμελίωση του αγωγού και των συνδετηρίων τμημάτων αγωγών, μετά της διαβροχής, 
κυλινδρώσεως, τυπάνσεως και πάσης άλλης εργασίας ως αυτή αναφέρεται στη σχετική 
Τεχνική Προδιαγραφή. Ο βαθμός συμπιέσεως θα ελέγχεται από την Υπηρεσία με 
εργαστηριακές έρευνες που η δαπάνη τους θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει άμεση αποκατάσταση του 
ασφαλτικού οδοστρώματος (λόγω καιρικών συνθηκών, παράλληλης κατασκευής και άλλων
αγωγών στον ίδιο δρόμο κλπ.), ο ανάδοχος υποχρεούται να επιχώνει τα επί μέρους 
ορύγματα, προσωρινά, μέχρι τη τελική στάθμη του οδοστρώματος και να συντηρεί το 
οδόστρωμα σε καλή κατάσταση μέχρι την ασφαλτόστρωση χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Η
προσωρινή επίχωση, η επανεκσκαφή, η διαβροχή των δρόμων σε όση έκταση τυχόν 
απαιτηθεί, η επαναπλήρωση με θραυστό υλικό και γενικά η συντήρηση μέχρι την 
ασφαλτόστρωση και όλες οι επακόλουθες εργασίες δεν συνεπάγονται καμμία πρόσθετη 
αποζημίωση για τον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο αγωγός τιποθετείται σε όρυγμα με τροχό, θα τοποθετείται άμμος 10
εκατ. για την έδραση του σωλήνα και θα γίνεται εγκιβωτισμός με άμμο μέχρι 20 εκατ. 
πάνω από το ανωράχιο του σωλήνα. Στη συνέχεια εφόσον το οδόστρωμα είναι ασφαλτικό 
θα τοποθετείται σκυρόδεμα 15 εκατ. και ασφαλτικό 5 εκατ. για την πλήρη αποκατάσταση. 
Εφόσον το οδόστρωμα είναι από σκυρόδεμα θα τοποθετείται πάνω από την άμμο 
σκυρόδεμα πάχους 20 εκατ. 

ια)  Πλήρης αποκατάσταση της τομής του ορύγματος που δημιουργήθηκε  εξ  αιτίας  της
εκσκαφής που αφορά το παρόν άρθρο του Τιμολογίου.

Στην  περίπτωση  ασφαλτικού  οδοστρώματος,  περιλαμβάνονται  οι  δύο  στρώσεις
οδοστρωσίας  (υπόβαση,  βάση),  ασφαλτικής  προεπαλείψεως,   ασφαλτικής  στρώσεως
βάσεως και στρώσεως κυκλοφορίας και κάθε άλλης εργασίας και υλικού που απαιτείται για
την καλή, έντεχνη και σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. εκτέλεση της εργασίας, όπως κατά τα λοιπά
παρακάτω περιγράφεται, (γιά την πλήρη κατασκευή τους, περιλαμβανομένης κάθε είδους
εργασίας και υλικού):

 



1.Κατασκευή  στρώσης  υπόβασης  οδοστρωσίας  με  αδρανή  υλικά  λατομείου,
συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων,
σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150.

2.Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου
πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την
ΠΤΠ Ο-155.

3.Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα
(συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της καθαρής ασφάλτου και όλων εν γένει των υλικών
επί  τόπου  των  έργων)  κατά  τα  λοιπά  όπως  στις  Π.Τ.Π.  ΑΣ-11  και  Α-201  ορίζεται,
περιλαμβάνουσα  την  δαπάνη  προμήθειας  της  ασφάλτου,  του  καθαρού  (φωτιστικού)
πετρελαίου  και  λοιπών  απαιτουμένων  υλικών,  τη  δαπάνη  φορτοεκφορτώσεως,
απολλυμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς τών ως άνω υλικών επί τόπου
των έργων, τη δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος, περιλαμβανομένης και
της αξίας του αντιϋδροφίλου παρασκευάσματος (θέρμανση, ανάμιξη, αποθήκευση, φύλαξη
κλπ.), πληρούντος τους όρους της Π.Τ.Π. Α205 σε συνδυασμό με τους όρους της Π.Τ.Π.
Α206,  τον  καθαρισμό  της  υπό  επεξεργασίαν  επιφανείας  με  αυτοκίνητη  ψύκτρα,  τη
μεταφορά και  διάχυση  του ασφαλτικού διαλύματος με  αυτοκίνητο  διανομέα  ασφάλτου
(FEDERAL),  ή  άλλο  μέσο  της  εγκρίσεως  της  Υπηρεσίας,  μετά  της  ενδεχόμενης
επαναθερμάνσεως του διαλύματος προ της διαχύσεως και της ενδεχομένης διαστρώσεως
αδρανούς υλικού επικαλύψεως μετά της αξίας του υλικού τούτου επί τόπου των έργων και
κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της υπόψη εργασίας.

4.Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα,  παρασκευαζόμενο εν θερμώ,  σε μόνιμη
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260
ορίζεται.  κατασκευαζομένη  με  ασφαλτικό  σκυρόδεμα   τετελεσμένου  συμπεπιεσμένου
πάχους 50 χλστ., μετά της επουλώσεως των τυχόν προξενηθεισών επί των υποκειμένων
στρώσεων φθορών, συμπεριλαμβανομένης της προμηθείας του ασφαλτομίγματος και όλων
των απαιτουμένων υλικών επί τόπου του έργου

5.Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265
ορίζεται.

Η ασφαλτική στρώση βάσεως όπως επίσης και η στρώση κυκλοφορίας θα κατασκευαστούν
σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες συνθέσεως που θα προκύψουν με μέριμνα και δαπάνη
του αναδόχου από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Εργων (ποιότητα ασφάλτου,
ποσοστά ασφάλτου, κενών αέρος, παιπάλης, διαβάθμιση αδρανών κ.λ.π.).

Καμμία  εργασία  κατασκευής  ασφαλτικού  δεν  θα  εκτελείται  προ  της  επιτυχούς
εργαστηριακής έρευνας της προηγούμενης στρώσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων
των απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία αυτοκινήτου
και τη μεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτομίγματος στη θέση ενσωμάτωσης
και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του
απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού.

Σε περίπτωση που η κατασκευή της ασφαλτικής στρώση βάσεως απέχει χρονικά από την
κατασκευή της στρώσης κυκλοφορίας θα πρέπει να προηγείται της στρώσης κυκλοφορίας
η εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ - 5 ή καθαράς
ασφάλτου  180/220  ή  ασφαλτικού  γαλακτώματος  ταχείας  διασπάσεως,  εκτελούμενες
σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. ΑΣ - 12 και Α201

Στην  Υπηρεσία  επιβλέψεως  παρέχεται  η  δυνατότητα  εκλογής  και  διαφόρου  τρόπου
αποκατάστασης του οδοστρώματος στις ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται τούτο για την
εξασφάλιση  ομοιόμορφης  συμπεριφοράς  του  υφισταμένου  και  του  αποκαθισταμένου
οδοστρώματος, ή σε περίπτωση που τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία που έχει την ευθύνη
της συντήρησης του οδοστρώματος. Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες αποκατάστασης του
οδοστρώματος, συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Στη περίπτωση που το υφιστάμενο οδόστρωμα είναι από σκυρόδεμα, αντί για τις εργασίες
των παραγράφων 3 έως 5 που αναφέρονται παραπάνω, η αποκατάσταση θα γίνεται με την

 



διάστρωση σκυροδέματος, πάχους 15 εκ., ελαφρά οπλισμένου με ένα πλέγμα Τ131, με
αρμούς διαστολής ανά 5,0 μ., βάθους τουλ. 8 εκ., είτε με την τοποθέτηση σανίδας κατά
την σκυροδέτηση, είτε με την εκ των υστέρων κοπή με κατάλληλο κοπτικό μηχάνημα (το
αργότερο μία εβδομάδα μετά την σκυροδέτηση, και με συνεχή διαβροχή για την αποφυγή
ρηγματώσεων),  σύμφωνα  και  με  τις  εντολές  της  Υπηρεσίας.  Σε  περίπτωση  που  το
υφιστάμενο οδόστρωμα είναι  πλακόστρωτο (πεζόδρομος) η αποκατάσταση της τομής θα
γίνεται πλέον του σκυροδέματος και με το ίδιο υλικό (πλάκες, κυβόλιθοι κλπ) που υπήρχε
πριν την κατασκευή του αγωγού.

Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα διενεργείται  και  σε πλάτος μεγαλύτερο από το
πλάτος του ορύγματος του αγωγού, εάν αυτό έχει φθαρεί από τα μηχανήματα κατασκευής
του  αγωγού  ή  το  απαιτήσει  ο  κύριος  της  οδού  εάν  δεν  επιτυγχάνεται  ομοιόμορφη
αποκατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη πρόσθετη αποζημίωση. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει  άμεση αποκατάσταση του
ασφαλτικού  οδοστρώματος  (λόγω  αρχαιολογίας,  καιρικών  συνθηκών,  παράλληλης
κατασκευής  και  άλλων  αγωγών  στον  ίδιο  δρόμο  κλπ.),  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να
επιχώνει τα επί μέρους ορύγματα, προσωρινά, μέχρι τη τελική στάθμη του οδοστρώματος
με θραυστό υλικό λατομείου και να συντηρεί το οδόστρωμα σε καλή κατάσταση μέχρι την
ασφαλτόστρωση χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Στην συνέχεια και πριν την αποκατάσταση
των ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα γίνεται αποξήλωση - επανεκσκαφή μέχρι τη στάθμη
-0,40μ. από τη προβλεπόμενη τελική στάθμη - ερυθρά του δρόμου, και στη συνέχεια θα
γίνονται οι εργασίες που περιγράφονται παραπάνω (παρ. 1-5).

Η προσωρινή επίχωση, η επανεκσκαφή, η διαβροχή των δρόμων σε όση έκταση τυχόν
απαιτηθεί,  η  επαναπλήρωση  με  θραυστό  υλικό  και  γενικά  η  συντήρηση  μέχρι  την
ασφαλτόστρωση και  όλες οι  επακόλουθες εργασίες δεν συνεπάγονται  καμμία πρόσθετη
αποζημίωση για τον ανάδοχο.

Η  αποκατάσταση  του  οδοστρώματος  θα  διενεργείται  κατά  αυτοτελή  τμήματα  έργου,
αμέσως  μετά  την  ολοκλήρωση  κάθε  τμήματος  και  τη  επιτυχή  διενέργεια  όλων  των
δοκιμασιών που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε θα γίνει  αποκατάσταση ασφαλτικού οι τιμές του παρόντος
άρθρου του τιμολογίου θα μειώνονται κατά 10%. 

