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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
2017 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α ΣΔ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο ΥΓ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Η

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι

την με ανοικτή διαδικασία επιλογήςαναδόχου για την κατασκευή του έργου:

ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕΥΑΗ 2017
CPV 45255500-4   εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης

Εκτιμώμενης αξίας 521.000,00 Ευρώ (χωρίς το 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.

Πίνακας περιεχομένων :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1 :Κύριος του έργου – Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία Επικοινωνίας
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Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
Άρθρο 3: Υποβολή Φακέλου Προσφοράς
Άρθρο  4:  Διαδικασία  υποβολής  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  –  Κατακύρωση–  Σύναψη
σύμβασης – Ενστάσεις
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Συμφωνητικό – Σειρά ισχύος
Άρθρο 6 : Γλώσσα διαδικασίας
Άρθρο 7 : Εφαρμοστέα νομοθεσία
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ .λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11 :Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης – Όροι υποβολής προσφορών
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
Άρθρο 16: Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ)
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
Άρθρο 17Α Έκδοση εγγυητικών
Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Άρθρο 20: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 21 : Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Άρθρο 22 : Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής
Άρθρο 24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Άρθρο 25 : Υπεργολαβία Διάφορες ρυθμίσεις
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις



Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτων Φορέας:  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η) 

Οδός : Κ. Χατζηγεωργίου 2      Φοινικιά
Ταχ.Κωδ. : 715 00 Ηράκλειο
Τηλ. : 2810 529351
Telefax : 2810 263666
E-mail : proedros@deyah.gr
Πληροφορίες: : Παναγιώτης Σοφίου

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η)

Φορέας κατασκευής του έργου:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η)

Προϊστάμενη Αρχή :Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Η

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Η

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων Περιφέρειας Κρήτης

Η  δημοπρασία  θα διενεργηθεί  στις 31/10/2017  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  10:00  από  την ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η)

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης
του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.

Εφόσον  οι  ανωτέρω  υπηρεσίες  ή/και  τα  αποφαινόμενα  όργανα  του  Φορέα  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  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 υποχρεώσειςτους.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :

α)η με αρ. 9538/5-10-2017 / 17 PROC002044002 προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Β/3698/16-11-2016) ,
δ)  το  έντυπο οικονομικής  προσφοράς,
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρέωσεων
θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 
ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ια) η τεχνική μελέτη,
ιβ)  τυχόν  συμπληρωματικές  πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  που  θα  παρασχεθούν  από  τον
αναθέτοντα φορέα  επί όλων τωνανωτέρω



2.2. Προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  συμβατικά
τεύχη του διαγωνισμού από την 5/10/2017 στην ιστοσελίδα  www      .      deyah      .      gr  . 
Το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  θα  χορηγείται  δωρεάν  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  της  ΔΕΥΑΗ.
Πληροφορίες στα τηλ. 2810 529416, FAX  επικοινωνίας 2810 263329, αρμόδιοι για επικοινωνία  Παν.
Σοφίου .

2.3. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 25/10/ 2017οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις  27/10/ 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  τον  αναθέτοντα
φορέα είτε (γ)  με  κατάθεσή τους  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής (  Κ. Χατζηγεωργίου  αρ. 2
Φοινικιά).  Σε  περίπτωση  ταχυδρομικής  αποστολής  ή  κατάθεσης  στο  πρωτόκολλο,  οι  φάκελοι
προσφοράς  γίνονται  δεκτοί  εφόσον έχουν  πρωτοκολληθεί  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής
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 η αναθέτουσααρχή ειδοποιηθείεγκαίρως.

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

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά

του ………………………………………………..

για το έργο : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2017 »

με αναθέτοντα φορέα την Δ.Ε.Υ.Α.Η

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  31/10/ 2017

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

3.3 Με την προσφορά υποβάλλονται ταακόλουθα:

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

http://www.deyah.gr/


της παρ. 2.

3.4  Προσφορές  που  περιέρχονται  στον  αναθέτοντα  φορέα   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 τηςπαρούσας.

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

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησηςτων  προσφορών-  Κατακύρωση  -  Σύναψη 

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  της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου  3
της παρούσας ( σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται  η ώρα
και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο)
και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία τουδιαγωνισμού.

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  16, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος,  17  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 συμμετοχής του 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  προβαίνει  σε  έλεγχο  της  ολόγραφης  και  αριθμητικής
αναγραφής του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.

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 Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.



ε)  Στη  συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της
παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας,  αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.  Αν  η
ολοκλήρωση  του  ελέγχου  αυτού  δεν  είναι  δυνατή  την  ίδια  μέρα,  λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  των
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες
κατά  σειρά  μειοδοσίας  προσφορές.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  διαδικασία  συνεχίζεται  τις  επόμενες
εργάσιμες ημέρες,  εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που
κοινοποιείται  εγγράφως  στους  προσφέροντες,  ανακοινώνεται  με  τοιχοκόλληση  στον  πίνακα
ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει.
Ο  έλεγχος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  συνίσταται  στον  έλεγχο  της  ορθής  συμπλήρωσης  και
υποβολήςτους.

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 η οποία 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 υπογραφήσύμβασης

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,
δέκα 10 ημερών  ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 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  στο
πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται  στην
ΕπιτροπήΔιαγωνισμού.

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
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να
παρατείνει  την  ως  άνω  προθεσμία,  εφόσον  αιτιολογείται  αυτό  επαρκώς  και  κατ’  ανώτατο  όριο  για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή,ή

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



iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,

ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  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  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος
μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές),  δεν καταπίπτει  υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.

Αν  κανένας  από τους  προσφέροντες  δεν  υπέβαλε  αληθή ή  ακριβή δήλωση,  ή  αν  κανένας  από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει  ότι  πληροί  τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22,  η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  Δ.Ε.Υ.Α.Η
(αποφαινόμενο  όργανο  αναθέτουσας  αρχής)  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 στηνΤεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Η εντός  5 (πέντε)  εργάσιμων ημερών από την
ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης.

Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος  υποβάλει  επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του
άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.  Τα στοιχεία
ελέγχονται  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  και,  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι,  δεν  έχουν  εκλείψει  οι
προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 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 της αναθέτουσας αρχής 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   β  της
παραγράφου 1 του άρθρου 316 του ν. 4412/2016.

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,  η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι  πέντε (5)  ημέρες  πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18     τηςπαρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 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,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  127  του  ν.  4412/2016.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί
δημόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο επιστρέφεται  με  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η  ένσταση  γίνει
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την
31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV  του  ν.  4412/2016  (άρθρα  345  έως 374).

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

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.  5 άρθρου 105 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 Τοσυμφωνητικό.
2 Η παρούσαΔιακήρυξη.
3 Η ΟικονομικήΠροσφορά.
4 Το  ΤιμολόγιοΔημοπράτησης
5 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6 Η  Τεχνική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  (Τ.Σ.Υ)  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  τα

Παραρτήματατους,
7 Η Τεχνική Περιγραφή(Τ.Π.).
8 Ο ΠροϋπολογισμόςΔημοπράτησης.
9 Οι εγκεκριμένες μελέτες του  έργου.
10 Το  εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής τουέργου.

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 υποβάλλονται στην ελληνικήγλώσσα.

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 36 του ν.
4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.



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

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 στηνελληνική

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
παρουσίαδιερμηνέων.

Άρθρο7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παρακάτωνομοθετημάτων:

 του ν.  4412/2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή  στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147),

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

 του ν. 4270/2014  (Α'  143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπωςισχύει

 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  άρθρο1  αυτού,-τουν.4129/2013(Α’52)  «Κύρωση  του  Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

 του  ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο»,  (εφόσον
απαιτείται)

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226)  «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους μεκλήρωση»,

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ΣυμβάσεωνκαιΚεντρικού
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 άλλεςδιατάξεις»,

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλεςδιατάξεις»,

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”,

 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως
ισχύει,



 του π.δ 28/2015  (Α'  34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,

 της  με  αρ.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400)  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων
θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και
Δικτύων»,

 -του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).

 του ν 4472/2017 (ΦΕΚ τεύχος Α 74/19-5-2017)

 -  της  με  αριθμό  57654/23-5-2017  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  για
ΚΗΜΔΗΣ

 -της με αρ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σχετικά
με το Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου

 - οι κατευθυντήριες οδηγίες 18 και 19 της ΕΑΑΔΗΣΥ

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279),
για  τη  διασταύρωση  των  στοιχείων  του  αναδόχου  με  τα  στοιχεία  του  Ε.Σ.Ρ.,  το  π.δ.  82/1996  (Α  66)
«Ονομαστικοποίηση  ων  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,
η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με
τα  ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
Ν.3414/2005’’,   καθώς  και  η  απόφαση  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριεςεταιρίες”.

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας».

7.4 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 παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει
προσαρμογές  άρθρων  της  διακήρυξης  (πέραν  των  όσων  ήδη  προβλέπονται  ρητώς  στο  κείμενο  της
πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα
συμβατές με την ισχύουσα κάθε φοράνομοθεσία.

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

8.1 Toέργο χρηματοδοτείται από Ιδιους Πόρους της ΔΕΥΑΗ

Το  έργο  υπόκειται  στις  κρατήσεις που  προβλέπονται  για  τα   έργααυτά,  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  και  0,06%  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1191/14-3-2017 ΦΕΚ969 τ.Β) απόφαση
των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.

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 Φ.Π.Α. 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΄)» .

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

Ο αναθέτων φορέας  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:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Απόφαση 149/2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό
έτος  2017  σε  βάρος  του   ΚΑ:  15.05.1701  με  τίτλο  «ΑΝΟΡΥΞΗ  ΝΕΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  2017» του
προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι:

«ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2017»

11.1 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης τουέργου

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 521.000,00Ευρώ (Χωρίς ΦΠΑ) και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 383.693,00 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 69.064,74 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 67.913,66 Ευρώ  που
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 328,60 Ευρώ σύμφωνα μετο άρθρο 153 του
ν. 4412/2016.
.

11.2 Τόπος εκτέλεσης τουέργου

Θέσεις: Βασιλειές, Δαφνές και Αγιος Μύρωνας Δήμου Ηρακλείου 

11.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά τουέργου

Το παρόν έργο αφορά την ανόρυξη παραγωγικών γεώτρησεων για λογαριασμό της ΔΕΥΑΗ στις περιοχές
Βασιλειές, Δαφνές και Αγιος Μύρωνας του ΔήμουΗρακλείου για την ενίσχυση τωνυδρευτικών αναγκών του
Δήμου.

Οι σχηματισμοί  που  δομούν την ευρύτερη  περιοχή  και  που  πρόκειται να διατρηθούν  είναι Μεσοζωϊκοί
ανθρακικά με τοπικά υπερκείμανο φλύση η/και μάργες του Νεογενούς .

Η ανόρυξη τωνερευνητικών γεωτρήσεωνθα γίνει με διάμετρο Φ 9 5/8΄΄ .

Η τελική διεύρυνση κάθε γεώτρησης θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της κάθε ερευνητικής.Η τελική
σωλήνωση θα είναισυνάρτηση των προσδιορισθέντων παροχών και στάθμης νερού. Το αθροιστικό μήκος
του συνόλου των γεωτρήσεων είναι 2.200 μέτρα.

Οπου χρειαστεί στιςγεωτρήσεις θα τοποθετηθούν πιεζομετρικοί σωλήνες.

Σε κάθε γεώτρηση θα τοποθετηθεί κατάλληλα διαβαθμισμένο χαλικόφιλτρο σε όλο το βάθος.

Επισημαίνεται  ότι,  το  φυσικό  και  οικονομικό  αντικείμενο  των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπεινα
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 132
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 αρχικήςσύμβασης.



 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα τουέργου.

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχικήσύμβαση.

 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
και Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται
οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορίαέργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  8 (οκτώ) 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 την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου  27 του ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου  αυτού.

13.2 Η  οικονομική  προσφορά  των  διαγωνιζομένων,  θα  συνταχθεί και  θα  υποβληθεί  σύμφωνα  με τα
οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016 (σύστημα ενιαίου ποσοστού).

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. 1α του άρθρου72τουν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των 10.420,00 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.



15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργουπρος 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  υπέρτου  οποίου
εκδίδεται  η  εγγύηση  (στην  περίπτωση  ένωσης  αναγράφονται  όλα  τα  παραπάνω  για  κάθε  μέλος
τηςένωσης),

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 τέλοςχαρτοσήμου,

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

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της  εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο  απευθύνεται.

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 (τριάντα.) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 31/8/2017 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.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 τηςπαρούσας.Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν 
αναστέλλει την  είσπραξη  του  ποσού τηςεγγυήσεως.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλήςεκτέλεσης.

Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 150 του ν. 4412/2016  .