ιβ) Αποκατάσταση των τεχνικών έργων και αγωγών τα οποία έχουν υποστεί βλάβες κατά 
την διάρκεια κατασκευής του αγωγού σε οιονδήποτε μήκος ή διατομή, όπως πχ αγωγών 
ύδρευσης, φρεάτια, αγωγοί άλλων εταιρειών, τεχνικά έργα δημόσιων ή ιδιωτικών κ.λπ. Η 
αποκατάσταση όλων αυτών θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και πάντως απόλυτα έντεχνα έτσι ώστε το 
έργο δημόσιο ή ιδιωτικό ή αγωγός, να λειτουργεί κανονικά. Περιλαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα υλικά, εφόδια και εργασία. 

ιγ) Τοποθέτηση αγωγού σε όρυγμα με τροχό 
Στην περίπτωση που ο αγωγός τιποθετείται σε όρυγμα με τροχό, θα τοποθετείται άμμος 10
εκατ. για την έδραση του σωλήνα και θα γίνεται εγκιβωτισμός με άμμο μέχρι 20 εκατ. 
πάνω από το ανωράχιο του σωλήνα. Στη συνέχεια εφόσον το οδόστρωμα είναι από 
ασφαλτικό θα τοποθετείται σκυρόδεμα 15 εκατ. και ασφαλτικό 5 εκατ. για την πλήρη 
αποκατάσταση. Εφόσον το οδόστρωμα είναι από σκυρόδεμα ή χωματόδρομος θα 
τοποθετείται πάνω από την άμμο σκυρόδεμα πάχους 20 εκατ. Θα πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα για την άριστη προσαρμογή με το υφιστάμενο οδόστρωμα.

Για ένα μέτρο μήκους πλήρως κατασκευαζομένου αγωγού ύδρευσης από σωλήνες  
πολυαιθυλενίου 3ης γενεάς (σ80, MRS10, PE100) ονομαστικής πιέσεως 16 Atm. 
κατασκευαζόμενου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας 
λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως περιγράφονται στο 
παρόν άρθρο και επιμετρουμένου από κόμβο σε κόμβο ως κατωτέρω :

Τιμή μονάδος :

 



Άρθρο
τιμολογίου

Φ Αρθρα αναθεώρησης ΕΥΡΩ
(Ολογράφως)

ΕΥΡΩ
(Αριθμητικώς)

(1) (2) (3) (4) (5)
1.1 Φ 90 ΥΔΡ 6081.1 30% Σαράντα 40,00 €

  ΥΔΡ 6068 30%   
  ΥΔΡ 6622.1 30%   
  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

1.2 Φ 90 ΥΔΡ 6081.1 30% Δέκα έξι 16,00 €
 με ΥΔΡ 6328 30%   
 τροχό ΥΔΡ 6622.2 30%   
  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

AΡΘΡΟ 2ο

Φρεάτια ύδρευσης
Για την αναθεώρηση 
(ΥΔΡ 6081.1 10% - ΥΔΡ 6752 20% - ΥΔΡ 6301 20% - ΥΔΡ 6328 50% )

Για την πλήρη κατασκευή ενός ορθογωνικού φρεατίου δικλείδων, ή αεροβαλβίδας ή 
διακλάδωσης ύδρευσης ή εκκένωσης, εσωτερικών διαστάσεων όπως στα σχέδια της μελέτης και 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με τα απαραίτητα υλικά και την εργασία, 
κατασκευαζομένου στις καθοριζόμενες στην κατά μήκος τομή του αγωγού θέσεις,  και σε 
οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως 
περαιωμένου με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των τυπικών 
φρεατίων της μελέτης, και την Τεχνική Προδιαγραφή .
Η τιμή περιλαμβάνει ολοκλήρωση του φρεατίου  προς κανονική λειτουργία ήτοι την απαιτούμενη
εκσκαφή, αντιστηρίξεις πρανών και παρειών με οποιονδήποτε τρόπο τις τυχόν δυσχέρειες εκ της
συναντήσεως οποιωνδήποτε αγωγών, εμποδίων και εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές κάθε είδους για προσωρινή απόθεση 
και οριστική απομάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση των  προιόντων εκσκαφών, την επίχωση 
του εναπομένοντος κενού με θραυστό υλικό λατομείου (3Α), πλήρης αποκατάσταση του 
ασφαλτικού οδοστρώματος, τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων και γενικώς όλες τις 
επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 1 του παρόντος Τιμολογίου.
Η τιμή περιλαμβάνει την κατασκευή των τύπων,  εσωτερικών και εξωτερικών, το σκυρόδεμα 
ποιότητας C16/20 για τα τοιχώματα του φρεατίου και την πλάκα επικαλύψεως, τον οπλισμό του 
πυθμένα  των τοιχωμάτων και της πλάκας επικαλύψεως όπως φαίνεται στα εγκεκριμένα σχέδια 
της Υπηρεσίας, την κατασκευή του σώματος του φρεατίου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια 
της Υπηρεσίας.

Ειδικότερα  στη τιμή εκτός από την εκσκαφή τις επιχώσεις και τις αποκαταστάσεις του 
ασφαλτικού οδοστρώματος με όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 1 
του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται επί πλέον και οι παρακάτω εργασίες:
1. Ο εξωτερικός και εσωτερικός ξυλότυπος ή μεταλλότυπος επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας 
εγχύσεως ή  διαστρώσεως σκυροδέματος, ανεξαρτήτως μορφής, διαστάσεων και θέσεως 
περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για φθορά και απόσβεση ξυλείας και άλλων υλικών, 
φορτοεκφοτρώσεις και μεταφορές, ακριβή μόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση, κατάβρεγμα ή 
επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισμό, ικριώματα, ήλους και συνδέσεις και κάθε άλλης επί 
μέρους εργασίας και επιβαρύνσεως απαιτουμένης για τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα 
με τα σχέδια και τις Τ.Π.
2. Η διαμόρφωση του σώματος του φρεατίου, με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, 
ανεξαρτήτως διαστάσεων και θέσεως, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για τα υλικά του 
σκυροδέματος, την ανάμιξη, μεταφορά, τοποθέτηση, συμπύκνωση, στεγανωτικό μάζης σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του ανάλογου προιόντος, προστασία και συντήρηση και κάθε επι μέρους 
επιβαρύνσεις, όπως π.χ. για υπερβάλλοντα όγκο, αντιμετώπιση υδάτων, δοκιμές και ελέγχους, 
σύμφωνα με  τα σχέδια και τις Τ.Π. 
3. Ο απαιτούμενος σιδηρούς οπλισμός, και δομικό πλέγμα για τη κατασκευή του φρεατίου μετά 
της δαπάνης προμήθειας, μεταφοράς, κοπής, κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους 
τοποθετήσεως και μετά της επιβαρύνσεως για σύρμα προσδέσεως,μικροϋλικά και κάθε άλλη επι 
μέρους εργασία και δαπάνη απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα με τα 
σχέδια και τις Τ.Π.

 



4. Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη εξωτερικά των επιφανειών σκυροδεμάτων (σώμα 
φρεατίου, οροφή), περιλαμβανομένης της δαπάνης προμήθειας, φορτοεκφορτώσεων και 
μεταφοράς του υλικού, της κατεργασίας και αναμίξεως τούτου, των επιβαρύνσεων για τυχόν 
δοκιμές και ελέγχους και κάθε άλλης αναγκαίας επι μέρους εργασίας και δαπάνης σύμφωνα με 
τις Τ.Π.
5. Η προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση και τοποθέτηση του ειδικού χυτοσιδηρού καλύμματος 
από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, κατηγορίας D400 (ΕΛΟΤ ΕΝ 124), κυκλικού 
σχήματος, με καθαρή εσωτερική διάμετρο στεφάνης τουλάχιστον 60 εκ., και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, περιλαμβανομένης της προμήθειας, 
προσέγγισης, τοποθέτησης, εξόδων δοκιμασίας, του κόστους φορτοεκφορτώσεων και 
μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης, ως και 
κάθε άλλου αναγκαίου υλικού και εργασίας γιά την πλήρη και λειτουργική τοποθέτηση των 
καλυμμάτων και σε θέση τέτοια ώστε να έχει άριστη προσαρμογή με το τελικό οδόστρωμα.
6. Η προμήθεια και τοποθέτηση πεσσοειδώς των απαιτουμένων χυτοσιδηρών βαθμίδων σε 
αποστάσεις μέχρι 0,30 μ. ήτοι διάνοιξη οπών, τοποθέτηση και πλήρης και ασφαλής πάκτωση.
7. Τα προαναφερόμενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιημένες κατά ISO 
9001 ή 9002 και να φέρουν την σήμανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους 
κανονισμούς.
Ρητά αναφέρεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου του τιμολογίου περιλαμβάνεται και η 
καθαίρεση των υφισταμένων αγωγών καθώς και η τυχόν καθαίρεση και ανακατασκευή 
υφισταμένων εξωτερικών διακλαδώσεων.

Για ένα τεμάχιο, ενός ορθογωνικού φρεατίου δικλείδων, ή αεροβαλβίδας ή 
διακλάδωσης ύδρευσης ή εκκένωσης εσωτερικών διαστάσεων όπως στα σχέδια της μελέτης 
και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με τα απαραίτητα υλικά και την εργασία 
κατασκευαζομένου στις καθοριζόμενες στην κατά μήκος τομή του αγωγού θέσεις, και σε 
οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη,  ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως 
περαιωμένου με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια των τυπικών 
φρεατίων της μελέτης, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιμολογίου.
Τιμή μονάδος : 
ΕΥΡΩ : Χίλια τετρακόσια σαράντα τέσσερα                                      ( 1.444 € )

AΡΘΡΟ 3ο  
Υδροληψίες ύδρευσης σε αγωγούς από πολυαιθυλένιο

Για την αναθεώρηση (ΥΔΡ 6081.1 30% - ΥΔΡ 6069 30% - ΥΔΡ 6623 30% -ΟΔΟ
4521.Β 10%)

Για την κατασκευή μιας πλήρους υδροληψίας (παροχής) νερού, σε αγωγούς από 
πολυαιθυλένιο ανεξάρτητα από το μήκος της, συνδεόμενη σε αγωγό ύδρευσης οιασδήποτε 
διαμέτρου, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες, σύμφωνα με 
τους όρους και τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του παρόντος 
Τιμολογίου και ειδικότερα:
1. Η εκσκαφή, αποκάλυψη του κεντρικού αγωγού ύδρευσης, η εκσκαφή του ορύγματος για τη 
διέλευση της υδροληψίας, η καθαίρεση ή ξετρύπημα του πεζοδρομίου και του φρεατίου του 
υδρομέτρου και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. Επισημαίνεται ότι το βάθος 
τοποθέτησης της υδροληψίας σε όλο το μήκος της θα είναι τουλάχιστον 50 εκατ. από την 
τελικά διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους. 
2. Η προμήθεια, τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και δοκιμασία του σωλήνα της υδροληψίας  
από πολυαιθυλένιο 3ης γεννιάς, και συγκεκριμένα ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής 
Φ20x1/2 με ενσωματωμένο ειδικό κοπτικό μηχάνημα για το τρύπημα της σωλήνας, 
ηλεκτρομούφα Φ20, σωλήνας πολυαιθυλενίου διατομής Φ20 ρακόρ Φ20x1/2 (αρσενικό) και 
διακόπτης υδρομέτρου σφαιρικός ½ , ρακόρ υδρομέτρου (2) και διπλός σύνδεσμος Φ20.
Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι ονομαστικής πιέσεως και πιέσεως 
δοκιμασίας τουλάχιστον όσο η σωλήνα ύδρευσης προς την οποία συνδέεται η υδροληψία, 
δηλαδή 16 Atm και να είναι της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Οι εργασίες θα 
εκτελεστούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη Τ.Π. της μελέτης. Η δοκιμασία της
υδροληψίας θα γίνει μαζί με τις δοκιμασίες της σωλήνας προς την οποία συνδέεται η 
υδροληψία.
3. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο και η επίχωση του ορύγματος του κεντρικού αγωγού 
και της παροχής με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 



4. Η προμήθεια και τοποθέτηση της κατάλληλης βάσης για την τοποθέτηση του υδρομέτρου επί
του τοίχου, ή στην ειδικά κατασκευασμένη εσοχή στον εξωτερικό τοίχο κάθε ιδιοκτησίαςή του 
φρεατίου υδρομέτρου σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η σύνδεση του 
υδρομέτρου που θα τοποθετηθεί στην κατάλληλη επιτοίχεια βάση ή στο φρεάτιο υδρομέτρου 
και η επανασύνδεση της παροχής του καταναλωτή με το υδρόμετρο, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των απαραίτητων υλικών και εργασιών.  
5. Η αποκατάσταση της τομής με ασφαλτικό ή σκυρόδεμα ή πλάκες και σε κάθε περίπτωση με 
το ίδιο υλικό που υπήρχε πριν την κατασκευή της παροχής.
6. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου με τα ίδια υλικά (σκυρόδεμα και πλάκες). 
Όλα τα προαναφερόμενα  υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιημένες κατά ISO 
9001 ή 9002 και να φέρουν την σήμανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους 
κανονισμούς.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταφοράς υδρομέτρου από παλαιότερη απομεμακρυσμένη 
παροχή, στην τιμή του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνεται κάθε υλικό και εργασία για την 
απομόνωση της παλιάς υπάρχουσας παροχής από το σημείο υδροληψίας με τάπα. Για τη 
συγκεκριμένη εργασία και για κάθε παροχή θα προσκομίζεται φωτογραφία στην Υπηρεσία.

Για ένα τεμάχιο μιάς πλήρους υδροληψίας ύδρευσης σε αγωγούς από 
πολυαιθυλένιο, ανεξάρτητα από το μήκος της σε αγωγό οιασδήποτε διαμέτρου, όπως 
περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιμολογίου.
Τιμή μονάδος : 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν σαράντα εννέα                                               (149,00 € )

AΡΘΡΟ 4ο 
Δικλείδες ελαστικής εμφράξεως από ελατό χυτοσίδηρο

 Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση πλήρη σύνδεση με τις 
σωληνώσεις ύδρευσης, κάθε δαπάνη για δοκιμές επί τόπου, ελέγχους και πιστοποιητικά, 
μικροϋλικά και κάθε επί μέρους εργασία γιά πλήρη εγκατάσταση μιας χυτοσιδηράς συρταρωτής
δικλείδας ελαστικής έμφραξης, ελατού χυτοσιδήρου, ονομαστικής πιέσεως 16 Atm, με 
φλάτζες, όπως στην αντίστοιχη Τ.Π. συμπεριλαμβανομένου κάθε αναγκαίου υλικού και 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της χυτοσιδηράς καμπάνας βαρέως τύπου πλήρως 
τοποθετημένης και του αντίστοιχου τεμαχίου εξαρμόσεως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Τα προαναφερόμενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001 
ή 9002 και να φέρουν την σήμανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς.

Τιμές μονάδος :
Άρθρο

τιμολογίου
Φ Αρθρα

αναθεώρησης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως)
ΕΥΡΩ

(Αριθμητικώς)

4 Φ 80 ΥΔΡ-6651.1 Εκατόν πενήντα 150,00 €

AΡΘΡΟ 5ο 
Αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας
Για την αναθεώρηση (ΥΔΡ-6657.1)

Για ένα αεροεξαγωγό διπλής ενέργειας, εισαγωγής - εξαγωγής αέρος, τύπου GLENFIELD 
διαμέτρου Φ80, ονομαστικής πιέσεως τουλάχιστον όσο η σωλήνα ύδρευσης προς την οποία 
συνδέεται ο αερεξαγωγός, της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η επιμέτρηση των 
βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής αέρα θα γίνει κατά τεμάχιο κάθε εγκεκριμένης, πλήρως 
τοποθετημένης βαλβίδας. Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:
α) Προμήθεια επί τόπου των βαλβίδων κάθε τύπου και διαμέτρου, με τις αντίστοιχες δικλείδες 
ελέγχου (διακόπτες), τους κοχλίες και μικροϋλικά συνδέσεως.
Στις ανά τεμάχιο τιμές μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια στο εργοστάσιο, οι 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές μέχρι το εργοτάξιο, οι επιβαρύνσεις για δοκιμές, ελέγχους 
και πιστοποιητικά και κάθε άλλη επί μέρους αναγκαία δαπάνη.
β) Σύνδεση στο δίκτυο των βαλβίδων και των αντίστοιχων δικλείδων. Στις ανά τεμάχιο κάθε 
κατηγορίας τιμές μονάδος περιλαμβάνονται οι τοπικές μετακινήσεις, η εκτέλεση των 
συνδέσεων με τα απαιτούμενα μπουλόνια και μικροϋλικά, οι επιβαρύνσεις για επί τόπου 
δοκιμές και κάθε δευτερεύουσα επί μέρους εργασία. 
Τα προαναφερόμενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001 
ή 9002 και να φέρουν την σήμανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς.

 



Τιμή μονάδος : 
ΕΥΡΩ  : Τριακόσια                        ( 300,00 €)

AΡΘΡΟ 6ο 
Σύνδεση υφισταμένου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο αγωγό 

οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση 
του δικτύου ύδρευσης.

Για την αναθεώρηση ( ΥΔΡ 6610  60% - ΥΔΡ 6611.3  40%)
Για μια πλήρη μεμονωμένη σύνδεση υφισταμένου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό πλήν ΡΕ με 
νέο αγωγό οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων και ειδικών 
τεμαχίων, με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α. Η δαπάνη και οι εργασίες για το καθάρισμα (λιμάρισμα) του προς ένωση παλαιού αγωγού, η 
χάραξη περιμετρικά του αγωγού σε δύο σημεία για την αφαίρεση τμήματος αυτού (δια 
κατάλληλου εργαλείου), οι τομές του υπόψη τμήματος, η απομάκρυνση του αφαιρεθέντος 
τμήματος παλαιού αγωγού , η άντληση του περιεχομένου στο δίκτυο νερού με υδραντλία 3¨, η 
τοποθέτηση του ταύ με φλάντζες κα η σύνδεση του ταυ με το υφισταμένο και το νέο αγωγό με 
την χρήση κατάλληλων ειδικών συνδέσμων.
β. Η δαπάνη προμήθειας καθώς και η δαπάνη των εργασιών για την φόρτωση, εκφόρτωση, 
μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και την πλήρη 
τοποθέτηση  όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων και των ειδικών συνδέσμων.
Για μια πλήρη μεμονωμένη σύνδεση (τεμ) υφισταμένου αγωγού οποιοδήποτε υλικού πλήν ΡΕ με
νέο αγωγό, οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου,  με χρήση ειδικών τεμαχίων και συνδέσμων.
Τιμή μονάδος : 
ΕΥΡΩ : Εκατόν είκοσι τέσσερα                                  (124,00 €)

 



ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΗ 

Κ.Α.  15051702

Ταχ. Διεύθυνση:  
Κ. Χατζηγεωργίου 2
Ταχ. Κώδικας:     71500 Ηράκλειο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.800,00 €

Εγκρίθηκε με την αριθμό 151/2017 απόφαση Δ.Σ της
ΔΕΥΑΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(σε ακέραιες μονάδες %)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.......
με έδρα τ………………………………οδός………………………αριθμ………………..
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax............

Προς:
Δ.Ε.Υ.Α.Η.
Κ. Χατζηγεωργίου 2  Ηράκλειο Κρήτης

Αφού έλαβα γνώση των συμβατικών στοιχείων του έργου, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα,
καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση
του έργου με το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης.

 

Υ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως:……………………………………………………………………………………………………..

Αριθμητικώς:…………………………………………………………………………………………………..

Ηράκλειο……………………..

Ο προσφέρων

Η Συντάξασα

Χ. Πλευράκη

                                                                                  Ηράκλειο Μάιος 2017

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών Κατασκευών 

Κ. Τζαβλάκη

Ο Γενικός Δ/ντής και Δ/ντής
Τεχνικής Υπηρεσίας  

Χ. Παπαματθαιάκης

 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ  :  «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017»

EIΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΑΡΘΡΟ  1  ο   - Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ.- Εγγυήσεις

1.1  Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους
οποίους και  σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της εργολαβικής Συμβάσεως και  προς τα
σχέδια και διαγράμματα που έχουν εγκριθεί απο τον Εργοδότη θα γίνει η κατασκευή του έργου
«ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017»,  όπως αναλυτικά περιγράφονται  στην
Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Για το έργο αυτό θα ισχύουν οι όροι της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) που
εγκρίθηκε  με  την Εγκύκλιο  Απόφαση Α.67/ΓΓΔ/257/679 Φ4/11.3.1974 του ΥΠ.Δ.Ε.  (ΦΕΚ Β
370/29.3.79) με την παρατήρηση ότι όπου μνημονεύονται σ' αυτήν οι διατάξεις του Π.Δ. 56/73
&  του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α 223), θα νοούνται οι αντίστοιχες  του Ν. 4412/2016.