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

16.1 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
150 του Ν4412/2016

16.2 ΔΕΝ . προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 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 ειδικότεραορίζει.

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
χωρίς 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 απόφ αση 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
τηςεγγυήσεως.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον  τίτλο  της  σχετικήςσύμβασης.

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγυητικές επιστολές  των  άρθρων  15,  16  και  17  εκδίδονται  από  πιστωτικά ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με
γραμμάτιοπαρακατάθεσης  χρεογράφων  στοΤαμείο  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 31/10/ 2017, ημέρα Τρίτη.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη
μέρα  αυτή  δεν  έχει  υποβληθεί  καμία  προσφορά,  η  αποσφράγιση  και  η  καταληκτική  ημερομηνία
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση
αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους
οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα
του αναθέτοντος φορέα. 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  εννέα  (9)  μηνών,  από  την  ημερομηνία  λήξης  της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.



Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται,  στο  τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων
Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης και  στον  Ελληνικό  Τύπο,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  66  ν.
4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (  www.deyah.gr).

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας
στην  οποία  αναδείχθηκε  ανάδοχος,  βαρύνουν τον  ίδιο  και  εισπράττονται  με  τον  πρώτο λογαριασμό
πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών  για την ανάθεση
του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν τον
αναθέτοντα φορέα και καταβάλλονται από τις πιστώσεις τουέργου.

http://www/


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, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.

Άρθρο 21:        Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

21.  1  Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που
δραστηριοποιούνται  στην κατηγορία  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 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.

Ειδικά  οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην 1η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ . 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

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 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).

Άρθρο 22:        Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι  μεμονωμένοι  προσφέροντες  πρέπει  να  ικανοποιούν  όλα  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής.  Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να
ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται  από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει
στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν
πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

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

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

2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),



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 Ένωσης (ΕΕ  C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα,

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (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 Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,  όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ.  1),  η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

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

Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  προσωπικών  εταιρειών  (  Ο.Ε.  Ε.Ε.)  και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (  Ι.Κ.Ε  ),  η  υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου,  αφορά κατ’
ελάχιστον τους διαχειριστές.

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις  του που
αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν,  τόσο  την  κύρια,  όσο  και  την
επικουρικήασφάλιση.

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 διακανονισμό για την καταβολή
τους.



22.Α.3.  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  (διαγωνισμό),
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:51

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β)  εάν ο οικονομικός  φορέας  τελεί  υπό πτώχευση ή έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία εξυγίανσης  ή  ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού  συμβιβασμού ή έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση
ότι  η αναθέτουσα αρχή έχει  αποδείξει  ότι  ο  εν λόγω φορέας είναι  σε θέση να εκτελέσει  τη σύμβαση,
λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του
λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει  διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,  το οποίο θέτει  σε
αμφιβολία την ακεραιότητά του.

22.Α.4.  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  (διαγωνισμό),
οικονομικός  φορέας  εάν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)

22.Α.5. Ο  αναθέτων φορέας αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  αυτός  βρίσκεται  λόγω  πράξεων  ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων
παραγράφων.

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να



αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις  του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.  Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, με τελεσίδικηαπόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν  μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει ηαπόφαση.

22.Α.7.  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.8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα  διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης(διαγωνισμό).

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον  αφορά  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  απαιτείται  οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Ειδικά οι  προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ή  στα  Νομαρχιακά  Μητρώα  στην
κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

(α). Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, ή Βεβαίωση εγγραφής σε επίσημους καταλόγους ή πιστοποιητικά
εγγραφής  σε  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα
πιστοποίησης κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Ή (β)εναλλακτικά , όπως η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια περιγράφεται στο άρθρο 100 του Ν.
3669/08 για την  1η τάξη και άνω Μ.Ε.ΕΠ κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

Επισημαίνεται η υποχρέωση εφαρμογής του άρθρου 20 παρ.  4 του ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο)
για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.

β) [ΚΕΝΟ].

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα55

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται με :

(α)  Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, ή Βεβαίωση εγγραφής σε επίσημους καταλόγους ή πιστοποιητικά
εγγραφής  σε  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα
πιστοποίησης κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016

Ή  (β)  εναλλακτικά όπως η Τεχνική  και  επαγγελματική ικανότητα περιγράφεται  στο  άρθρο 100 του Ν.
3669/08 για την 1η τάξη και άνω Μ.Ε.ΕΠ κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.

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



Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την
τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  ένας  οικονομικός  φορέας  μπορεί,  να  στηρίζεται  στις  ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν  ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  όσον  αφορά  τα  κριτήρια
πουσχετίζονται  με  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια,  ο  οικονομικός  φορέας  και  αυτοί  οι
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Στην  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  η  ένωση  μπορεί  να  στηρίζεται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

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 22Α 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.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α του μέρους  IV του ΤΕΥΔ χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV

Κατά την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ η παροχή γενικών πληροφοριών (ΝΑΙ/ΟΧΙ) σχετικά με την εκπλήρωση των
κριτηρίων είναι επαρκής.
*Για την συμπλήρωση και τον τρόπο υπογραφής του ΤΕΥΔ από τα υποχρεούμενα πρόσωπα ακολουθούνται οι οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΗ και ιδίως
η κατευθυντήρια οδηγία  15 (ΑΔΑ ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)

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  υποβολή της  προσφοράς,  κατά  την  υποβολή των δικαιολογητικών,
σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α)  και  κατά τη 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   6  ΜΗΝΩΝ  που



προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις
που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός
1 ΜΗΝΑ που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των  δικαιολογητικών τηςπρόσκλησης.

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 Β – Ε).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 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 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)59  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους
εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσίααντίστοιχα.

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

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον
οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι
σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν
υποχρέωση  καταβολής  φόρων  στην  Ελλάδα.  Σε  περίπτωση  που  έχουν  τέτοια  υποχρέωση  θα
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείαςΔ.Ο.Υ.

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η  ασφαλιστική
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β)  για έργα
που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση
ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό
τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το



λοιπό  προσωπικό).  Δεν  γίνονται  αποδεκτά  ως  απόδειξη  ενημερότητας  της  προσφέρουσας
εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως
εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω
αποδεικτικά,  υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί  του ότι  δεν απασχολούν προσωπικό,  για  το
οποίο
υπάρχειυποχρέωσηασφάλισηςσεημεδαπούςασφαλιστικούςοργανισμούς.Αναπασχολούντέτοιοπρο
σωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. .

(γ) για την  παράγραφο Α.3(β)  του  άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν
έργα  στην  Ελλάδα  το  πιστοποιητικό  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  παύση  εργασιών,  πτωχευτικό
συμβιβασμό,  αναγκαστική  διαχείριση,  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  εκδίδεται  από  το
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και   το πιστοποιητικό ότι  δεν έχει  τεθεί  υπό
εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός  Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή
τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν.  Τα
φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.

(δ)  Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει  τα υπό των περ.  (α),  (β)  και  (γ)  πιστοποιητικά ή όπου τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις  περιπτώσεις  υπό 1 και  2  και  4 (β)  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 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας.

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

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

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.3 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές  επιχειρήσεις που
είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.  υποβάλλονται  πιστοποιητικά  χορηγούμενα  από  τα  αρμόδια
επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση
του  Μ.Ε.Κ.  που  στελεχώνουν  την  εργοληπτική  επιχείρηση,  δεν  έχουν  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικόπαράπτωμα.

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.4   του   Άρθρου 22

Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  του  λόγου  αποκλεισμού  της  παραγράφου  Α.5  του  άρθρου  22
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών.  [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι
εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  και  υποβάλλουν περί  τούτου υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].

- Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  του  κράτους  της  έδρας,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  οι  μετοχές
είναιονομαστικές

- Αναλυτική  κατάσταση  με  τα  στοιχεία  των  μετόχων της  εταιρείας  και  τον  αριθμό  των  μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της  εταιρείας, το
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής τηςπροσφοράς.



Ειδικότερα:

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομίζουν μόνο την αναλυτική κατάσταση
με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως
τα  στοιχεία  αυτά  είναι  καταχωρημένα  στο  βιβλίο  μετόχων της  εταιρείας,  το  πολύ  τριάντα  εργάσιμες
ημέρες  πριν  από  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  καθώς  η  απαίτηση  για  τηνυποβολή  του
πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 23.9 τηςπαρούσας.

β)  Οι αλλοδαπές  ανώνυμες  εταιρίες,  εφόσον έχουν κατά  το  δίκαιο  της έδρας  τους  ονομαστικές

μετοχές, προσκομίζουν :

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
είναι ονομαστικές.

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν
την υποβολή της προσφοράς.

γγ)  Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού  προσώπου των
μετοχών,  που  έχει  συντελεστεί  τις  τελευταίες  30  (τριάντα)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  την  υποβολή  της
προσφοράς.

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις,  που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι
αυτοί δεν της είναι γνωστοί.  Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας.
Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και μόνο στην περίπτωση
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή  εμπορικού οργανισμού
του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του
άρθρου22.Β

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην στην  1η τάξη και
άνω, για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.

(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 τηςπαρούσας.

23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου22.Γ

Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. ,  
 από τη Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας, 
 από  την  ενημερότητα  πτυχίου,  για  τις  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  που  έχουν  υποχρέωση  να

κατέχουν.
 Όσον αφορά τις εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα πτυχίου, υποβάλλεται Υπεύθυνη

Δήλωση για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, πίνακας έργων και βεβαιώσεις ανεκτέλεστου.
 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε  επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83
ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  κατά  τα  ανωτέρω,  υποβάλλουν  ως  δικαιολογητικά  τα
αναφερόμενα στο άρθρο 96 του Ν.3669/08, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό του παραρτήματος ΧΙΙ
(μέρος Ι) του προσαρτήματος Α του Ν.4412 που οι οικονομικοί φορείς θεωρούν απαραίτητο αποδεικτικό
στοιχείο..62

23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
για το 22.Δ, από τη Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας

 

(β)  Οι αλλοδαποί οικονομικοί  φορείς  που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό  από  οργανισμούς  πιστοποίησηςπου   συμμορφώνονταιμε   τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα
πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VIIτου  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουνστιςαναθέτουσεςαρχές  πιστοποιητικόεγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια
αρχή ή το πιστοποιητικό  που εκδίδεται  από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

(γ)Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  κατά  τα  ανωτέρω,  υποβάλλουν  ως  δικαιολογητικά  τα



αναφερόμενα στο άρθρο 96 του Ν.3669/08 καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό  του  παραρτήματος   ΧΙΙ
(μέρος   ΙΙ)   του  προσαρτήματος   Α    του  Ν.4412   που  οι  οικονομικοί  φορείς  θεωρούν απαραίτητο
αποδεικτικό στοιχείο  64

23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινούαναδόχου:

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

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚσύστασης,

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι
σήμερα  τροποποιήσεις  αυτού  ή  επικυρωμένο  αντίγραφο  κωδικοποιημένου  καταστατικού
(εφόσονυπάρχει)

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικούπροσώπου,

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για
υπογραφή  και  υποβολή  προσφοράς  σε  περίπτωση  που  δεν  υπογράφει  ο  ίδιος  ο  νόμιμος
εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ωςαντίκλητος,

5. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  τροποποιήσεων  του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία υποβολήςπροσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερατροποποιητικά,

2. Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  των  τροποποιήσεων  του
καταστατικού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται
με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένα,  από  την  οποία  και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικώνφορέων

(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  VII του Προσαρτήματος Α 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 λόγωκατάλογο.

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,συνιστάτεκμήριο 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 εργοληπτικής επιχείρησης.  Για  τα λοιπά μέλη του  Δ.Σ  της  εταιρείας,  θα
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου. 67

 φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 68

 τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και  το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ)  της  παρούσας
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από
την ΕνημερότηταΠτυχίου.

 το  πιστοποιητικό  από  το  αρμόδιο  επιμελητήριο  όσον  αφορά  το  λόγο   αποκλεισμού  του
άρθρου22. Α.4.(θ).69

 το  πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  για  την  ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  του άρθρου

 23.3. (στ).

 τα   αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.

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

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

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

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Ο  φάκελος προσφοράς (προσφορά)  των  διαγωνιζομένων  περιλαμβάνει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,
ταακόλουθα:

(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)

- 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 (δ)  της  παρούσας.



Επισημαίνεται ότι: 

α)  αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους
ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2
του  άρθρου  95  του  ν.4412/2016  ή  το  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  του  άρθρου  125  του  ν.  4412/2016,
ολογράφως καιαριθμητικώς.

β) η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.

γ)  Αν  παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής  προσφοράς  (πληνεκείνων
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.

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 κυρίουαναδόχου.