1.2 Εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

1.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του Έργου και της
Σύμβασης εν γένει, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

1.2.2 Προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύμβασης είναι η παροχή από τον Ανάδοχο εγγύησης
καλής εκτέλεσης, που παρέχεται με εγγυητικές επιστολές  "καλής εκτέλεσης" σύμφωνα με το
άρθρο 72 παραγρ.1 (β) του Ν.4412/2016. Το ποσοστό της εγγύησης ορίζεται σε πέντε (5) %
επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

1.2.3 Οι  εγγυητικές  επιστολές  "καλής εκτέλεσης" θα πρέπει  να εκδίδονται  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ.3 του Ν.4412/2016.

1.2.4 Κάθε εγγυητική επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 72 παραγ 4 του Ν.4412/2016.

1.2.5 Η αρχική εγγύηση "καλής εκτέλεσης", που αποτελεί προ απαίτηση για την υπογραφή της
Σύμβασης, συμπληρώνεται με τις κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 που
γίνονται κατά τις τμηματικές πληρωμές των εργασιών προς τον Ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές
ορίζονται σε πέντε στα εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών και δέκα στα εκατό
(10%)  στην  πιστοποιούμενη  αξία  των  υλικών  που  τυχόν  περιλαμβάνονται  προσωρινά  στις
πιστοποιήσεις μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις αυτές είναι δυνατόν
να  αντικατασταθούν  με  εγγυητικές  επιστολές  που  εκδίδονται  σύμφωνα  με  τις  παραπάνω
παραγράφους.

1.2.6 Σχετικά με την αυξομείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, την αντικατάστασή της, την
επιστροφή της κλπ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

1.2.7 Επισημαίνεται  οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης,  πέραν  των  προβλεπομένων  διατάξεων,
καλύπτουν και την αδυναμία του Αναδόχου για πληρωμή των υποχρεώσεων του σε ότι αφορά
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

1.3  Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ  2  ο   - Αντικείμενο εργολαβικής συμβάσεως- Υπογραφή Σύμβασης 

2.1 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

την κατασκευή  αγωγών ύδρευσης σε διάφορους δρόμους στις εντός και  εκτός σχεδίου
περιοχές, καθώς και στα Δ.Δ. του Δήμου, σύμφωνα με αιτήματα δημοτών, ή αιτήματα του
συνεργείου  ύδρευσης.  Συνολικά  προβλέπονται  2.200μ.  αγωγών  ύδρευσης με  σωλήνες
πολυαιθυλένιου HDPE 3ης γενιάς 16 Atm, διατομής Φ90, με αποκατάσταση, με τα αντίστοιχα
φρεάτια και τις απαραίτητες συσκευές. Επίσης προβλέπονται οι υδροληψίες ύδρευσης στους

 



αντίστοιχους αγωγούς και οι συνδέσεις υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός
ΡΕ με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων.

2.2 Κατά  την  διάρκεια  κατασκευής  του  έργου  η  ΔΕΥΑΗ  μπορεί  να  επιφέρει  οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις στη μορφή του έργου τα σχέδια, την ποιότητα, το είδος, τη θέση ή την ποσότητα
των  εργασιών  που  επιβάλλονται  για  την  αρτιότητα  και  την  λειτουργικότητα  του  έργου.  Ο
ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμιά αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή. Εάν
για τους ανωτέρω λόγους παραστεί ανάγκη προσαρμογής μελετών ή Τοπογραφικών εργασιών, ο
ανάδοχος οφείλει να προβεί στην σύνταξη τους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας χωρίς
πρόσθετη αποζημίωση.

2.3 Τα ανωτέρω έργα, Εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα με την μελέτη  € 59.800,00 (χωρίς ΦΠΑ),
θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσης διακήρυξης και  των λοιπών τευχών
Δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης δηλ. Τεχνικών Προδιαγραφών, σχεδίων και τευχών
της  τεχνικής  μελέτης  που  εγκρίθηκε  από  το  Δ.Σ.  της  ΔΕΥΑΗ  και  με  τιμές  μονάδος  που
καθορίζονται στην προσφορά του Αναδόχου που θα αναδειχτεί από τον διαγωνισμό.

2.4 Κατακύρωση – Σύναψη  σύμβασης 

1. Πριν  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  ο  αναθέτων  φορέας  Αρχή  ζητεί  από  τον
προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»)  να
υποβάλει  εντός  προθεσμίας  10  ημερών  από  τη  σχετική  έγγραφη  ειδοποίηση  όλα  τα
δικαιολογητικά του άρθρου 80, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν4412/2016. Η
διαδικασία  ελέγχου  των  προαναφερόμενων  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού και  τη διαβίβαση του φακέλου στην Προϊσταμένη Αρχή για τη λήψη απόφασης.

Μετά την απόφαση κατακύρωσης ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για
την  υπογραφή  της  σύμβαση  εντός  είκοσι  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

2. Κατά  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  στην
Υπηρεσία τα εξής:

24 Έγγραφα ορισμού εκπροσώπου αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης.

2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.2 της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ  3  ο   - Συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας

3.1 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και η
εκτέλεση του έργου, με σειρά ισχύος τούτων σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας είναι:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.2 Οι  Τεχνικές  Προδιαγραφές  που  θα  εφαρμοσθούν  για  την  εκτέλεση  των  έργων
περιλαμβάνονται στο τεύχος "Τεχνικές Προδιαγραφές" που συντάχθηκαν για το παρόν έργο.

Συμπληρωματικά  με  τις  παραπάνω  Τεχνικές  Προδιαγραφές  θα  ισχύουν  οι  εφαρμόσιμες
διατάξεις των Προτύπων Προδιαγραφών και Κανονισμών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα -
σκυροδέματα, τσιμέντα, αδρανή και νερό

- σιδηρού οπλισμό σκυροδεμάτων

- ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

- έργα οδοποιίας

 



-χωματουργικά έργα

3.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται
στις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  εκτός  αν  αναφέρεται  αλλιώς  στα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.

3.4 Διευκρινίζεται  οτι  τα  έργα  της  παρούσης  Συμβάσεως  υπόκεινται  στις  διατάξεις  των
ισχυόντων  Κανονισμών  και  των  σχετικών  με  αυτές  Εγκυκλίων  και  Αποφάσεων  του
ΥΠΕΧΩΔΕ. (όπως ο Κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος, ο αντισεισμικός κανονισμός, ο
κανονισμός φορτίσεως δομικών έργων κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 4  ο   - Πηγές λήψεως υλικών και θέσεις αποθέσεως των ακαταλλήλων ή 
πλεοναζόντων  υλικών

4.1 Τα αμμοχάλικα θα είναι θραυστό λατομείου, και θα προέρχονται κατ' αρχήν απ' τα λατομεία 
της περιοχής.

Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων
για την παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου στο έργο, πρέπει συνεπώς αυτός στις τιμές
που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να συμπεριλάβει όλες τις απο οιονδήποτε λόγο
απαιτούμενες δαπάνες για την προμήθεια απο ιδιωτικά ή κοινοτικά λατομεία, ορυχεία, κοίτες πο-
ταμών, χειμάρρων κ.λ.π. των αναγκαιούντων αργών υλικών, ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσε-
ων προς παραγωγή των υλικών αυτών.

Επίσης στις τιμές προσφοράς του, πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες, κατασκευής και 
συντηρήσεως οδών προσπελάσεως, μεταφορών των υλικών απο οποιαδήποτε πηγή και αν 
λαμβάνονται κ.λ.π., μη αναγνωριζομένης ουδεμίας αξιώσεως του αναδόχου για πληρωμή άλλης 
αποζημιώσεως λόγω προσθέτων τυχόν μεταφορών ή δυσμενών συνθηκών μισθώσεως 
λατομείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκαλύψεως και δημιουργίας ή εκμεταλλεύσεως αυτών κ.λ.π 

4.2 Το γαιώδες υλικό επιχώσεως, θα λαμβάνεται από τα κατάλληλα γαιώδη προϊόντα εκσκαφής.

4.3  Ο Εργολάβος επίσης,  είναι  υποχρεωμένος όπως προ της  χρήσεως οποιασδήποτε  πηγής
υλικών που θα εκλέξει, προβεί με μέριμνά του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της
πηγής σε εγκεκριμένο εργαστήριο της περιοχής εκτελέσεως των έργων, για να διαπιστωθεί η
καταλληλότητα αυτού και το σύμφωνό του προς τις σχετικές προδιαγραφές της εργολαβίας.

4.4 Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, μετά από υποβολή προτάσεως από
τον  ανάδοχο  σε  κατάλληλους  χώρους  και  μετά  από  σχετική  έγκριση  της  Διευθύνουσας
υπηρεσίας.  Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  δυνατή  η  απόθεση  των  προϊόντων  εκσκαφής  σε
προεγκριθέντες  χώρους  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  εξεύρει  και  να  χρησιμοποιήσει  άλλους
κατάλληλους χώρους, της εγκρίσεως της υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.

4.5 Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιμοποιουμένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ’ όλη
τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, και κάτω απ'
την παρακολούθηση της Υπηρεσίας.

4.6 Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις
εγκεκριμένες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  των  πάσης  φύσεως  ειδών  και  υλικών  κ.λ.π.  που
υπεισέρχονται εκάστοτε στις διάφορες εργασίες και οίκοθεν εξυπακούεται ότι με την προσφορά
του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτελέσεως των έργων με δόκιμα
υλικά.

Ως εκ τούτου η Υπηρεσία έχει  το δικαίωμα της ανα πάσα στιγμή δειγματοληψίας και
ελέγχου της ποιότητας, διαστάσεων κ.λ.π., τόσο των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., όσο
και των εργασιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες των εργαστηριακών
ελέγχων που θα απαιτηθούν, τούτων αναγομένων στα γενικά έξοδα του, χωρίς βεβαίως αυτό να
απαλλάσσει  από  την  ευθύνη  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος  είναι  μοναδικός  και  εξ'  ολοκλήρου
υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο των πάσης φύσεως υλικών και ειδών, καθώς και των
εργασιών.