25.3. Ο αναθέτων φορέας

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για
τους  υπεργολάβους  και  ότι  διαθέτουν  τα  αντίστοιχα  προσόντα  για  την  εκτέλεση  του  έργου  που
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ).

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την
ως  άνω  επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  του  και  ότι  δεν  καλύπτει  τα
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν.
4412/2016.

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις

26.1 Η έγκριση κατασκευής  του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμό 313/2017 
απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Η

Ηράκλειο 14 / 09 /2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Σοφίου Παναγιώτης
Γεωλόγος  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη

Τμήματος Μελετών Κατασκευών

Καλ. Τζαβλάκη
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ & Γ. Δ/ντής ΔΕΥΑΗ

Χαρίλαος Παπαματθαιάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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:
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΗ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

521.000,00 €(χωρίς ΦΠΑ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη Τμήματος
Ανάπτυξης Μελετών

Κατασκευών

Ο Γενικός Δ/ντής & Δ/ντής
Τεχν. Υπηρεσιών

ΠΑΝ. ΣΟΦΙΟΥ
Γεωλόγος

Κ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ
Πολ. Μηχ.

Χ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
Ηλεκτρ. Μηχ.
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1ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο  του  παρόντος  τιμολογίου  είναι  ο  καθορισμός  τιμών  μονάδος  των  εργασιών,  που  είναι
απαραίτητες  για  την  έντεχνη  ολοκλήρωση  του  Έργου,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται  σε  μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή
του  Έργου.  Οι  τιμές  μονάδος  περιλαμβάνουν  όλες  τις  δαπάνες  που  αναφέρονται  στην
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων,  τις  ειδικότητες  και  τον  αριθμό  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  και  την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.

Σύμφωνα με  τα  παραπάνω,  με  τις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου   προκύπτει  το
προϋπολογιζόμενο  άμεσο  κόστος  του  Έργου,  δηλαδή  το  συνολικό  κόστος  των  επί  μέρους
εργασιών ή λειτουργιών,  οι  οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου.  Στις τιμές
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε  είδους  επιβάρυνση  των  ενσωματουμένων  υλικών  από  φόρους,  τέλη,  δασμούς,  έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

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

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

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ),  όπως  αυτά  καθορίζονται  στην  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ
1312Β/2010)  και  εξειδικεύονται  με  την  Εγκύκλιο  αρ.  πρωτ.  οικ  4834/25-1-2013  του
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  δεν  περιλαμβάνεται  στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο
Ι.Κ.Α.,  σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε
Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,  ανθυγιεινής  εργασίας,
εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.),  νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως
προσωπικού  (εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων  οδηγών  και  χειριστών  οχημάτων  και
μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων,  επιστημονικού  προσωπικού  και  των  επιστατών  με
εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4 Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό  και  λειτουργία  εργοταξιακού
εργαστηρίου,  εάν  προβλέπεται,  την  λήψη  και  μεταφορά  των  δοκιμίων  και  την  εκτέλεση



ελέγχων  και  δοκιμών,  είτε  στο  εργοταξιακό  εργαστήριο  ή  σε  κρατικό  ή  σε  ιδιωτικό  της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  προκατασκευασμένων
στοιχείων,  εφ’  όσον  προβλέπονται  από  τους  όρους  δημοπράτησης,  συγκροτημάτων
παραγωγής  θραυστών  υλικών  (σπαστηροτριβείο),  σκυροδέματος,  ασφαλτομιγμάτων  κ.λπ.,
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου
κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις
και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις
θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο,  καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων
μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές
από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό
από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι  ως  άνω  όροι  για  την  αποξήλωση  των  μονάδων  και  αποκατάσταση  των  χώρων  έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει  γίνει  σε χώρο που έχει  παραχωρηθεί από το
Δημόσιο

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά
έχει  δοθεί  προσωρινή  άδεια  εγκατάστασης-λειτουργίας  για  τις  ανάγκες  του
συγκεκριμένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας
των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,  της πρόληψης ατυχημάτων
εργαζομένων ή τρίτων,  της  αποφυγής  βλαβών σε  κινητά ή  ακίνητα πράγματα τρίτων,  της
αποφυγής  ρύπανσης  ρεμάτων,  ποταμών,  ακτών  κ.λπ.,  καθώς  και  οι  δαπάνες  των  μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους
(εκσκαφές,  θεμελιώσεις,  ικριώματα,  σκυροδετήσεις κ.λπ.)  και μέχρι την οριστική παραλαβή
τους. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
‘’δοκιμαστικών  τμημάτων’’  που  προβλέπονται  στην  Τ.Σ.Υ.  και  τους  λοιπούς  όρους
δημοπράτησης  (μετρήσεις,  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και  δοκιμές,  αξία  υλικών,  χρήση
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9 Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  και  βοηθητικού  μηχανικού
εξοπλισμού  και  μέσων  (π.χ.  ικριωμάτων,  εργαλείων)  που  απαιτούνται  για  συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες  του  έργου,  στο  πλαίσιο  του  εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος,  στις
οποίες  περιλαμβάνονται  τα  μισθώματα,  η  μεταφορά  επί  τόπου,  η  συναρμολόγηση  (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και
τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι
μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι  ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,  οι πάσης φύσεως
σταλίες και  καθυστερήσεις  (που δεν οφείλονται  σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου),  η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού  εξοπλισμού  που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι  δαπάνες  προμηθείας  ή  παραγωγής,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στη  θέση
ενσωμάτωσης  και  τυχόν  προσωρινών  αποθέσεων  και  επαναφορτώσεων  αδρανών  υλικών
προέλευσης  λατομείων,  ορυχείων  κλπ.  πλην  των  περιπτώσεων  που  στα  οικεία  άρθρα  του



παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρεται  ρητά  ότι  η  μεταφορά  πληρώνεται  ιδιαίτερα  (άρθρα  που
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 

Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  πλύσεως,  ανάμιξης  ή  εμπλουτισμού  των  υλικών,  ώστε  να
ανταποκρίνονται  στις  προβλεπόμενες  από  την  Μελέτη  του  Έργου  προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις,  μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω.
κ.λπ.), 

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης
των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑ κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.),  καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα
είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για
οποιαδήποτε  αιτία  (π.χ.  εορτές,  εργασίες  συντήρησης  οδικού  δικτύου  και  υποδομών,
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και  ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι  δαπάνες  προσωρινών  γεφυρώσεων  ορυγμάτων  πλάτους  έως  3,0  m,  για  την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία
πεζών  και  οχημάτων  στην  περίμετρο  των  χώρων  εκτέλεσης  των  εργασιών,  όπου
απαιτείται,  ήτοι  για  την  περίφραξη  των  ορυγμάτων  και  γενικά  των  χώρων  εκτέλεσης
εργασιών,  την  ενημέρωση  του  κοινού,  την  σήμανση  και  φωτεινή  σηματοδότηση  του
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς
και  οι  δαπάνες  για  την  απομάκρυνση  των  παραπάνω  προσωρινών  κατασκευών  και
σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής
σήμανσης.

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών
αφετηριών κ.λπ.)  που  απαιτούνται  για  την χάραξη  των επιμέρους στοιχείων του  έργου,  οι
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων
της  οριστικής  μελέτης  στο  ακριβές  ανάγλυφο  του  εδάφους  ή  υφιστάμενες  κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ.
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]), 

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και  λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται  στο
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους



καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας  και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,  πινάκων  και
υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων
με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης
ποταμών  ή  στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  παροχέτευσης  προς  φυσικό  ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση
των  επιφανειακών,  υπογείων  και  πηγαίων  νερών  ώστε  να  προστατεύονται  τόσο  τα
κατασκευαζόμενα  οσο  και  τα  υπάρχοντα  έργα  και  το  περιβάλλον  γενικότερα,  εκτός  αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε
στάδιο  των  εργασιών,  όταν  δεν  προβλέπεται  ιδιαίτερη  επιμέτρηση  αυτών  στα  συμβατικά
τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των
εργασιών  ή  την  διακίνηση  βαρέως  εξοπλισμού  του  Αναδόχου  (π.χ.  μεταφορικών  μέσων
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση
των  συμβατικών  όρων,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των  ισχυουσών  διατάξεων  και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφ’  όσον  δεν  προβλέπεται  ιδιαίτερη  πληρωμή  στα  συμβατικά  τεύχη:  Οι  πάσης  φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των
αναγκαίων  χώρων  απόθεσης  των  πλεοναζόντων  ή  ακαταλλήλων  προϊόντων  εκσκαφών
(καταβολή  τιμήματος  προς  ιδιοκτήτες,  αν  απαιτείται,  εξασφάλιση  σχετικών  αδειών,
κατασκευή  οδών  προσπέλασης  ή  επέκταση  ή  βελτίωση  υπαρχουσών)  και  η  τελική
διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή
ασφαλτικών επιστρώσεων επ'  αυτών,  όπως  π.χ.  σκούπισμα,  καθαρισμός,  δημιουργία  οπών
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24 Οι  δαπάνες  διάνοιξης  τομών  ή  οπών  στα  τοιχώματα  υφισταμένων  αγωγών,  φρεατίων,
τεχνικών έργων κ.λπ.,  με  οποιαδήποτε μέσα,  για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.



1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν
από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης  σκυροδεμάτων  και
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές,
την  Πολεοδομία  και  τους  Οργανισμούς  Κοινής  Ωφελείας,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και
αποστράγγισης,  τάφροι,  διώρυγες,  υδατορέματα  κ.λπ.),  τα  οποία  επηρεάζονται  από  την
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί  υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει
μέτρα για να  αποτρέψει  την είσοδο φερτών υλών από τις  χωματουργικές,  κυρίως,  ή
άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.),  στο οποίο περιλαμβάνονται  οι  πάσης φύσεως δαπάνες οι  οποίες δεν
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών,
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ.,  τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και  το προσδοκώμενο
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά  έξοδα,  δηλαδή  άπαξ  αναλαμβανόμενα  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  τα  οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Εξασφάλισης  και  διαρρύθμισης  εργοταξιακών  χώρων,  για  την  ανέγερση  κύριων  και
βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  π.χ.   γραφείων,  εργαστηρίων  και  λοιπών
εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή  άλλων,  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης.

(2) Ανέγερσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3) Περίφραξης  ή/και  διατάξεων  επιτήρησης  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής ετοιμότητας,  εξασφάλισης ύδρευσης,  ηλεκτρικού ρεύματος,  τηλεφωνικής
σύνδεσης και  αποχέτευσης,  καθώς και  λοιπών απαιτουμένων ευκολιών,  σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.

(5) Απομάκρυνσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  μετά  την
περαίωση του έργου,  καθώς και οι  δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης  (εισκόμισης  στο  εργοτάξιο)  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  γενικής
χρήσης  (π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς  προσωπικού),  όπως  προβλέπεται  στο
χρονοδιάγραμμα  του  έργου  και  αποκινητοποίησης  με  το  πέρας  του  προβλεπόμενου
χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι  δαπάνες  επισκόπησης  των  μελετών  του  έργου  και  τυχόν  συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οι  δαπάνες  συμπλήρωσης  των  ΣΑΥ/ΦΑΥ  (Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.



(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14) Για  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  (π.χ.  εξεύρεσης  χώρων  γραφείων  και  λοιπών

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να
προκύψουν  κατά  την  πορεία  των  εργασιών,  εκτεταμένες  διαφωνίες  και  απαίτηση
ισχυρής  νομικής  υποστήριξης,  απαιτήσεις  για  μέτρα  προστασίας  από  μη  ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση
μόνιμης  και  αποκλειστικής  απασχόλησης  στο  έργο  (σε  περίπτωση  μη  μόνιμης  και
αποκλειστικής  απασχόλησης  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος  απασχόλησης  και  η
διαθεσιμότητα  στο  έργο).  Ανηγμένες  περιλαμβάνονται  και  οι  δαπάνες  για
προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με
εξειδικευμένο  αντικείμενο  (π.χ.  χωματουργικά,  τεχνικά,  ασφαλτικά)  δεν
περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης 
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση

αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας  μηχανημάτων  γενικής  χρήσης  π.χ.  γερανοί,  οχήματα  μεταφοράς

προσωπικού 
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(10) Το αναλογούν,  σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,

κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο
του Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι  παρεμφερών  προς  αυτές  εργασιών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν  Τιμολόγιο,
αποδεκτά  όμως  σύμφωνα  με  τους  όρους  δημοπράτησης,  ή  εργασιών  που  επιμετρώνται
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα,   PVC   κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο.