Οι θέσεις λήψεως των καταλλήλων προδιαγραφομένων υλικών θα καθορισθούν από την
Δ/σα Υπηρεσία μετά από πρόταση του Αναδόχου.

 



Η Δ/σα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διατάξει  τον Ανάδοχο να προμηθευτεί τα υλικά
αυτά από άλλες θέσεις, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στον Ανάδοχο να αλλάξει τις
τιμές του Τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ  5  ο   - Προθεσμίες περαιώσεως του έργου - Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες 

5.1 Η συνολική προθεσμία περαίωσης της κατασκευής του έργου ορίζεται  σε  έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο.

5.2  Παράταση της προθεσμίας,  εγκρίνεται  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ. 8 του
άρθρου 147 του Ν.4412/2016. Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη αρχή
ύστερα από αίτηση του αναδόχου και αναλυτικότερα σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.
4412/2016.

5.3 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε μέρα υπαιτίας από μέρους
του  υπέρβασης  της  συνολικής  προθεσμίας,  ορίζεται  στο  άρθρο  148  παραγρ.2  του  Ν.
4412/2016,  σε  δέκα  πέντε  τοις  εκατό  (15  % )  της  μέσης  ημερησίας  αξίας  του έργου και
επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20 %) της προβλεπομένης από την
σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκα πέντε τοις
εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας , η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε
είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου.

ΑΡΘΡΟ  6  ο   - Διάγραμμα προγραμματισμού των έργων

6.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης  να υποβάλλει σ’ αυτήν το χρονοδιάγραμμα των συγκεκριμένων εργασιών. 

6.2   Η  έγκριση  του  χρονοδιαγράμματος  θα  γίνεται  από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  εντός
προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της υποβολής του.

6.3  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  145  του  Ν.4412/2016  η  συμβατική  προθεσμία  αρχίζει  με  την
υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  7  ο   - Τιμές μονάδος νέων εργασιών

Για τον κανονισμό τιμών μονάδας νέων εργασιών για την παρούσα εργολαβία ισχύει το
άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

7.1 Τα νέα ενιαία τιμολόγια, Υδραυλικών Λιμενικών έργων τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ΄αρ.
Δ17γ/06/28/ΦΝ 437/ 24-2-2009 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β΄410/2009 - ΦΕΚ 822Β΄/4-5-
2009)  .

7.2  Το νέο ενιαίο τιμολόγιο  Οικοδομικών Εργασιών της Υπηρεσίας Οικισμού του ΥΠ.Δ.Ε., που
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Δ17α/62/3/ΦΝ437/12-3-2009 (ΦΕΚ Β΄/513/19-3-2009) Απόφαση
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

7.3  Το  νέο  ενιαίο  τιμολόγιο  έργων  Οδοποιίας,  που  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθ.
Δ17α/02/60/ΦΝ437/2009 (ΦΕΚ Β΄/305/19-2-2009) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

7.4  Η  Ανάλυση  Τιμών  Δειγματοληπτικών  Γεωτρήσεων  Ξηράς  για  γεωτεχνικές  έρευνες  του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που εγκρίθηκε με την υπ'αρ. ΕΚ1/5540/765/οικ/ 8.7.85 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30 Δ'/11-2-86.

7.5  Η  Ανάλυση  Τιμών  Εργαστηριακών  και  επί  τόπου  Ερευνών  Εδαφομηχανικής  και
Εργαστηριακών  Δοκιμών  Βραχομηχανικής  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  που  εγκρίθηκε  με  την  Δ
14α/4769/606/25-7-1988.

7.6  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  δώσει  ειδική  εντολή  στον  Ανάδοχο  να  εκτελέσει
απολογιστικές εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016, τις οποίες ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει. 

Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος με τον χρόνο
συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου.

 



ΑΡΘΡΟ  8  ο   - Προκαταβολές

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ  9  ο   - Εργαστηριακός έλεγχος εργασιών

9.1 Μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, είναι
και η συγκρότηση και εγκατάσταση επι τόπου των έργων, πριν από την έναρξη των σχετικών
εργασιών,  εργαστηρίου δοκιμασίας  υλικών και  ελέγχου έργου,  το οποίον θα ιδρυθεί  και  θα
λειτουργεί με δαπάνη του Αναδόχου.

Το ανωτέρω εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό, καθώς
και με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως, και μάλιστα στην περίοδο αιχμής
των εργασιών, στις Τεχνικές απαιτήσεις που απορρέουν απο τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές
καθώς και από τους λοιπούς συμβατικούς όρους.

Το παραπάνω εργαστήριο δεν είναι απαραίτητο αν οι απαιτήσεις του έργου σε εργαστηριακούς
ελέγχους και δοκιμασίες καλύπτονται από το Π.Ε.Δ.Ε. ή το Κ.Ε.Δ.Ε., ή πιστοποιημένα ιδιωτικά
εργαστήρια.

9.2 Τα αποτελέσματα των υπόψη δοκιμών θα υποβάλλονται στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία
εντός δυο (2) ημερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό
διάστημα για τον έλεγχο, αλλιώς από της λήξεως των δοκιμών, άλλως δεν θα λαμβάνονται
υπόψη. Οι  γενόμενες  δοκιμές  με ακριβή στοιχεία  των θέσεων αυτών, θα καταγράφονται  σε
ιδιαίτερο  πίνακα  που  θα  συνοδεύει  τις  πιστοποιήσεις  και  τις  τμηματικές  τυχόν  προσωρινές
επιμετρήσεις και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών.

9.3 Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω δοκιμές που θα εκτελεί ο Ανάδοχος, η Διευθύνουσα το έργο
Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει και με τα δικά της όργανα ή τρίτων στην λήψη δειγμάτων και
εργαστηριακή εξέταση αυτών σε εργαστήριο του ΥΠ.Δ.Ε. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος
υποχρεούται  να  διαθέτει  χωρίς  αποζημίωση  τυχόν  απαιτηθησόμενο  εργατικό  ή  βοηθητικό
προσωπικό εφ' όσον ζητηθεί η συνδρομή του. Τα έξοδα ελέγχου θα βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ  10  ο   - Πρωτόκολλα αφανών εργασιών - Επιμετρήσεις-Πληρωμές

Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αμέσως μετά την εκτέλεση
των  εργασιών.  Στις  επιμετρήσεις  και  στα  πρωτόκολλα  αφανών  εργασιών  επι  πλέον  των
ποσοτικών  ενδείξεων  των  περιλαμβανομένων  εργασιών,  θα  αναγράφονται  παρατηρήσεις
σχετικές με την κατά δόκιμο τρόπο και συμφώνως προς τους συμβατικούς όρους εκτέλεση των
εργασιών,  προκειμένου δε  περί  των υλικών  θα αναγράφονται  παρατηρήσεις  σχετικές  με τα
φυσικά  εργαστηριακά  χαρακτηριστικά  και  το  δόκιμο  των  εν  γένει  ιδιοτήτων  τους,  που  τα
καθιστά ικανά για ενσωμάτωση. 

Οι επιμετρήσεις γενικά θα συντάσσονται βάσει του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.
Οι  επιμετρήσεις  και  τα  ΠΠΑΕ θα  συνοδεύονται  απαραίτητα  με  τα  σχέδια  του  έργου,  όπως
εκτελέστηκε για κάθε τμήμα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσης. Στις
επιμετρήσεις θα περιλαμβάνεται επίσης πίνακας με τις γενόμενες δοκιμές, με ακριβή στοιχεία
των θέσεων και των αποτελεσμάτων, και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών.

Το ποσοστό για έξοδα & όφελος του αναδόχου καθορίζεται σε 18 % και διευκρινίζεται  ότι οι
τιμές του τιμολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό.

Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη
του  Αναδόχου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  152   του  Ν.  4412/2016  και  θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα.

Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά τις διατάξεις  του
άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που
αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους,  σύμφωνα με  το άρθρο 9 της  παρούσης,  καθώς και  τα
δικαιολογητικά των κρατήσεων (ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ, Προκαταβολή φόρου κλπ),  φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.  Αν συντρέχουν περιπτώσεις  επιβολής ποινικής ρήτρας,

 



προστίμων κλπ ,κατά τους όρους του άρθρου 5 της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δημοπράτησης,
αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό.

ΑΡΘΡΟ  11  ο   - Διεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο-Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων

11.1. Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει επί
τόπου του έργου εκπρόσωπο του, ο οποίος θα πρέπει  να είναι  αποδεδειγμένης πείρας στην
κατασκευή και διοίκηση τέτοιας φύσεως έργων, όπως αυτό της παρούσης εργολαβίας.
11.2. Ο επί τόπου του έργου εκπρόσωπος του Αναδόχου, όπως επίσης και οι τεχνικοί υπάλληλοι
που θα συμμετέχουν στη Διεύθυνση και την παρακολούθηση του έργου, θα πρέπει να οριστούν
εγγράφως και να γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι
από τον Ανάδοχο για  την υπογραφή των επί  τόπου παραλαμβανομένων αφανών εργασιών,
επιμετρητικών στοιχείων, πρωτοκόλλων δοκιμασίας κ.λ.π.
11.3 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
11.4.1 O Ανάδοχος  υποχρεούται  να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους
Νόμους,  Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν
την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται
μερικές σχετικές διατάξεις:
- Το  Π.Δ.  22 - 12 - 33 (ΦΕΚ  406 Α/ 33 )  και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78  “Περί
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων “
-Το  Π.Δ. 447/75  (ΦΕΚ 142 Α/75 ) ¨Περί ασφαλείας των εν ταις  οικοδομικαίς 
εργασίαις  ασχολουμένων  μισθωτών¨
- Ο  Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76)  “Περί  όπλων  και  εκρηκτικών  υλών”
- Το Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77)“Περί αγοράς, μεταφοράς και   κατανάλωσης εκρηκτικών

υλών”
-  H Y.A.  BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 )  “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς

εκτός κατοικημένων περιοχών “
- Το  Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί  μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών

εργασιών”
- Το  Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81)  “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την  εκτέλεση εργασιών

σε  εργοτάξια  οικοδομών   και  πάσης  φύσεως  έργων  αρμοδιότητας   Πολιτικού
Μηχανικού”

-  H Y.A.  BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983)  “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς
εντός κατοικημένων περιοχών”

- Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.”

- Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων”
- Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος  χρόνος απασχόλησης τεχνικού  ασφαλείας  και

γιατρού εργασίας”
- Το Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) “Περί  υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα  υπόγεια

έργα”
-  Η   Υπουργική    Απόφαση   3046/  304/  30.1.89   (ΦΕΚ   59Δ/89)  “Κτιριοδομικός

Κανονισμός” (Ειδικά  το άρθρο  5, παραγρ. 4.2  για τη  χρήση  εκρηκτικών)
-  Το  Π.Δ.  31/90  (ΦΕΚ 11 Α/90  )  “Επίβλεψη της  λειτουργίας,  χειρισμός και  συντήρηση

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων”
- Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94)  “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και  Υγείας για τη

χρησιμοποίηση  εξοπλισμού εργασίας  από τους εργαζόμενους κατά  την   εργασία
τους, σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”.

- Το Π.Δ.  396/94 ( ΦΕΚ  220/94) “Ελάχιστες  προδιαγραφές ασφαλείας και  υγείας για τη
χρήση  απ’  τους  εργαζομένους  εξοπλισμών  ατομικής  προστασίας   κατά   την
εργασία, σε συμμόρφωση  με  την οδηγία  89/ 656 /ΕΟΚ” .

- Το  Π.Δ.  397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον
χειρωνακτικό  χειρισμό  φορτίων,  όπου  υπάρχει  ιδιαiτερος  κίνδυνος  βλάβης  της
ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία  90/269/ ΕΟΚ”.

- Το  Π.Δ.  398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την
εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία
90/270/ ΕΟΚ”.

- Το  Π.Δ.  399/94 (ΦΕΚ  221Α/94) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που

 



συνδέονται  με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά  την  εργασία,  σε
συμμόρφωση με την οδηγία  90/340/ΕΟΚ”.

- Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή /
και υγείας στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 / ΕΟΚ”.

-  Το  Π.Δ.  16/96  (ΦΕΚ  10Α/96)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  υγιεινής  και  ασφάλειας  στους
χώρους  εργασίας,  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία 89/654/  ΕΟΚ.

- Το  Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α796) “Εφαρμογή μέτρων  για την προώθηση της βελτίωσης της
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/
ΕΟΚ  και 91/ 383 / ΕΟΚ.

- Το  Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει  να εφαρμόζονται
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων” , σε συμμόρφωση με  την  οδηγία 92/ 57
/ ΕΟΚ.

- Η προσωρινή Οδηγία όσον αφορά στην Εργοταξιακή Σήμανση Αυτοκινητοδρόμου  που
συνέταξε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ/ΙΟΥΝΙΟΣ 1997

11.4.2 Λόγω  της  σπουδαιότητας  της  τηρήσεως  των  απαιτουμένων  μέτρων  ασφαλείας,
αναφέρονται  παρακάτω  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά  ορισμένα  σημεία  της
Νομοθεσίας:

α. Ο  Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της
Υπηρεσίας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο  χώρο του Έργου,
τα  απαιτούμενα  κατά  περίπτωση  Μέτρα  Ατομικής  Προστασίας  (  ΜΑΠ  )   και  να
παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά  τα  ΜΑΠ  θα
είναι,  προστατευτικά   κράνη,  μπότες  ασφαλείας,  πλαστικές  γαλότσες,
φωσφορίζοντα  πανωφόρια  (για  το  χειμώνα),  φωσφορίζοντα  γιλέκα  (για  το
καλοκαίρι),  προστατευτικά γάντια,  ωτοασπίδες,  προστατευτικά γυαλιά  και  καπέλα
ηλίου, κουτιά  Πρώτων Βοηθειών  ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα του
εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές
τύπου  SCBA  κ.λ.π.

β.  Ο   Ανάδοχος   υποχρεούται   να  μεριμνήσει   για   την   τοποθέτηση  των  καταλλήλων
πινακίδων  ή φωτεινών  σημάτων  επισήμανσης  και   απαγόρευσης προσέγγισης
επικινδύνων θέσεων, καθώς και  προειδοποιητικών και  συμβουλευτικών πινακίδων
τόσο  για  τους  εργαζομένους,  όσο  και  για  τους  κινούμενους  στους  χώρους  των
εργοταξίων ή/ και  στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή  κοντά σ’ αυτές. Επίσης
ο Ανάδοχος υποχρεούται  να μεριμνήσει  για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας
με  πόσιμο  νερό  ,  εγκαταστάσεις   υγιεινής  και  καθαριότητας,  καθώς  επίσης  να
εξασφαλίσει μέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών.

11.4.3 Ο  Ανάδοχος  θα πρέπει να πάρει  όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση
πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης
των εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
α. Να  διαθέτει  εγκατάσταση  κατάλληλου  εξοπλισμού πυρόσβεσης.
β. Να  φροντίζει για τον περιοδικό  καθαρισμό  ( αποψίλωση) των χώρων  από τα

πάσης φύσεως  εύφλεκτα  υλικά και αντικείμενα.
γ. Να  μην  πραγματοποιεί  εργασίες κολλήσεων ή  άλλες  ανοικτής πυράς  κοντά

σε  εύφλεκτα  αντικείμενα  ή   κοντά  σε  χώρους  αποθήκευσης  καυσίμων   ή
άλλων  εύφλεκτων  υλών  του  εργοταξίου   και  γειτονικών  ιδιοκτησιών  που
ανήκουν σε τρίτους , χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

δ. Να  φροντίζει   για  την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα
γίνεται κατόπιν και σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας αρχής.

11.4.4 Ο  Ανάδοχος θα  πρέπει  να  δώσει  ιδιαίτερη  έμφαση στον τομέα της υγιεινής  και
ασφάλειας των εργαζομένων σε θέματα όπως:
α. Εκπαίδευση προσωπικού
β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία
γ. Ενημέρωση με  γραπτές  οδηγίες  για  τους κινδύνους κατά την εκτέλεση  των

εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυτούς
δ. Εκπόνηση  και εφαρμογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας

έναντι πάσης φύσεως θεομηνιών  και  φωτιάς
ε. Εκπόνηση και   τήρηση  προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις  θέσεις

εργασίας  για  την  πιστή  εφαρμογή  των  μέτρων  ασφαλείας  από  τους
εργαζομένους

στ. Καταλληλότητα  εξοπλισμού

 



ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας  της  εργασίας
11.4.5 Ρητά καθορίζεται  ότι,  ανεξάρτητα από  όλα τα  παραπάνω,  ο  Ανάδοχος παραμένει

μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και
είναι δική του ευθύνη η  υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρμοδίων μηχανικών,
συντονιστών  και τεχνικών ασφαλείας  των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η
τήρηση  των  σχετικών  κανονισμών.   Για  θέματα  πρόληψης  ατυχημάτων  ισχύουν
γενικά  όσα ορίζονται από την  Ελληνική  Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται  από  αυτή,  θα  εφαρμόζονται  οι  διεθνείς  κανονισμοί  προλήψεως
ατυχημάτων.

11.4.6 Ο  Ανάδοχος οφείλει ακόμη να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή
ζημιών και ατυχημάτων από την χρήση εκρηκτικών υλών, όπως  π.χ. ελεγχόμενες
εκρήξεις, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων  από τους χώρους
των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες  ή  παρακείμενες
κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία
να χρησιμοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές.

11.4.7 Ο   Ανάδοχος  υποχρεούται  να  καταθέσει  στον  ΚτΕ   τεύχος  στο  οποίο  θα
περιλαμβάνεται   το  Σχέδιο  Ασφάλειας   και   Υγείας   ( Σ.Α.Υ. )   και  ο Φάκελος
Ασφάλειας   και  Υγείας   (Φ.Α.Υ.)  για  το  σύνολο  του  Έργου  που  αναλαμβάνει,
σύμφωνα με το Π.Δ.  305/96. Στο  τεύχος αυτό  θα περιλαμβάνονται και βεβαιώσεις
αναθέσεως καθηκόντων  σε συντονιστή μελέτης και εκτέλεσης , όταν απαιτείται.

11.4.8 Ακόμη θα πρέπει  να είναι  πάντοτε  διαθέσιμα προς έλεγχο  από τους αρμόδιους
κρατικούς και μη φορείς τα θεωρημένα  ή  μη βιβλία που απαιτεί η νομοθεσία:

iv) Ημερολόγιο  Μέτρων  Ασφαλείας  ( Ν 1396/83 και Π.Δ. 1073/81)

v) Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας (Ν.1568/85)

11.4.9 Είναι  ευνόητο  ότι ο καταμερισμός  αρμοδιοτήτων  και  ευθυνών  των  παραγόντων
του  Αναδόχου   του   Έργου,  τυχόν   υπεργολάβων,  επιβλεπόντων   μηχανικών
αυτοαπασχολουμένων  και  εργαζομένων  πρέπει  να γίνεται  πάντοτε  σύμφωνα με
την ισχύουσα  νομοθεσία . 

ΑΡΘΡΟ  12  ο   - Χαράξεις - επί τόπου παραλαβή εργασιών

12.1. Της εκσκαφής, θα προηγείται χάραξη που ελέγχεται από την Υπηρεσία.

12.2.  Ουδεμία εργασία θα εκτελείται άν δεν έχει παραληφθεί η εκάστοτε προηγούμενη φάση 
από την Επίβλεψη.

12.3. Επί τόπου των έργων θα πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιμα τοπογραφικά όργανα και
φωτογραφική μηχανή για την λήψη στοιχείων και φωτογραφιών σε κάθε φάση της κατασκευής.

12.4.  Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων του παρόντος άρθρου και επιφυλασσομένων των
διατάξεων  περί  ακαταλληλότητας  των  εργασιών,  ουδεμία  εργασία  θα  πιστοποιείται  ούτε  θα
αποζημιώνεται, προ της προσκομίσεως επαρκών στοιχείων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, με
ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, της ακριβούς τήρησης των σχεδίων της μελέτης εφαρμογής και
των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  13  ο   -  Μητρώου του Έργου - Ημερολόγιο Έργου

13.1. Συμπληρωματικά προς τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της Γενικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων διευκρινίζεται ότι η σύνταξη του Μητρώου των έργων θα γίνεται σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο. Πάντως σε κάθε περίπτωση το Μητρώο των 
έργων πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα:
α) Τεχνική έκθεση σχετική με την μελέτη και κατασκευή και απολογισμός του συνολικού 
κόστους του έργου
β) Κομβολόγιο με λεπτομερή σύνταξη της σύνδεσης των αγωγών και κάθε τοποθετημένης 
συσκευής.
γ) Πλήρη Σχέδια έργου, όπως εκτελέστηκαν σε έντυπη μορφή και σε κλίμακα 1:500 ή όπως 
ορίσει η επίβλεψη.
δ) Φωτογραφίες, σε όλες τις συνδέσεις καθώς και σε χαραχτηριστικά σημεία του έργου. 