Αν  δεν  υπάρχει  μικρότερη  διάμετρος  ως  DM θα  χρησιμοποιείται  η  αμέσως  μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου   FLEXCELL   ή αναλόγου

Για πάχος  DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας
του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου   HYDROFOIL     PVC

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒN / 240

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής  πρακτική  μπορεί  να  έχει  εφαρμογή  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  άρθρων  του
παρόντος Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ
ή  άλλο  πρότυπο  που  θα  περιλαμβάνεται  σε  σχετικό  πίνακα  στους  γενικούς  όρους  του
παρόντος.



Οι  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν  την σήμανση  [*]
παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ  δεν συμπεριλαμβάνουν
την  δαπάνη  της  καθαρής  μεταφοράς  των,  κατά  περίπτωση,  υλικών  ή
προϊόντων.
Η  Δημοπρατούσα  Αρχή  θα  προσθέτει  στις  τιμές  αυτές  την  δαπάνη  του
μεταφορικού  έργου,  με  βάση  τα  στοιχεία  της  μελέτης  και  τις  συνθήκες
εκτέλεσης του έργου.

Για  τον  προσδιορισμό  της  ως  άνω  δαπάνης  του  μεταφορικού  έργου
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές  

- απόσταση < 5 km 0,28  

- απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως  

· οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,20  

- απόσταση ≥ 5 km 0,19  

· οδοί κακής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,25  

- απόσταση ≥ 5 km 0,21  

· εργοταξιακές οδοί  

- απόσταση < 3 km 0,22  

- απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές)

0,03

Oι  τιμές  αυτές  έχουν  εφαρμογή  στον  προσδιορισμό  της  τιμής  του
αστερίσκου  [*]  των  άρθρων  του  παρόντος  τιμολογίου  των  οποίων  οι
εργασίες  επιμετρώνται  σε  κυβικά  μέτρα  (m3),  κατά  τον  τρόπο  που
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε  καμία  περίπτωση  δεν  εφαρμόζεται  συντελεστής  επιπλήσματος  ή
οποιαδήποτε  άλλη  προσαύξηση  και  ο  υπολογισμός  γίνεται  με  βάση  τα
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η  δαπάνη  του  μεταφορικού  έργου,  όπως  προσδιορίζεται  στο  παρόν
τιμολόγιο, προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται
με  [*],  και  αναθεωρείται  με  βάση  τον  εκάστοτε  καθοριζόμενο  κωδικό
αναθεώρησης  (δεν  προβλέπεται  άλλη,  ιδιαίτερη  αναθεώρηση  του
μεταφορικού έργου).

Ειδικότερα στις Τιμές του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται : 
1.1 Όλες  οι εργασίες υπαίθρου και γραφείου και κάθε είδους δαπάνη, έστω και να δεν κατονομάζεται 

ρητά που είναι όμως απαραίτητη για την καλή εκτέλεση των εργασιών. Αναλυτικότερα 
περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

1.1.1. Δαπάνες μηχανικού εξοπλισμού. Όλες γενικά οι δαπάνες για προμήθεια αποθήκευση, χρήση και 
λειτουργία των μηχανημάτων, εργαλείων, ανταλλακτικών υλικών και ικριωμάτων, φθορών 
συντηρήσεων. Ασφάλιστρων και αποσβέσεων αυτών.



1.1.2. Δαπάνες προσωπικού. Όλες οι δαπάνες για το επιστημονικό εργατικό και τεχνικό προσωπικό, 
μαζί με όλες τις αποδοχές κύριες και επικουρικές δώρων εορτών ασφαλίσεων σε ταμεία και 
ιδρύματα κατά εργατικών και άλλων ατυχημάτων και ζημιών και εισφορές υπέρ του ΙΚΑ.

1.1.3. Δαπάνες βοηθητικών εργασιών. Κάθε δαπάνη για τις αναγκαίες προκαταρτικές, παράλληλες και 
βοηθητικές εργασίες για τις όποιες αναφέρεται ή νοείται ότι πρέπει να εκτελεσθούν και δε 
προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή καθώς και για τα μέτρα  προστασίας τρίτων.

1.1.4. Αποζημιώσεις. Κάθε δαπάνη για αποζημίωση ατυχημάτων σε  πρόσωπα καθώς και για ζημιές 
που προκαλούνται από το προσωπικό τοθ ανάδοχου και από τα μεταφορικά του μέσα σε ξένη 
ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και άλλων έργων, εκτός που είναι απαραίτητες για 
την εγκατάσταση του εργοταξίου και την εκτέλεση των εργασιών

1.1.5. Δαπάνη νερού. Κάθε δαπάνη για την εξεύρεση, μεταφορά και αποθήκευση νερού που θα 
απαιτηθεί τόσο για την εκτέλεση των γεωτρήσεων όσο και για κάθε είδους λοιπές βοηθητικές 
εργασίες.

1.1.6. Δαπάνη συντάξεως τομών γεωτρήσεων, διαγραμμάτων και εκθέσεων με τα αποτελέσματα και 
τα συμπεράσματα των εργασιών.

1.1.7. Τήρηση  Τεχνικών Προδιαγραφών. Όλες οι τιμές μονάδας του Τιμολογίου νοούνται για εκτέλεση 
των εργασιών, σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
με τις οποίες συνδέεται αναπόσπαστα το Τιμολόγιο.  



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1Ο  

Εγκατάσταση στην πρώτη θέση γεωτρήσεως, γεωτρυπάνου Φ 36’’ σε πλήρη ετοιμότητα 
λειτουργίας
Για τη μεταφορά- εκφόρτωση στην πρώτη θέση γεωτρήσεως ενός γεωτρητικού συγκροτήματος μετά 
του προσωπικού του, σε πλήρη ετοιμότητα λειτουργίας και πλήρως εξοπλισμένου με τον απαραίτητο  
μηχανικό εξοπλισμό για την  έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση των εργασιών. Για το γεωτρύπανο 
διατρήσεως οπής Φ 36’’. Τιμή κατ’ αποκοπή για κάθε υδρογεωτρικό συγκρότημα και εγκατάσταση.
ΕΥΡΩ  Επτακόσια δέκα εννιά                                                                             ( 719,00)

ΑΡΘΡΟ 2Ο

Εγκατάσταση στην πρώτη θέση αντλήσεως αντλητικού συγκροτήματος, διαμέτρου 4’’-6’’-8’’-
10’’
Για τη μεταφορά εκφόρτωση και εγκατάσταση στην πρώτη θέση αντλήσεως, ανεξαρτήτως από το 
βάθος τοποθετήσεώς του, ενός αντλητικού συγκροτήματος, μετά του προσωπικού του, σε πλήρη 
ετοιμότητα λειτουργίας και πλήρως εξοπλισμένου για την έγκαιρη και άρτια εκτέλεση των αντλήσεων 
και των διαφόρων μετρήσεων, όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή συμπεριλαμβανομένου του 
πετρελαιοκινητήρα των σταθμημέτρων του παροχομέτρου και της συσκευής μετρήσεως άμμου, ως και 
κάθε άλλου εξαρτήματος που απαιτείται αλλά δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο.
Τιμή κατ’ αποκοπή για κάθε αντλητικό συγκρότημα και εγκατάσταση.
Για αντλητικό συγκρότημα εξωτερικής διαμέτρου  4’’-6’’-8’’-10’’ ανεξαρτήτως βάθους άντλησης 
ΕΥΡΩ  Οκτακόσια                                                                                                  (800,00) 

ΑΡΘΡΟ 3Ο

Eγκατάσταση στην πρώτη θέση αντλήσεως αντλίας δι' εμφύσεως αέρος (AIRLIFT) και δι’ 
εκτοξεύσεως νερού (JET)
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς εκφορτώσεως και εγκαταστάσεως σε πλήρη 
ετοιμότητα της αντλίας εμφυσήσεως αέρος (AIRLIFT) ή εκτοξεύσεως νερού (JET) μετά του προσωπικού
του ως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητώς αλλά είναι αναγκαία για την εκτέλεση των 
εργασιών.
Τιμή κατ’ αποκοπή για κάθε αντλητικό συγκρότημα και εγκατάσταση
ΕΥΡΩ  Διακόσια                                                                                                  (200,00)

ΑΡΘΡΟ 4Ο

Μετακίνηση αντλίας δι'εμφύσεως αέρος (AIRLIFT) και δι’ εκτοξεύσεως νερού (JET) από την 
προηγούμενη θέση στην επόμενη συμπεριλαμβανομένου της δαπάνης μεταφοράς, ανεξαρτήτως
αποστάσεως
Για κάθε μετακίνηση μιας αντλίας εμφυσήσεως αέρος (AIRLIFT) ή εκτοξεύσεως νερού (JET) και του 
απαιτούμενου βοηθητικού εξοπλισμού από τη μια θέση λειτουργίας της σε άλλη θέση λειτουργίας της 
και την  τοποθέτηση της διατάξεως πειραματικής αντλήσεως (AIRLIFT) μέσα στη γεώτρηση και την 
εξαγωγή και αποσυναρμολόγηση της διατάξεως μετά τις αναπτύξεως των γεωτρήσεων, σύμφωνα με τις
Τ.Π.
Τιμή για  κάθε μετακίνηση
ΕΥΡΩ  Διακόσια                                                                                                    (200,00)           

ΑΡΘΡΟ 5Ο  

Μετακίνηση γεωτρυπάνου από την προηγούμενη θέση στην επόμενη ανεξαρτήτως αποστάσεως
Μετακίνηση γεωτρυπάνου ικανότητας διατρήσεως οπής 36’’και του απαιτούμενου εξοπλισμού του, 
σύμφωνα με τις Τ.Π. σε θέση γεωτρήσεως , εγκατάσταση σε βαθμό ετοιμότητας για εργασίες στη θέση 
αυτή και αποσυναρμολόγηση για μεταφορά καθώς  και για την αποζημίωση καθυστερήσεως του 
συγκροτήματος κατά το χρόνο της μετακίνησης του, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης καθαράς 
μεταφοράς ανεξαρτήτου αποστάσεως
Τιμή κατ’ αποκοπή για κάθε γεωτρητικό συγκρότημα και μετακίνηση  
ΕΥΡΩ  Επτακόσια δέκα εννιά                                                                             ( 719,00)



ΑΡΘΡΟ 6Ο

Μετακίνηση και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος  4΄΄- 6΄΄ - 8΄΄ από την προηγούμενη 
θέση στη επόμενη ανεξαρτήτως αποστάσεως
Μετακίνηση και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος εξωτερικής διαμέτρου 4’’-6’’-8’’-10’’ 
ανεξαρτήτου βάθους από την προηγούμενη θέση στην επόμενη θέση. Για την αποσυναρμολόγηση από 
την προηγούμενη θέση υδρογεωτρήσεως, την φόρτωση, μεταφορά στην επόμενη θέση ανεξάρτητου 
αποστάσεως εκφόρτωση στη θέση αυτή και εγκατάσταση  μέσα στη γεώτρηση αντλητικού 
συγκροτήματος διαμ. 4’’-6’’-8’’-10’’ανεξαρτήτου βάθους τοποθετήσεως , για την εκτέλεση μικρής η 
μακράς διάρκειας άντλησης συμπεριλαμβανομένης της καθαρής μεταφοράς σε προσπέλαση 
οποιασδήποτε βατότητας, σύμφωνα με τις Τ.Π. καθώς και τη διάθεση, μεταφορά, συναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγηση του απαιτούμενου βοηθητικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων απομάκρυνσης
του αντλούμενου νερού σύμφωνα με τις Τ.Π.   
Τιμή κατ’ αποκοπή για κάθε αντλητικό συγκρότημα και μετακίνηση  
ΕΥΡΩ  Τριακόσια                                                                                                    (300,00)           

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Διάνοιξη κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου 9   5/8 ’’  σε μαλακά πετρώματα ανεξαρτήτως 
βάθους .
Διάνοιξη κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου 9   5/8 ’’  σε μαλακά πετρώματα (με σκληρότητα ίση η 
μικρότερη από 4 ΜΟΗS) με εγκατεστημένο στη θέση διάνοιξης γεωτρύπανο. Τιμή ανά μέτρο μήκους 
κατακόρυφης γεώτρησης με διάμετρο οπής 9  5/8’’ που εκτελείται με περιστροφικό γεωτρύπανο, 
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη δειγματοληψίας των προϊόντων  διατρήσεως υγρών διατρήσεως και 
νερού δαπάνη κοπτικών κ.λ.π. Η τιμή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως συνολικού βάθους  
Καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων της γεώτρησης (στάθμη νερού. Στρωματογραφία κλπ) και 
σύμφωνα με τις Τ.Π.
Τιμή για ένα μέτρο διάτρησης  
ΕΥΡΩ  Σαράντα οκτώ                                                                                                   (48,00)

ΑΡΘΡΟ 8Ο

Διάνοιξη κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου 9   5/8 ’’  σε σκληρά πετρώματα ανεξαρτήτως 
βάθους .
Διάνοιξη κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου 9   5/8 ’’  σε σκληρά πετρώματα (με σκληρότητα ίση η 
μικρότερη από 4 ΜΟΗS) με εγκατεστημένο στη θέση διάνοιξης γεωτρύπανο. Τιμή ανά μέτρο μήκους 
κατακόρυφης γεώτρησης με διάμετρο οπής 9  5/8’’ που εκτελείται με περιστροφικό γεωτρύπανο 
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη δειγματοληψίας των προϊόντων  διατρήσεως υγρών διατρήσεως και 
νερού δαπάνη κοπτικών κ.λ.π. Η τιμή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως συνολικού βάθους  
Καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων της γεώτρησης (στάθμη νερού. Στρωματογραφία κλπ) και 
σύμφωνα με τις Τ.Π.
Τιμή για ένα μέτρο διάτρησης  
ΕΥΡΩ  Πενήντα τέσσερα                                                                                               (54,00)

ΑΡΘΡΟ 9Ο

Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου από 9  5/8’’ μέχρι 12 ½σε μαλακά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βαθους.
Για την ως άνω διεύρυνση ενός μέτρου μήκους με περιστροφικό γεωτρύπανο κατακόρυφης γεώτρησης 
σε μαλακά πετρώματα από διάμετρο  9  5/8’’ σε διάμετρο 12 ½ανεξαρτήτου βάθους 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών  διατρήσεως και του νερού, της δαπάνης των κοπτικών κλπ και 
σύμφωνα με τις Τ.Π. 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους διεύρυνσης
ΕΥΡΩ  Δώδεκα                                                                                                             (12,00)

ΑΡΘΡΟ 10Ο

Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου από 9  5/8’’ μέχρι 12 ½σε σκληρά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βάθους.



Για την ως άνω διεύρυνση ενός μέτρου μήκους με περιστροφικό γεωτρύπανο κατακόρυφης γεώτρησης 
σε σκληρά πετρώματα από διάμετρο  9  5/8’’ σε διάμετρο 12 ½ανεξαρτήτου βάθους 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών  διατρήσεως και του νερού, της δαπάνης των κοπτικών κλπ και 
σύμφωνα με τις Τ.Π. 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους διεύρυνσης
ΕΥΡΩ  Δέκα έξι                                                                                                              (16,00)

ΑΡΘΡΟ 11Ο

Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου από 9  5/8’’ μέχρι 15 ½σε μαλακά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βάθους.
Για την ως άνω διεύρυνση ενός μέτρου μήκους με περιστροφικό γεωτρύπανο κατακόρυφης γεώτρησης 
σε μαλακά πετρώματα από διάμετρο  9  5/8’’ σε διάμετρο 15 ½ανεξαρτήτου βάθους 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών  διατρήσεως και του νερού, της δαπάνης των κοπτικών κλπ και 
σύμφωνα με τις Τ.Π. 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους διεύρυνσης
ΕΥΡΩ  Είκοσι οκτώ                                                                                                              (28,00)

ΑΡΘΡΟ 12Ο

Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου από 9  5/8’’ μέχρι 15 ½σε σκληρά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βάθους.
Για την ως άνω διεύρυνση ενός μέτρου μήκους με περιστροφικό γεωτρύπανο κατακόρυφης γεώτρησης 
σε σκληρά πετρώματα από διάμετρο  9  5/8’’ σε διάμετρο 15 ½ανεξαρτήτου βάθους 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών  διατρήσεως και του νερού, της δαπάνης των κοπτικών κλπ και 
σύμφωνα με τις Τ.Π. 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους διεύρυνσης
ΕΥΡΩ  Τριάντα δύο                                                                                                              (32,00)

ΑΡΘΡΟ 13Ο

Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου από 9  5/8’’ μέχρι 17 ½σε μαλακά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βάθους.
Για την ως άνω διεύρυνση ενός μέτρου μήκους με περιστροφικό γεωτρύπανο κατακόρυφης γεώτρησης 
σε μαλακά πετρώματα από διάμετρο  9  5/8’’ σε διάμετρο 17 ½ανεξαρτήτου βάθους 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών  διατρήσεως και του νερού, της δαπάνης των κοπτικών κλπ και 
σύμφωνα με τις Τ.Π. 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους διεύρυνσης
ΕΥΡΩ  Σαράντα                                                                                                                        (40,00)

ΑΡΘΡΟ 14Ο

Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου από 9  5/8’’ μέχρι 17 ½σε σκληρά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βάθους.
Για την ως άνω διεύρυνση ενός μέτρου μήκους με περιστροφικό γεωτρύπανο κατακόρυφης γεώτρησης 
σε σκληρά πετρώματα από διάμετρο  9  5/8’’ σε διάμετρο 17 ½ανεξαρτήτου βάθους 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών  διατρήσεως και του νερού, της δαπάνης των κοπτικών κλπ και 
σύμφωνα με τις Τ.Π. 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους διεύρυνσης
ΕΥΡΩ  Σαράντα τέσσερα                                                                                                        (44,00)

ΑΡΘΡΟ 15Ο

Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου από 9  5/8’’ μέχρι 20σε μαλακά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βάθους.
Για την ως άνω διεύρυνση ενός μέτρου μήκους με περιστροφικό γεωτρύπανο κατακόρυφης γεώτρησης 
σε μαλακά πετρώματα από διάμετρο  9  5/8’’ σε διάμετρο 20ανεξαρτήτου βάθους 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών  διατρήσεως και του νερού, της δαπάνης των κοπτικών κλπ και 
σύμφωνα με τις Τ.Π. 



Τιμή για ένα μέτρο μήκους διεύρυνσης
ΕΥΡΩ  Πενήντα  δύο                                                                                                                 (52,00)

ΑΡΘΡΟ 16Ο

Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου από 9  5/8’’ μέχρι 20σε σκληρά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βάθους.
Για την ως άνω διεύρυνση ενός μέτρου μήκους με περιστροφικό γεωτρύπανο κατακόρυφης γεώτρησης 
σε σκληρά πετρώματα από διάμετρο  9  5/8’’ σε διάμετρο 20ανεξαρτήτου βάθους 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών  διατρήσεως και του νερού, της δαπάνης των κοπτικών κλπ και 
σύμφωνα με τις Τ.Π. 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους διεύρυνσης
ΕΥΡΩ  Εξήντα                                                                                                                           (60,00)

ΑΡΘΡΟ 17Ο

Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου από 9  5/8’’ μέχρι 22''σε μαλακά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βάθους.
Για την ως άνω διεύρυνση ενός μέτρου μήκους με περιστροφικό γεωτρύπανο κατακόρυφης γεώτρησης 
σε μαλακά πετρώματα από διάμετρο  9  5/8’’ σε διάμετρο 22ανεξαρτήτου βάθους 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών  διατρήσεως και του νερού, της δαπάνης των κοπτικών κλπ και 
σύμφωνα με τις Τ.Π. 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους διεύρυνσης
ΕΥΡΩ  Eξήντα πέντε                                                                                                                  (65,00)

ΑΡΘΡΟ 18Ο

Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου από 9  5/8’’ μέχρι 22''σε σκληρά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βάθους.
Για την ως άνω διεύρυνση ενός μέτρου μήκους με περιστροφικό γεωτρύπανο κατακόρυφης γεώτρησης 
σε μαλακά πετρώματα από διάμετρο  9  5/8’’ σε διάμετρο 22ανεξαρτήτου βάθους 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών  διατρήσεως και του νερού, της δαπάνης των κοπτικών κλπ και 
σύμφωνα με τις Τ.Π. 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους διεύρυνσης
ΕΥΡΩ  ενενήντα                                                                                                                        (90,00)

ΑΡΘΡΟ 19Ο

Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης από 17 ½’’  σε 24’’σε μαλακά πετρώματα ανεξαρτήτως 
βάθους.
Για την ως άνω διεύρυνση ενός μέτρου μήκους με περιστροφικό γεωτρύπανο κατακόρυφης γεώτρησης 
σε μαλακά πετρώματα από διάμετρο  17 ½’’  σε διάμετρο 24’’ανεξαρτήτου βάθους 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών  διατρήσεως και του νερού, της δαπάνης των κοπτικών κλπ και 
σύμφωνα με τις Τ.Π. 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους διεύρυνσης
ΕΥΡΩ  Τριάντα                                                                                                                        (30,00)

ΑΡΘΡΟ 20Ο

Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης από 17 ½’’  σε 24’’σε σκληρά πετρώματα ανεξαρτήτως 
βάθους.
Για την ως άνω διεύρυνση ενός μέτρου μήκους με περιστροφικό γεωτρύπανο κατακόρυφης γεώτρησης 
σε σκληρά πετρώματα από διάμετρο  17 ½’’  σε διάμετρο 24’’ανεξαρτήτου βάθους 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών  διατρήσεως και του νερού, της δαπάνης των κοπτικών κλπ και 
σύμφωνα με τις Τ.Π. 
Τιμή για ένα μέτρο μήκους διεύρυνσης
ΕΥΡΩ  Σαράντα δύο                                                                                                                  (42,00)

ΑΡΘΡΟ 21Ο



Τσιμέντωση γεώτρησης 
Για κάθε κυβικό μέτρο για τσιμέντωση της γεώτρησης όπου χρειάζεται κατά τη διεξαγωγή της 
ανεξαρτήτως βάθους και διαμέτρου της γεώτρησης και ανεξάρτητα από την απόσταση της γεώτρησης 
από το Ηράκλειο και την καθυστέρηση της μπετονιέρας. Επίσης για την τσιμέντωση δρόμων 
προσπέλασης στις γεωτρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της τιμής προμήθειας, μεταφοράς, διάστρωσης, 
τοποθέτησης συμπεριλαμβανομένου επίσης του πλέγματος Τ92 όπου χρειάζεται
Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος C 16/20
ΕΥΡΩ  Εκατό σαράντα πέντε                                                                                                    (145,00)

ΑΡΘΡΟ 22Ο

Επαναδιάτρηση γεώτρησης με διάμετρο 9 5/8'' μετά την πλήρωση αυτής με τσιμέντο λόγω 
καταπτώσεων κ.λ.π
Για ένα μέτρο μήκους κατακορύφου επαναδιάτρησης (τσιμεντωμένης γεώτρησης) με διάμετρο 
γεώτρησης 9 5/8" ανεξαρτήτου βάθους συμπεριλαμβανομένων και των υλικών διάτρησης (αφρός, 
μπετονίτης, νερό κ.λ.π.), καθώς και φθορές των κοπτικών κ.λ.π
Τιμή ανά μέτρο επαναδιάτρησης
ΕΥΡΩ  Είκοσι τέσσερα                                                                                                                (24,00)

ΑΡΘΡΟ 23Ο

Επαναδιάτρηση γεώτρησης με διάμετρο 15 1/2'' μετά την πλήρωση αυτής, λόγω καταπτώσεως 
κ.λ.π. 
Για ένα μέτρο μήκους επαναδιάτρησης (τσιμεντωμένης γεώτρησης) με διάμετρο γεώτρησης 15 1/2" 
ανεξαρτήτου βάθους συμπεριλαμβανομένων και των υλικών διάτρησης (αφρός, μπετονίτης, νερό 
κ.λ.π.), καθώς και φθορές των κοπτικών κ.λ.π
Τιμή ανά μέτρο επαναδιάτρησης
ΕΥΡΩ  Τριάντα τρία                                                                                                                      (33,00)

ΑΡΘΡΟ 24° 
Επαναδιάτρηση γεώτρησης με διάμετρο  17 1/2'' μετά την πλήρωση αυτής με τσιμέντο λόγω 
καταπτώσεων κ.λ.π. 
Για ένα μέτρο μήκους κατακορύφου επαναδιάτρησης (τσιμεντωμένης γεώτρησης) με διάμετρο 
γεώτρησης 17 '/2" ανεξαρτήτου βάθους συμπεριλαμβανομένων και των υλικών διάτρησης (αφρός, 
μπετονϊτης, νερό κ.λ.π.), καθώς και φθορές των κοπτικών κ.λ.π. 
Τιμή ανά μέτρο επαναδιάτρησης
ΕΥΡΩ  Τριάντα οκτώ                                                                                                                     (38,00)

ΑΡΘΡΟ 25ο

Γαλβανισμένος εν θερμώ χαλυβδοσωλήνας, φιλτροσωλήνας, γεφυρωτός με διαμήκη ραφή 
διαμέτρου 14 3/4" πάχους 6 χλστ. και με επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση για την τελική 
σωλήνωση γεώτρησης.
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε γεώτρηση φιλτροσωλήνων 
η δαπάνη των τεμαχίων συνδέσεως των σωλήνων, των γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών, της 
εργασίας διαμόρφωσης της σωληνώσεως επενδύσεως της γεώτρησης, της τυχόν στεγανοποίησης των 
σωλήνων άνωθεν του χαλικόφιλτρου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται στο παρόν 
άρθρο αλλά είναι απαραίτητη, για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα - χαλυβδοσωλήνα.
ΕΥΡΩ  Ενενήντα οκτώ                                                                                                                   (98,00)
ΑΡΘΡΟ 26° 