 



ε) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το 
σύνολο του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
13.2. Τα στοιχεία αυτά, με κατάλληλη αρίθμηση και ταξινόμηση σε φακέλους καλής ποιότητας
θα συνταχθούν σε δύο (2) σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών επιμετρήσεων τα
οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μόλις αποπερατωθεί το Έργο. Εκτός από την παραπάνω
μορφή, τα στοιχεία του έργου όπως κατασκευάστηκε, θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία
και σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

13.3. Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και νοούνται
συμβατικά ότι περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου.

13.4. Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και επομένως δεν θα εκδίδεται βεβαίωση
περαίωσης,  άν μετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί  στην Διευθύνουσα Υπηρεσία  το
Μητρώο του Έργου. Το Μητρώο του έργου θεωρείται  ότι αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα των
εργασιών  της εργολαβίας  και  επομένως σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει  τις
υποχρεώσεις  του τις  σχετικές  με  το μητρώο  του έργου,  έχουν  εφαρμογή  οι  διατάξεις  του
άρθρου 159 του Ν.4412/2016.

134.5 Το Ημερολόγιο του έργου θα τηρείται με μέριμνα του Αναδόχου όπως ορίζεται στο άρθρο
146 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα:
  α)  Το ημερολόγιο  πρέπει  να ευρίσκεται  σε κάθε  περίπτωση επί  τόπου του έργου, και  να
συμπληρώνεται  καθημερινά  με  ευθύνη  του  αναδόχου,  με  πλήρη  αναγραφή  του
απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων, ήδη από την ώρα έναρξης της εργασίας τους.
  β)  Ο  ανάδοχος  δεν  έχει  το  δικαίωμα,  αναγραφής  στο  ημερολόγιο  κανενός  είδους
παρατηρήσεων,  αιτημάτων,  κ.λ.π.  πλην  των  προβλεπομένων  στο  παραπάνω  αναφερόμενο
άρθρο, πληροφοριακών στοιχείων.
  γ)  Το ημερολόγιο  θα  υπογράφεται  από  την επίβλεψη  καθημερινά  επί  τόπου του έργου,
διαφορετικά με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει το ημερολόγιο να προσκομίζεται
στα  γραφεία  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  το  πολύ  μετά  παρέλευση  επτά  ημερών,  για
ενημέρωση και προσυπογραφή από πλευράς επίβλεψης.

ΑΡΘΡΟ  14  ο   - Αναθεώρηση τιμών

Ισχύουν οι περί αναθεωρήσεως διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ  15  ο   - Φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις

15.1 Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από  ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΗ και συνεπώς οι πληρωμές του
Αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις κ.λ.π. ως και την καταβολή του
φόρου εισοδήματος και λοιπών φόρων και τελών που ισχύουν κατά την ημέρα διενεργείας του
διαγωνισμού.

15.2 Αν  μετά  την  ημερομηνία  διενεργείας  του  διαγωνισμού  επιβληθούν  φόροι,  τέλη  και
κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι τοιούτοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί  πλέον ή
εκπίπτεται  αντιστοίχως  από  τους  λογαριασμούς  του  Αναδόχου  πιστοποιουμένων  ή
αφαιρουμένων των πράγματι  πληρωμένων ή εξοικονομούμενων  επί  του έλαττον ποσών. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζομένων
(με  τις  εκάστοτε  από  το Υπουργείο  Εργασίας  εκδιδόμενες  αποφάσεις)  δώρων λόγω εορτών
Πάσχα  και  Χριστουγέννων  καθώς  και  αποζημιώσεων  ημερών  υποχρεωτικής  αργίας,  στη
χορήγηση αδείας με αποδοχές και αποζημιώσεις λόγω απολύσεως, καθώς και στην καταβολή
των νομίμων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων,
όπως το Ι.Κ.Α. (ακόμη και αν το έργο εκτελείται εκτός ασφαλιστικής περιοχής του Ι.Κ.Α.) κ.λ.π.

15.3  Η  καταβολή  των  προβλεπομένων  κρατήσεων  θα  αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση
κανονικής αποδείξεως πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού.

15.4 Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ ο οποίος σύμφωνα με την Ε18 του ΥΠΕΧΩΔΕ (Σ
238/9/21-1-87 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών) βαρύνει τον κύριο του έργου.

 



Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  χωρίς  Φ.Π.Α. και  η ανάδοχος εταιρεία  δεν θα επιβάλλει
Φ.Π.Α.  επί  των τιμολογίων της, ως απόρροια  των προϋποθέσεων που συντρέχουν  για  την
αντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248τΑ΄),  όπως αυτό
τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου Ι του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α΄)».

ΑΡΘΡΟ  16  ο   - Δρόμοι προσπελάσεως - Διεξαγωγή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια 
εκτελέσεως των έργων - Πινακίδες ενδεικτικές του έργου

Ο εργολάβος,  θα  κλιμακώνει  τις  χωματουργικές  εργασίες  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να
περιορίζεται κατά το δυνατό η παρακώλυση ή η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στη διάνοιξη, διαμόρφωση
και  συντήρηση, με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα,  των οδών προσπελάσεως προς τις  θέσεις
λήψεως  αδρανών  υλικών,  λατομείων,  ορυχείων,  δανειοθαλάμων  ή  προς  τους  χώρους
εναποθέσεως  των ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφής,  καθώς και  προς τα  εργοτάξια,  στους
χώρους εργασίας και τις θέσεις εναποθέσεως των υλικών και εφοδίων του έργου.  Οι δαπάνες
αυτές των οδών προσπελάσεως δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα, διότι έχουν ληφθεί υπ' όψη απ'
τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του. 

O Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους Εργολήπτες, ή
εργατικό προσωπικό που χρησιμοποιείται  από την Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες Κρατικές
Υπηρεσίες, καθώς και προς τους εντόπιους κατοίκους για μετάβαση τους σε αγροτικές και τις
άλλες ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για την κατασκευή τέτοιων διόδων, περιλαμβανομένων
προσωρινών γεφυρώσεων, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Όσον αφορά στους εν λειτουργία δρόμους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη, ότι δεν μπορεί να
κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλυτέρου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του
οδοστρώματος, με σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του. 

Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές να εξακριβώνει
την αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και των άλλων τεχνικών
έργων  της  οδού.  Σε  περίπτωση  που  είναι  αδύνατη  η  διέλευση  βαρέων  οχημάτων  ή
μηχανημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά απο συνεννόηση με τις αρμόδιες
αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρεί οποιοδήποτε άλλο τρόπο
διαβάσεως. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί οχήματα βαρύτερα των προβλεπομένων
για κυκλοφορία στους δρόμους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει  τους δρόμους στην
προγενέστερη κατάσταση τους, συντασσομένου εν ανάγκη, και σχετικού πρωτοκόλλου προ και
μετά τη χρήση των δρόμων. Οπωσδήποτε, εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (μέσα στους
ανωτέρω  περιορισμούς)  υποχρεούται  στη  συντήρηση  και  των  δρόμων  αυτών  καθ'  όλη  τη
διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συμβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους
του Δημοσίου.

Όσον  αφορά  στην  κυκλοφορία  των  μεταφορικών  μέσων  και  των  μηχανημάτων  του,  είναι
αποκλειστικώς  υπεύθυνος  για  την τήρηση  των σχετικών  Αστυνομικών  Διατάξεων.  Εφ'  όσον
ζητηθεί  από την Διευθύνουσα Υπηρεσία  ο ανάδοχος υποχρεούται  με δική του δαπάνη στην
προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται.

ΑΡΘΡΟ  17  ο   - Προστασία βλαστήσεως - Ευθύνη για ζημιές και ατυχήματα

17.1 Ο Ανάδοχος οφείλει  να προφυλάσσει  και  προστατεύει  την υπάρχουσα βλάστηση όπως
δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την
Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων.

Θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή
βλάβης δένδρων ή θάμνων, αποθέσεως υλικών, λόγω κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή
καταπατήσεως φυτευομένων περιοχών υπό μηχανικών μέσων.

17.2 Επειδή μεγάλο μέρος των εργασιών της εργολαβίας θα εκτελεσθεί πλησίον υπαρχόντων
έργων, ο Ανάδοχος των εργασιών της παρούσης εργολαβίας θα ευθύνεται στο ακέραιο για τυχόν
καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά. Σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση
του έργου και την παραγωγή μεταφορά υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή
ατύχημα. 

 



Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις Διατάξεις των περί εργατών
και εργασίας Νόμων και Διαταγμάτων, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία
να εκτελείται μεθοδικώς για αποφυγή αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή ατυχημάτων ή προκλήσεως
πλημμυρών.  Η  Υπηρεσία  δεν  αναλαμβάνει  ευθύνη  ή  υποχρέωση  για  καταβολή  δαπανών  ή
αποζημιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα.

17.3 Για κάθε διατάραξη ή ζημιά προερχόμενη από την κατασκευή του έργου, αποκλειστικός
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος υποχρεούμενος σε αποκατάσταση  της προκληθείσας ζημιάς, είτε
στην καταβολή της αντίστοιχης δαπάνης για την αποκατάσταση της.

ΑΡΘΡΟ  18  ο   - Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων

Ο βάσει  του άρθρου 171 του Ν.4412/2016 χρόνος εγγυήσεως και  συντηρήσεως των
έργων, καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες.

ΑΡΘΡΟ  19  ο   -  Ιδιαίτερες απαιτήσεις για εργασίες σε στενούς δρόμους και κοντά σε
κτίρια

Ο  Ανάδοχος  θα  εφαρμόσει  με  αυστηρότητα,  όλες  τις  συμβατικές  απαιτήσεις  των
Προδιαγραφών  και  των  σχεδίων  και  τις  σχετικές  εντολές  της  Επιβλέψεως,  χωρίς  ιδιαίτερη
αποζημίωση, έχοντας πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια έργων και προσώπων και για την έντεχνη
και εμπρόθεσμη εκτέλεση.

ΑΡΘΡΟ  20  ο   - Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο

Στα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες
που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν :
(1) Συμφωνητικού

(2) Αποζημιώσεως ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών :

α. Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωματισμών,

αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικά.

β. Των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίου γενικά.

γ. Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των
πάσης φύσεως υλικών.

δ.  Οι  δαπάνες  αποζημιώσεως  των  οποιονδήποτε  πηγών  λήψεως   υλικών  (λατομεία,
ορυχεία, χείμαρροι, ποτάμια κ.λ.π.).Η ΔΕΥΑΗ επίσης δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση
πρόσθετης  αποζημιώσεως  του  Αναδόχου  για  τυχόν  δυσχέρειες  που  μπορεί  να
παρουσιασθούν στην εξεύρεση και  εκμετάλλευση των λατομείων,  ορυχείων και  λοιπών
πηγών ή για ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, θραύσεως, κ.λ.π. και χώρων
αποθηκεύσεως  υλικών  μακριά  απο  τις  πηγές  λήψεως  είτε  από  τυχόν  δυσχέρειες
μεταφορών από οποιαδήποτε αιτία.

(3) Αποζημίωση γενικώς για κάθε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν συμβεί σε κάθε περίπτωση κατά
την εκτέλεση του έργου και  την παραγωγή μεταφορά υλικών. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει
καμιά ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει δαπάνες ή αποζημιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες.

(4) Οι  πρόσθετες δαπάνες και  επιβαρύνσεις,  οι  οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο
εκτελέσεως των εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών συγχρόνως
και από άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη εργολαβία και τη δημιουργία και αποκάλυψη γι'
αυτό νέων πηγών υλικών, μαζί με τις σχετικές επιβαρύνσεις, για να τελειώσει εμπρόθεσμα η
εκτέλεση του έργου.

(5) Οι δαπάνες για τους πάσης φύσεως ελέγχους και δοκιμές.

(6) Οι δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης, στους Γενικούς όρους του
Τιμολογίου, στις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και στο Π.Δ. 609/85 (αριθμ.34, 46 κ.λ.π.).-

 



ΑΡΘΡΟ  21  ο   - Συντήρηση των Έργων - Ελαττώματα

1. Κατά  τον  χρόνο εγγύησης  ο  Ανάδοχος οφείλει  να  επιθεωρεί  κατά  κανονικά  χρονικά
διαστήματα τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας
με δαπάνες του.

2.Αν  κατά  την  διάρκεια  κατασκευής  των  έργων  και  μέχρι  την  οριστική  παραλαβή  αυτών
παρουσιασθούν ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην αποκατάσταση
τους η Υπηρεσία ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 157 και 159 του Ν.4412/2016.

 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ  : ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2017

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η

Γενικά :

Με την παρούσα εργολαβία θα αντιμετωπιστούν οι  εντελώς επείγουσες ανάγκες επεκτάσεων
δικτύων ύδρευσης, με τις αντίστοιχες παροχές, στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές και στα
Δ.Δ.  του Δήμου,  σύμφωνα με  αιτήματα  δημοτών,   καθώς  και  οι  ανάγκες  αντικαταστάσεων
δικτύων που έχουν ήδη διατυπωθεί από το συνεργείο ύδρευσης και κριθούν απαραίτητες από
την υπηρεσία μας.

Η συγκεκριμένη εργολαβία περιλαμβάνει κυρίως :

την κατασκευή  αγωγών ύδρευσης σε διάφορους δρόμους στις εντός και  εκτός σχεδίου
περιοχές, καθώς και στα Δ.Δ. του Δήμου, σύμφωνα με αιτήματα δημοτών, ή αιτήματα του
συνεργείου  ύδρευσης.  Συνολικά  προβλέπονται  2.200μ.  αγωγών  ύδρευσης με  σωλήνες
πολυαιθυλένιου HDPE 3ης γενιάς 16 Atm, διατομής Φ90, με αποκατάσταση ασφαλτικών, με
τα αντίστοιχα φρεάτια και τις απαραίτητες συσκευές. Επίσης προβλέπονται οι υδροληψίες
ύδρευσης  στους  αντίστοιχους  αγωγούς  και  οι συνδέσεις υφιστάμενου  αγωγού  από
οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση
ειδικών συνδέσμων.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  59.800,00€,  συμπεριλαμβανομένου ΓΕ &ΟΕ (18%),
απροβλέπτων δαπανών (15%) και πρόβλεψη αναθεώρησης. 

Η κοστολόγηση του έργου έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια στην κατηγορία
των Υδραυλικών έργων και των έργων Οδοποιίας (Πίνακας Τιμών Υδραυλικών έργων και έργων
Οδοποιίας – Αναπροσαρμογή – Φεβρουάριος 2013.

 



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

α/
α

Περιγραφή Εργασιών Α.Τ
.

Αρθρο Αναθ. Μον
.

Πο-
σότη-

τα

Τιμή 
Μον.

Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ 1:  ΥΔΡΕΥΣΗ

1 Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενεάς (σ80, MRS10, PE100), 16 Atm με αποκατάσταση
ασφαλτικών 

 Φ 90
1.1

ΥΔΡ 6081.1  
30%

 
   

  
 

ΥΔΡ 6068     
30%

 
   

  
 

ΥΔΡ 6622.1  
30%    

  
 

ΟΔΟ 4521.Β  
10%

m
200 40,00 8.000

 Φ 90 με τροχό
1.2

ΥΔΡ 6081.1  
30%

 
   

   ΥΔΡ 6068   30%     
  

 
ΥΔΡ 6622.1  
30%

 
   

  
 

ΟΔΟ 4521.Β  
10%

m
2.000 16,00 32.000

2 Φρεάτια ύδρευσης 2 ΥΔΡ 6081.1  
10%

τεμ

1 1.444,00 1.444

ΥΔΡ 6752 20%  
ΥΔΡ 6301 20%  
ΥΔΡ 6328 50%

3 Υδροληψία ύδρευσης σε αγωγούς 
από πολυαιθυλένιο

3 ΥΔΡ 6081.1  
30%

τεμ

7 149,00 1043

ΥΔΡ 6069 30%
ΥΔΡ 6623 30%
ΟΔΟ 4521.Β  
10%

4 Δικλείδες ελαστικής εμφράξεως από ελατό χυτοσίδηρο

 Φ 80 4 ΥΔΡ 6651.1 τεμ 3 150,00 450
5 Αερoεξαγωγοί διπλής ενέργειας 5 ΥΔΡ 6657.1 τεμ 2 300,00 600

6 Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από
οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο
αγωγό οποιουδήποτε υλικού και 
διαμέτρου με χρήση ειδικών συν-
δέσμων, με απομόνωση του δικτύ-
ου ύδρευσης

6 ΥΔΡ 6611.3  
40% ΥΔΡ 6610  
60%

τεμ

4 124,00 496
        
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ      44.033,00
 ΓΕ & ΟΕ 18%      7.925,94
 Γενικό Σύνολο 1      51.958,94
 Απρόβλεπτα      7.793,84
 Γενικό Σύνολο 2      59.752,78
 Πρόβλεψη Αναθεώρησης  - Στρογγύλευση    47,22
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
    

 59.800,00

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1

Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 
HDPE 3ης γενεάς (σ80, MRS10, 
PE100), 16 Atm με αποκατάσταση 
ασφαλτικών  Φ90

A.T. 1

3.10.02.01
3.10.02.02
5.05.02

12.14.01.46

5.07

4.09

3.12

YΔΡ 6081.1 30%
YΔΡ 6068    30%
YΔΡ 6622.1 30%
ΟΔΟ4521.Β 10%

M

1501-08-01-03-01:2009
1501-08-01-03-02:2009
1501-08-06-03-00:2009
1501-05-03-11-04:2009
1501-08-06-08-01:2009

2 Φρεάτια ύδρευσης
A.T. 2

3.10.02 01
3.11.02 01
5.05.02
4.09
7.06
3.12
9.01
9.10.02
9.10.03
9.10.04
10.21
79.01
9.26
11.03
11.01.02

ΥΔΡ 6081.1  10%
ΥΔΡ 6752     20%
ΥΔΡ 6301     20%
ΥΔΡ 6328    50%

τεμ

1501-08-01-03-01:2009
1501-08-01-03-02:2009
1501-08-04-03-00:2009
1501-08-05-01-04:2009
1501-08-07-01-05:2009

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

3 Υδροληψία ύδρευσης  σε αγωγούς από
πολυαιθυλένιο A.T. 3

3.10.02.01

4.04
4.05
5.07

4.09

4.10
4.11

ΥΔΡ 6081.1  30%
ΥΔΡ 6069 30%
ΥΔΡ 6623 30%
ΟΔΟ 4521.Β  10%

τεμ

1501-08-01-03-01:2009
1501-08-01-03-02:2009
1501-08-06-03-00:2009
1501-05-03-11-04:2009
1501-08-06-08-01:2009
1501-08-04-03-00:2009
1501-08-06-08-04:2009

4 Δικλείδες ελαστικής εμφράξεως από 
ελατό χυτοσίδηρο A.T. 4 13.03.03.02

ΥΔΡ 6651.1 τεμ 1501-08-06-07-02:2009
1501-08-06-07-05:2009

5 Αεροεξαγωγοί διπλής ενέργειας A.T. 5 13.09 ΥΔΡ 6657.1 τεμ 1501-08-06-07-07:2009

6

Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από 
οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο 
αγωγό οποιουδήποτε υλικού και 
διαμέτρου με χρήση ειδικών 
συνδέσμων, με απομόνωση του 
δικτύου ύδρευσης

A.T. 6 16.18

ΥΔΡ 6611.3  40% 
ΥΔΡ 6610  60%

τεμ 1501-08-06-03-00:2009

 



ΚΩΔΙΚΟΙ – ΤΙΤΛΟΙ ΕΤΕΠ 

1 1501-08-01-03-01:2009 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
2 1501-08-01-03-02:2009 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
3 1501-08-06-03-00:2009 Δίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)
4 1501-05-03-11-04:2009 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

5 1501-08-06-08-01:2009 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 

6 1501-08-04-03-00:2009 Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις 
υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές 

7 1501-08-05-01-04:2009 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα
8 1501-01-01-01-00:2009 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
9 1501-01-01-02-00:2009 Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
10 1501-01-01-03-00:2009 Συντήρηση σκυροδέματος
11 1501-01-01-04-01:2009 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
12 1501-01-01-05-01:2009 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
13 1501-01-02-01-00:2009  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
14 1501-01-04-00-00:2009 Καλούπια
15 1501-08-05-01-02:2009 Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες
16 1501-08-07-01-04:2009 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων - Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο
17 1501-08-07-01-05:2009 Βαθμίδες φρεατίων 
18 1501-08-06-08-04:2009 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 
19 1501-08-06-07-02:2009 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
20 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών
21 1501-08-06-07-07:2009 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας
22 1501-08-06-08-06:2009 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα
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