Γαλβανισμένος εν θερμώ χαλυβδοσωλήνας, φιλτροσωλήνας, γεφυρωτός με διαμήκη ραφή 
διαμέτρου 8 3/4" πάχους 6 χιλ. για την τελική σωλήνωση γεώτρησης.
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τελικής σωλήνωσης πάχους χιλ. κατά τα λοιπά όπως στο 
ανωτέρω άρθρο.
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνα



ΕΥΡΩ  Εξήντα ένα                                                                                                                          (61,00)

ΑΡΘΡΟ 27°  
Γαλβανισμένος εν θερμώ χαλυβδοσωλήνας, φιλτροσωλήνας, γεφυρωτός με διαμήκη ραφή 
διαμέτρου 12" πάχους τουλάχιστον 6 mm και με επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση για την τελική 
σωλήνωση γεώτρησης.
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε γεώτρηση φιλτροσωλήνων 
η δαπάνη των τεμαχίων συνδέσεως των σωλήνων, των γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών, της 
εργασίας διαμόρφωσης της σωληνώσεως επενδύσεως της γεώτρησης της τυχόν στεγανοποίησης των 
σωλήνων άνωθεν του χαλικόφιλτρου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται στο παρόν 
άρθρο αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους
ΕΥΡΩ  Ενενήντα                                                                                                                          (90,00)

ΑΡΘΡΟ 28°  
Γαλβανισμένος εν θερμώ χαλυβδοσωλήνας (τυφλος-φιλτρο) πάχους 6 χλστ. Και διαμέτρου 10’’
Τιμή ανά μέτρο μήκους
ΕΥΡΩ  Εβδομήντα  τρία                                                                                                                (73,00)

ΑΡΘΡΟ 29°  
Γαλβανισμένος εν θερμώ χαλυβδοσωλήνας (τυφλός - φίλτρο) πάχους 5 mm και διαμέτρου 6 
3/4''
Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας γεφυρωτός (τυφλος-φιλτρο) πάχους 5 χλστ. Και διαμέτρου 6 ¾ ’’με 
διαμήκη ραφή για τελική σωλήνωση γεώτρησης. Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 47ο 

Τιμή ανά μέτρο μήκους
ΕΥΡΩ  Σαράντα τέσσερα                                                                                                              (44,00)

ΑΡΘΡΟ 30°
Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας διαμέτρου 1’’ και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 13
Τιμή ανά μέτρο μήκους πιεζομετρικής στήλης
ΕΥΡΩ  Έξι                                                                                                                                           (6,00)

ΑΡΘΡΟ 31°
Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας διαμέτρου 1 1/2 ‘’ γεώτρησης
Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση πιεζομετρικού σωλήνα 1 ½ ‘’ στο 
μεταξύ της σωληνώσεως και τοιχωμάτων της γεώτρησης χώρο η δαπάνη  διαμορφώσεως της 
πιεζομετρικής στήλης, της συγκολήσεως με τη τελική  σωλήνωση στο κάτω άκρο του συστήματος 
ασφαλείας του στόμιου  με πώμα και κλειδαριά στο άνω του εδάφους  τμήμα του και ανεξαρτήτως του 
συνολικού μήκους της στήλης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πιεζομετρικής στήλης
ΕΥΡΩ  Επτά και εβδομήντα λεπτά                                                                                                (7,70)

ΑΡΘΡΟ 32°
Τοποθέτηση και εξαγωγή προσωρινής σωλήνωσης 6" για δοκιμαστική άντληση. 
Για την τοποθέτηση, εξαγωγή και απομάκρυνση από το χώρο της γεώτρησης, ενός μέτρου μήκους 
προσωρινής σωλήνωσης 6" για την εκτέλεση δοκιμαστικής άντλησης. Τιμή ανά μέτρο μήκους 
προσωρινής σωλήνωσης 6". 
ΕΥΡΩ  Δώδεκα                                                                                                                              (12,00)

ΑΡΘΡΟ 33°
Τοποθέτηση και εξαγωγή προσωρινής σωλήνωσης 9" για δοκιμαστική άντληση.
Για την τοποθέτηση, εξαγωγή και απομάκρυνση από το χώρο της γεώτρησης, ενός μέτρου μήκους 
προσωρινής σωλήνωσης 9" για την εκτέλεση δοκιμαστικής άντλησης. Τιμή ανά μέτρο μήκους 
προσωρινής σωλήνωσης 9"



ΕΥΡΩ  Δέκα πέντε                                                                                                                         (15,00)

ΑΡΘΡΟ 34°
Τοποθέτηση και εξαγωγή προσωρινής σωλήνωσης 10" για δοκιμαστική άντληση. 
Για την τοποθέτηση, εξαγωγή και απομάκρυνση από το χώρο της γεώτρησης, ενός μέτρου μήκους 
προσωρινής σωλήνωσης 10" για την εκτέλεση δοκιμαστικής άντλησης. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους προσωρινής σωλήνωσης 10"
ΕΥΡΩ  Δέκα εννέα                                                                                                                        (19,00)

ΑΡΘΡΟ 35°
Τοποθέτηση και εξαγωγή περιφραγματικού σωλήνα 14''
Τοποθέτηση και εξαγωγή ενός μέτρου περιφραγματικού σωλήνα 14" και πάχους 4 χιλ. για τη στήριξη 
των τοιχωμάτων της γεώτρησης. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους προσωρινής σωλήνωσης
ΕΥΡΩ  Τριάντα τρία                                                                                                                       (33,00)

ΑΡΘΡΟ 36
Τοποθέτηση και παραμονή περιφραγματικού σωλήνα 14"
Τοποθέτηση και παραμονή ενός μέτρου περιφραγματικού σωλήνα 14" και πάχους 4χιλ. για τη στήριξη 
των τοιχωμάτων της γεώτρησης. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνα 14"
ΕΥΡΩ  Πενήντα πέντε                                                                                                                   (55,00)

ΑΡΘΡΟ 37°
Τοποθέτηση και εξαγωγή περιφραγματικού σωλήνα 16"-17''
Τοποθέτηση και εξαγωγή περιφραγματικού σωλήνα 16"-17''.Τοποθέτηση και εξαγωγή ενός μέτρου 
περιφραγματικού σωλήνα 16"-17" και πάχους 4 χιλ. για τη στήριξη των τοιχωμάτων της γεώτρησης. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους προσωρινής σωλήνωσης 16"-17"
ΕΥΡΩ  Τριάντα οκτώ                                                                                                                     (38,00)

ΑΡΘΡΟ 38°
Τοποθέτηση και παραμονή περιφραγματικού σωλήνα 16"
Τοποθέτηση και παραμονή ενός μέτρου περιφραγματικού σωλήνα 16" και πάχους 4 χιλ. για τη στήριξη 
των τοιχωμάτων της γεώτρησης. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους προσωρινής σωλήνωσης 16"
ΕΥΡΩ  Εξήντα                                                                                                                                 (60,00)

ΑΡΘΡΟ 39°
Τοποθέτηση και παραμονή περιφραγματικού σωλήνα 18"
Τοποθέτηση και παραμονή ενός μέτρου περιφραγματικού σωλήνα 18" και πάχους 5 χιλ για τη στήριξη 
των τοιχωμάτων της γεώτρησης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους προσωρινής σωλήνωσης 18"
ΕΥΡΩ  Εξήντα πέντε                                                                                                                     (65,00)
ΑΡΘΡΟ 40°
Τοποθέτηση και παραμονή περιφραγματικού σωλήνα 20"
Τοποθέτηση και παραμονή ενός μέτρου περιφραγματικού σωλήνα 20" και πάχους 5 χιλ. για τη στήριξη 
των τοιχωμάτων της γεώτρησης. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης 20"
ΕΥΡΩ  Εβδομήντα                                                                                                                          (70,00)

ΑΡΘΡΟ 41 ° 
Δοκιμαστικές αντλήσεις νερού από γεώτρηση με εγκατεστημένο αντλητικό συγκρότημα 
διαμέτρου 4"-5"-6"-8"-10" ανεξαρτήτως βάθους. 



Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς καυσίμων, τα ημερομίσθια χειριστών 
κ.λ.π. προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την λειτουργία της εγκατεστημένης 
στη γεώτρηση αντλίας για μικρής ή μακράς διαρκείας άντληση σύμφωνα με τις Τ.Π. ή ανάπτυξη 
σύμφωνα με τις Τ.Π. 
Επίσης περιλαμβάνεται και η δαπάνη του προσωπικού που απαιτείται για την εκτέλεση των μετρήσεων 
πτώσεως και επαναφοράς στάθμης νερού στο πιεζόμετρο της γεώτρησης, μετρήσεων παροχής των 
αντλήσεων καταγραφής και παρουσιάσεως των αποτελεσμάτων των μετρήσεων συνυπολογιζομένης 
της συνεχούς και άνευ διακοπής εργασίας των αντλήσεων επί 24ώρου βάσεως. 
Τιμή ανά ώρα πραγματικής άντλησης ή ανάπτυξης με άντληση.
ΕΥΡΩ  Εβδομήντα                                                                                                                         (70,00)

ΑΡΘΡΟ 42°
Άντληση νερού από γεώτρηση με εγκατεστημένη συσκευή εμφυσήσεως αέρα ανεξάρτητα από 
τη διάμετρο και βάθος τοποθετήσεως του συστήματος. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες οι οποίες προβλέπονται στις Τ.Π. Περιλαμβάνονται, επίσης, 
όλες οι δαπάνες σε υλικά και προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αντλήσεως με τις πιο πάνω 
μεθόδους καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, οι δαπάνες μετακινήσεως των διατάξεων και μηχανισμών εντός της γεώτρησης
και αλλαγή θέσεων και τέλος, περιλαμβάνεται και κάθε είδους αποζημίωση για την αργία του 
γεωτρητικού συγκροτήματος ή και κάθε άλλου μηχανήματος ή οργάνου που τυχόν αργεί κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της ανάπτυξης. 
Τιμή για κάθε ώρα άντλησης
ΕΥΡΩ  Δέκα πέντε & πενήντα λεπτά                                                                                          (15,50)

ΑΡΘΡΟ 43° 
Ανάπτυξη γεώτρησης με εγκατεστημένη συσκευή εκτόξευσης νερού ανεξάρτητα από τη 
διάμετρο και το βάθος τοποθέτησης του συστήματος. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες οι οποίες προβλέπονται στις Τ.Π. Περιλαμβάνονται, επίσης, 
όλες οι δαπάνες σε υλικά και προσωπικό για εκτέλεση των εργασιών αναπτύξεως με τις πιο πάνω 
μεθόδους, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, οι δαπάνες μετακίνησης των διατάξεων και μηχανισμών εντός της γεώτρησης 
για αλλαγή για την αργία του γεωτρητικού συγκροτήματος ή και κάβε άλλου μηχανήματος ή οργάνου 
που τυχόν αργεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ανάπτυξης. Τιμή για κάθε ώρα εργασίας ανάπτυξης
ΕΥΡΩ  Δώδεκα και σαράντα λεπτά                                                                                            (12,40)

ΑΡΘΡΟ 44° 
Αργία εγκατεστημένου  υδρογεωτρυπάνου και δειγματοληπτικού με μηχανή εν λειτουργία
Για κάθε ώρα αργίας εγκατεστημένου γεωτρυπάνου των Φ 36" και δειγματοληπτικού με μηχανή εν 
λειτουργία για διεξαγωγή μετρήσεων κ.λ.π. 
Τιμή για κάθε ώρα 
ΕΥΡΩ: Εκατόν ενενήντα                                                                                                            (190,00) 

ΑΡΘΡΟ 45°
Αργία εγκατεστημένου  υδρογεωτρυπάνου και δειγματοληπτικού με μηχανή εν στάση
Για κάθε ώρα αργίας εγκατεστημένου γεωτρυπάνου των Φ 36" και δειγματοληπτικού με μηχανή εν 
στάσει για διεξαγωγή μετρήσεων κ.λ.π. 
Τιμή για κάθε ώρα
ΕΥΡΩ: Εκατόν τριάντα                                                                                                               (130,00) 

ΑΡΘΡΟ 46° 
Χαλικόφιλτρο γεώτρησης. Προμήθεια, μεταφορά, πρόσμιξη και τοποθέτηση χαλίκων φυσικής 
προελεύσεως, στρογγυλεμένων και χαλαζιακής συστάσεως για δημιουργία χαλικόφιλτρου στις 
γεωτρήσεις. 



Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά των χαλίκων, διαλογή, 
κοσκίνισμα, πρόσμιξη και τοποθέτηση των χαλίκων γύρω από τον εγκατεστημένο σωλήνα, πλύση των 
χαλίκων με καθαρό νερό, την προμήθεια επί τόπου, μεταφορά, εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση 
όλων των διατάξεων τοποθετήσεως του χαλικόφιλτρου, τον έλεγχο της ορθής τοποθετήσεως των 
χαλίκων και κάθε άλλη σχετική δαπάνη που δεν κατονομάζεται, είναι όμως απαραίτητη για την καλή 
και με βάσει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες της τεχνικής κατασκευής του χαλικόφιλτρου.
Ορισμένες ψηφίδες και χαλίκια δε θα γίνουν δεκτά.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου χαλικόφιλτρου.
ΕΥΡΩ: Εκατό                                                                                                                               (100,00)

ΆΡΘΡΟ 47° 
Στόμια γεωτρήσεων 8 3/4΄΄, 10 3/4΄΄,12 3/4΄΄ και 14 3/4΄΄ με λουκέτο ασφαλείας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, την μεταφορά, την τοποθέτηση 
μεταλλικού βιδωτού πώματος εφοδιασμένου με λουκέτο ασφαλείας πλήρως τοποθετημένο, σύμφωνα 
με την Τεχνική Προδιαγραφή. 
Τιμή ανά στόμιο υδρογεωτρήσεως
ΕΥΡΩ: Εξήντα                                                                                                                                (60,00)

ΆΡΘΡΟ 48° 
Γαλβανισμένος, χαλύβδινος πιεζομετρικός σωλήνας (φίλτρο -- τυφλός) διαμέτρου 2". 
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του πιεζομετρικού σωλήνα 2". Τιμή 
ανά μέτρο μήκους ττιεζομετρικού σωλήνα 2".
ΕΥΡΩ: Δέκα οκτώ & πενήντα λεπτά                                                                                         (18,50)

ΆΡΘΡΟ 49°
Γαλβανισμένος, χαλύβδινος πιεζομετρικός σωλήνας (φίλτρο - τυφλός) διαμέτρου 2 ½’’ 
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του πιεζομετρικού σωλήνα 2 %". Τιμή 
ανά μέτρο μήκους πιεζομετρικού σωλήνα 2'/2". 
ΕΥΡΩ:  Eίκοσι                                                                                                                                (20,00)

ΆΡΘΡΟ 50° 
Γαλβανισμένος, χαλύβδινος πιεζομετρικός σωλήνας (φίλτρο - τυφλός) διαμέτρου 3".
Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του πιεζομετρικού σωλήνα 3". 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πιεζομετρικού σωλήνα 3"
ΕΥΡΩ:  Είκοσι δύο                                                                                                                          (22,00)

ΆΡΘΡΟ 51° 
Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας, φιλτροσωλήνας, γεφυρωτός με διαμήκη ραφή διαμέτρου 15" 
πάχους τουλάχιστον 6 mm κολλητές με ενισχύσεις στις κολλήσεις και με επιμήκη γεφυρωτή 
διάτρηση για την τελική σωλήνωση γεώτρησης.
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε γεώτρηση φιλτροσωλήνων 
η δαπάνη των γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών, της εργασίας διαμόρφωσης της σωληνώσεως 
επενδύσεως της γεώτρησης της τυχόν στεγανοποίησης των σωλήνων άνωθεν του χαλικόφιλτρου, 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο αλλά είναι απαραίτητη για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα-χαλυβδοσωλήνα
ΕΥΡΩ  Ογδόντα επτά                                                                                                                   (87,00)

ΆΡΘΡΟ 52°
Για μια ώρα λειτουργίας εμβόλου-κάδου καθαρισμού-βουρτσίσματος γεώτρησης σύμφωνα  με τις Τ.Π. 
και με τα παρελκόμενα εγκατεστημένα στο τόπο του έργου 
Τιμή ανά ώρα έργου λειτουργίας  εμβόλου-κάδου –βουρτσίσματος  καθαρισμού
ΕΥΡΩ  Εξήντα                                                                                                                                 (60,00)



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΗ 
ΚΑ 15.05.1701

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  521.000,00 €(χωρίς ΦΠΑ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη Τμήματος
Ανάπτυξης Μελετών

Κατασκευών

Ο Γενικός Δ/ντής & Δ/ντής
Τεχν. Υπηρεσιών

ΠΑΝ. ΣΟΦΙΟΥ
Γεωλόγος

Κ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ 
Πολ. Μηχ.

Χ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
Ηλεκτρ. Μηχ.

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2017 3
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ΕΡΓΟ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

HΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΗ 

Κ.Α.  15051701

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
:

 521.000,00 €

Εγκρίθηκε με την αριθμό 313/2017 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:…………………………………………………………………………………………………..
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1

Αντικείμενο της εργολαβίας

1.1.  Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
2017».

1.2.  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, οι οποίοι θα
ισχύσουν για την κατασκευή του έργου, σε συνδυασμό και παράλληλα με τους όρους, που ορίζονται
στη Διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και
ισχύουν με τη σειρά που ορίζεται στη μελέτη.

1.3.  Τα είδη και οι ποσότητες των προβλεπόμενων εργασιών περιέχονται στον “Προϋπολογισμό Μελέτης”,
συμβατικές δε τιμές μονάδας των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του “Τιμολογίου Μελέτης”.

1.4.  Το  αρχικό  συμβατικό  χρηματικό  αντικείμενο  της  εργολαβίας  είναι  ίσο  με  το  συνολικό  ποσό  του
“Προϋπολογισμού Μελέτης”

Άρθρο 2

Σύμβαση κατασκευής του έργου- Συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας

2.1.   Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 135του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει σήμερα, συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και
για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό,  που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί  με τις  απρόβλεπτες
δαπάνες. 

2.2.  Ο μειοδότης θα καλείται με πρόσκληση,  που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης της
δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της απαιτούμενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης  μέσα σε προθεσμία είκοσι  (20) ημερών σύμφωνα με  το  Ν.4412/2016  . 

2.3.    Μη εμφάνιση του μειοδότη ή μη προσκόμιση της πιο πάνω εγγύησης συνεπάγεται,  

σύμφωνα με  το άρθρο 105 Ν.4412/2016 :

2.3.1.   έκπτωσή του με απόφαση του προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας χωρίς κοινοποίηση
ειδικής πρόσκλησης και

2.3.2. κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία σαν ειδική ποινή. 

2.4 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 

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.5 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που θα εφαρμοσθούν για την εκτέλεση των έργων περιλαμβάνονται στο
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-2-2012 (ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012 του Αν. Υπ. ΑΑΥΜΕΔ « Εγκριση τετρακοσίων



σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα
δημόσια έργα» .

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

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

2.7 Διευκρινίζεται  ότι  τα  έργα  της  παρούσης  Συμβάσεως  υπόκεινται  στις  διατάξεις  των ισχυόντων
Κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Άρθρο 3

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

3.1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1β
του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από  ένα ή περισσότερα πιστωτικά
ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

3.2.     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες           

εντολές πληρωμής.  Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών  που
έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με την ελεγχθείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί  της αξίας των
υλικών  που  τυχόν  περιλαμβάνονται  προσωρινά  στην  πιστοποίηση  μέχρι  να  ενσωματωθούν  στις
εργασίες.

3.3. Όλες  οι  πιο  πάνω  εγγυήσεις  περιορίζονται  κατά  ποσοστό  5%  επί  της  αξίας   των  εργασιών,  που
περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία επιμετρήσεις και με τη διαδικασία που ορίζεται
στην παράγραφο 6ατου άρθρου 72 του Ν.4412/2016 .

Άρθρο 4

Προθεσμίες – Παρατάσεις

4.1     Η συνολική προθεσμία περαιώσεως του υπόψη έργου ορίζεται σε 8 ΜΗΝΕΣ  από την υπογραφή της
σύμβασης.  Μέσα  στην παραπάνω  προθεσμία  πρέπει  να  έχουν  γίνει  και  όλες  οι  απαιτούμενες
δοκιμασίες. 

4.2.     Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, ύστερα από αίτηση του
αναδόχου και αναλυτικότερα σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. 

4.3.    Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να προγραμματίσει τον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών με
τέτοιο  τρόπο ώστε,  η δαπάνη των εργασιών να καλύπτεται από τη διατιθέμενη για το έργο πίστωση
και παράλληλα να απορροφάται έγκαιρα η διατιθέμενη για το έργο πίστωση.

4.4.  Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσμίας
περαίωσης του όλου έργου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.



Άρθρο 5

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου - Μηχανικός εξοπλισμός - Προσωπικό

5.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να εκπονήσει  και  να υποβάλει  στη Διευθύνουσα Υπηρεσία,  για έγκριση,
λεπτομερές χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, μέσα σε προθεσμία από
δέκα  πέντε   (15)  έως  30  ημερών από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ανταποκρινόμενος  στις
υποχρεώσεις της σύμβασής του. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 145 του  Ν.4412/2016  και θα κλιμακώνεται μέσα στη συνολική προθεσμία, που ορίζεται στο
άρθρο  4  αυτής  της  Ε.Σ.Υ.,  με  βασική  επιδίωξη  τον  συντονισμό  των  δραστηριοτήτων,  ώστε  να
αποδοθούν, κατά το εφικτό, ολοκληρωμένα τμήματα του έργου (γραμμικό διάγραμμα).

5.2.   Η Δ.Υ.  αποφαίνεται  πάνω στο  χρονοδιάγραμμα,  που υποβάλλεται  από τον ανάδοχο και  μπορεί  να
τροποποιήσει τις προτάσεις του ως προς την σειρά και την διάρκεια των εργασιών και τη χρονική
κλιμάκωση  των  πιστώσεων  και  το  εγκρίνει  μέσα  σε  δεκαπέντε  (15)  ημέρες από  την  ημερομηνία
υποβολής του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016.

5.3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να
υποβάλλει    οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016
και το άρθρο 5 της παρούσας.

5.4. Επίσης,  σχετικά  με  τον  μηχανικό  εξοπλισμό  και  το  απαιτούμενο  ειδικευμένο  και  εκπαιδευμένο
προσωπικό, το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 5 και 8
του άρθρου  138 του Ν.4412/2016,  για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

5.5. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει τις
προθεσμίες  χρειαστεί  να  συγκροτήσει  πρόσθετα  νυκτερινά  συνεργεία,  να  πραγματοποιήσει
υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη της
προσφοράς του ή και μετά την υπογραφή της σύμβασης σε οποιοδήποτε επί μέρους προγραμματισμό
εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο.

5.6.Η διεύθυνση  του έργου από  πλευράς  αναδόχου στον τόπο κατασκευής  θα  γίνεται από  τεχνικούς που
έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.
4412/2016.

Άρθρο 6

Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες

Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι ποινικές
ρήτρες που ορίζονται στο  άρθρο 148 του Ν.4412/2016 και στα χρονικά διαστήματα, που προβλέπονται σ'
αυτό.

Άρθρο 7 

Δασμοί - Ατέλειες

7.1. Η  οικονομική  προσφορά  του  ανάδοχου,  σύμφωνα  με  τους  γενικούς  όρους  του  τιμολογίου,
περιλαμβάνει δασμούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό.

7.2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν γένει ή από τους ειδικούς
φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και από τους
δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά ή από
κάθε  άλλη  επιβάρυνση  (όπως  π.χ.  για  διάφορα  ταμεία,  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  κ.λ.π.)  που
αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη. Οι τυχόν εισαγωγές από το
εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις.



Άρθρο 8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

8.1.  Για τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις οι αναφερόμενες στο
άρθρο  151 του ν.4412/2016 καθώς και των σχετικών αναλυτικών τιμολογίων.

8.2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρούνται και
πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά.

8.3.  Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να διαθέτει τα απαιτούμενα
συνεργεία και μέσα για τον έλεγχο και τις επιμετρήσεις των εργασιών.

8.4.   Σε κάθε περίπτωση εκτελέσεως εργασιών που μετά την εκτέλεση των θα γίνουν «αφανείς», ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία επιβλέψεως του έργου, πριν και μετά την εκτέλεση των
εργασιών αυτών, για τη λήψη των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ακριβή καταμέτρηση των. Ο
επιβλέπων ειδοποιεί με την σειρά του την επιτροπή αφανών εργασιών.  Σε περίπτωση παραλείψεως
της  ειδοποιήσεως  αυτής  ο  ανάδοχος  δεν  έχει  δικαίωμα  να  ζητήσει  αποζημίωση  ούτε  για  τη
μεταγενέστερη αποκάλυψη των αφανών εργασιών, ούτε και για τυχόν σε βάρος του λάθος κατά την
επιμέτρηση αυτών.

Άρθρο 9

Καταμέτρηση εργασιών Επιμετρήσεις - Πιστοποιήσεις

Η καταμέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των  επιμετρήσεων, οι πιστοποιήσεις και οι πληρωμές θα γίνονται
σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 152 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 10

Αναθεωρήσεις Τιμών  

Για τον υπολογισμό και την πληρωμή δαπάνης αναθεώρησης, ισχύουν οι  διατάξεις του άρθρου 153 του
Ν.4412/2016.

  Επισημαίνεται ότι:

10.1. Η αναθεώρηση των εργασιών υπολογίζεται  για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέσθηκαν μέσα στο
χρονοδιάγραμμα  του  έργου.  Εργασίες  που  για  οποιοδήποτε  λόγο  εκτελέστηκαν  σε  αναθεωρητική
περίοδο μεταγενέστερη της προβλεπόμενης στο χρονοδιάγραμμα, θεωρούνται για τον υπολογισμό
της  αναθεώρησης  ότι  εκτελέστηκαν  στην  αναθεωρητική  περίοδο  κατά  την  οποία   έπρεπε  να
εκτελεστούν. Για εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα
αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση το χρόνο της πραγματικής εκτέλεσής
τους.

10.2. Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της πιστοποίησής τους και όχι της
ενσωμάτωσής τους, με τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν.

10.3.   Σε ειδική στήλη του προϋπολογισμού μελέτης αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του κονδυλίου των
εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών με το συντελεστή αναθεώρησης του οποίου θα αναθεωρούνται τα
αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας εργολαβίας.

10.4.   Για τον καθορισμό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά αναθεωρητική περίοδο, θα
συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό μεταξύ του αναδόχου και του επιβλέποντος που
θα θεωρείται από τον Πρ/νο  της Δ.Υ. Οι αναθεωρούμενες ποσότητες θα εξάγονται, αφού ληφθούν
υπόψη τα παραπάνω οριζόμενα.



Άρθρο 11

Αυξομειώσεις Εργασιών – Νέες Εργασίες

11.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος και ποσότητες
από την υπηρεσία     σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

11.2. Στην περίπτωση που υπάρχει  ανάγκη εκτέλεσης εργασιών,  που δεν προβλέπονται  από το Τιμολόγιο της
σύμβασης,  συντάσσονται  νέες  τιμές  μονάδος   κατά  τις  διατάξεις  της  παρ.5  του  άρθρου  156  του
Ν.4412/2016.

Άρθρο 12

Κονδύλιο Απρόβλεπτων

12.1. Στο  κονδύλιο  αυτό  περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  που  προκύπτουν  από  εφαρμογή  νέων  κανονισμών  ή
κανόνων  που  καθιερώθηκαν  μετά  την  ανάθεση  του  έργου,  καθώς  και  από  προφανείς  παραλείψεις  ή
σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου.

12.2. Δεν  περιλαμβάνονται  στο  κονδύλιο  των  απροβλέπτων  οι  δαπάνες  για  μετατόπιση  δικτύων  Οργανισμών
Κοινής Ωφελείας ούτε η δαπάνη απαλλοτριώσεων.

Άρθρο 13

Λογαριασμοί - Πληρωμές - Κρατήσεις

13.1. Οι  λογαριασμοί  εγκρίνονται  από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  152  του
Ν.4412/2016

13.2. Σ' αυτή την εργολαβία ισχύουν τα εξής ποσοστά για γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. (εργολαβικά ποσοστά):

13.2.1. Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές
του  συμβατικού  τιμολογίου  και  τις  νέες  τιμές  μονάδας  και  υπόκειται  στην  έκπτωση  της
δημοπρασίας.

13.2.2. Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγματικής δαπάνης, που προκύπτει από τα νόμιμα
αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και  δεν υπόκειται  στην
έκπτωση της δημοπρασίας, όπως ορίζεται  στο άρθρο 154 του Ν.4412/2016.

13.3. Οι πληρωμές των εργασιών της προηγούμενης παραγράφου επιβαρύνονται με την προκαταβολή κατά
νόμο του φόρου εισοδήματος.

13.4. Τον ανάδοχο βαρύνουν φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως
ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

13.5. Οι  τιμές  μονάδας  που ελήφθησαν κατά τη  σύνταξη  μελέτης  της  Υπηρεσίας  ή  της  προσφοράς  του
αναδόχου, περιλαμβάνουν κάθε είδους επιβαρύνσεις,  όπως τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λ.π.
εκτός από τον Φ.Π.Α. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιμές μονάδας, που τυχόν θα κανονισθούν.  

13.6. Για τις πληρωμές των λογαριασμών θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο και τα εξής δικαιολογητικά:

13.6.1. Κανονικό τιμολόγιο σε τρία (3) αντίτυπα.

13.6.2. Διπλότυπο της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος.

13.6.3. Τα δελτία φορολογικής ενημερότητας, που προβλέπονται  από τον νόμο. 

13.6.4. Βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισμών για την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των σχετικών
με την εργολαβία υποχρεώσεών του.



13.7. Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, επιβάλλονται  κρατήσεις και στη συνέχεια προστίθενται τυχόν
νόμιμες  αποζημιώσεις  του ανάδοχου ή  αφαιρούνται,  σύμφωνα με τις  παραγράφους  12 και  6 του
άρθρου  152  του  Ν.4412/2016  αντίστοιχα,  τυχόν  επιβαλλόμενες  ποινικές  ρήτρες,  περικοπές,
συμπληρωματική κράτηση  εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές),
απόσβεση προκαταβολών κ.λ.π., γενικά δε προσθαφαιρούνται οφειλόμενα ή χρεωμένα στον εργολάβο
ποσά,  ώστε  να  προκύψει  το  ποσό  με  το  οποίο  θα  πληρωθεί  και  να  γίνει  εκκαθάριση  όλων  των
αμοιβαίων απαιτήσεων.

13.8.  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΄)» .

Άρθρο 14

Γενικές υποχρεώσεις του ανάδοχου

14.1. Για  την  εκτέλεση  του  έργου  ισχύουν  όσα  αναφέρονται  λεπτομερώς  στην  τεχνική  περιγραφή,  στα
σχέδια και στα τεύχη υπολογισμών της μελέτης.

14.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τα εγκεκριμένα σχέδια, να τηρεί τις διαστάσεις
και τη διάταξη των μερών του έργου και να συμμορφώνεται ακριβώς με τις διατάξεις των συγγραφών
υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων της σύμβασης.

14.3. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση
διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο οι σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία επίλυσης
διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας - δικαστική επίλυση διαφορών).

14.4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για μεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς έγγραφη
διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη του έργου, ακόμα και αν οι μεταβολές αυτές
καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη μορφή του. 

Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή, από την οποία επήλθε μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων,
καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο η δαπάνη των εργασιών, που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να
αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών.

Σε περίπτωση που δίνεται προφορική διαταγή τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων στον τόπο του έργου,
λόγω  επείγουσας  ανάγκης,  θα  πρέπει  να  καταχωρείται  στο  ημερολόγιο  και  να  επακολουθεί  η
διαδικασία του άρθρου 155 του Ν.4412/2016.

14.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες συμπληρώσεις ή
τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής μελέτης του έργου, διατηρώντας τα δικαιώματά του, που
αναφέρονται  το άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

14.6. Ο  οριζόμενος,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  143  του  Ν.4412/2016   τεχνικός
αντιπρόσωπος του ανάδοχου θα έχει τα νόμιμα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

14.7. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εγκαταστήσει  στο  εργοτάξιο,  με  δικές  του  δαπάνες,  ότι
προβλέπεται στους όρους υγιεινής του κεφαλαίου Γ' του Π.Δ. 1073/81 “Περί μέτρων ασφαλείας κατά
την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π. ”.

14.8. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την  έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε
άδειας, που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους , είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος
για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών με την εκτέλεση των εργασιών.

14.9. Ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικές του δαπάνες για τις απαραίτητες παροχές των
Οργανισμών  Κοινής  Ωφέλειας  όπως  ηλεκτρικού  ρεύματος,  νερού  κ.λ.π.,  που  απαιτούνται  για  την
κατασκευή του έργου.



Άρθρο 15

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά, για τον τρόπο εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, το είδος και την ποσότητα των υλικών, θα
εφαρμοσθούν  οι  ισχύουσες  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  ή  επίσημοι  Ελληνικοί  Κανονισμοί  και  σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι, ανάλογοι ξένοι επίσημοι κανονισμοί.

Άρθρο 16

Προστατευτικές κατασκευές

16.1. Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  πάρει  κάθε  απαιτούμενο  μέτρο  για  την  προστασία  του
περιβάλλοντος  και  να  προβεί  στην  εκτέλεση,  συντήρηση,  καθαίρεση  και  αποκομιδή,  μετά  την
αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου, που
επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική δαπάνη
περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του.

16.2. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και
εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται
στα μηχανήματα,  όργανα και  μέσα,  που  χρησιμοποίησε  για  την  εκτέλεση του  έργου,  γι'  αυτό και
πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε
να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

Άρθρο 17

Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους 

Ο  ανάδοχος  οφείλει,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  13  του  άρθρου  138  του  Ν.4412/2016,  να  μην
παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή του και εκτελούνται από την
Υπηρεσία  ή  από  άλλους  εργολάβους  της,  διατάσσοντας  κατάλληλα  τα  μέσα  του  (ικριώματα  κ.λ.π.)  και
ρυθμίζοντας τη σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στην
εκτέλεση των εκτός της σύμβασής του εργασιών.

Άρθρο 18

Αρτιότητα των κατασκευών

18.1. Ο  καθορισμός  από  τα  εγκεκριμένα  σχέδια,  την  τεχνική  περιγραφή  και  την  τεχνική  συγγραφή
υποχρεώσεων, των οποιωνδήποτε στοιχείων ή οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά με τις
μερικές διαστάσεις και τους τρόπους κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση
να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των κατασκευών κάθε είδους.

18.2. Σχετικά με τα πιο πάνω διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή
από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και διαταγές της Υπηρεσίας, απαιτείται όμως
για την τεχνική αρτιότητα της κατασκευής,  ο  ανάδοχος υποχρεούται  να  το εφαρμόσει,  ώστε κάθε
τμήμα του έργου να είναι άρτιο στην κατασκευή και άμεμπτο σε εμφάνιση καθώς και στις θέσεις, που
συνδέεται με τα άλλα τμήματα του έργου.



Άρθρο 19

Προέλευση,  προμήθεια υλικών - Εξασφάλιση προμήθειας

19.1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι της καλύτερης ποιότητας,
χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα αποδεδειγμένα, δεν παράγονται
στην Ελλάδα, καθώς και εκείνα που προδιαγράφονται και αναφέρονται ρητά, στα αντίστοιχα άρθρα
του συμβατικού τιμολογίου, σαν προέλευση εξωτερικού.

19.2. Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, διέπεται από τις διατάξεις
της παραγράφου 10 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 

19.3. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει  και  αποτελεί  τεκμήριο ότι  ο ανάδοχος
ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων των υλικών, μηχανημάτων και μέσων,
που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να ζητήσει από
την Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου
για τον λόγο αυτό.

Άρθρο 20

Σκυροδέματα

20.1. Οι κατηγορίες των σκυροδεμάτων, που θα χρησιμοποιηθούν σημειώνονται στα σχέδια και στα τεύχη
υπολογισμών της στατικής μελέτης.

20.2. Για  την  ποιότητα  των  υλικών,  τους  τρόπους  παρασκευής,  τη  μελέτη  σύνθεσης,  τις  μεθόδους
κατασκευής,  τον  έλεγχο,  τη  λήψη  δοκιμίων  συμπύκνωσης  διάστρωσης  κ.λ.π.  θα  εφαρμοσθούν  οι
διατάξεις και Κανονισμοί και οι εγκεκριμένες Ε.Τ.Ε.Π., τόσο για το παρασκευαζόμενο επί τόπου, όσο και
για το έτοιμο σκυρόδεμα παράλληλα με τις προδιαγραφές της μελέτης της Υπηρεσίας.

Άρθρο 21

Μελέτη των συνθηκών του έργου

Ο ανάδοχος με την προσφορά του αποδέχεται ότι μελέτησε πλήρως την φύση και την θέση των έργων, τις
γενικές και τοπικές συνθήκες,  κυρίως όσο αφορά τις μεταφορές,  διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση
υλικών, ύπαρξη εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών,
τις διάφορες ανυψώσεις των ποταμών, χειμάρρων ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την
διαμόρφωση και  κατάσταση του  εδάφους,  το  είδος,  ποιότητα και  ποσότητα των υλικών που μπορεί  να
συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος το είδος και τα μέσα ευκολίας, που θα χρειαστούν πριν από την
έναρξη και κατά την πρόοδο των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε
τρόπο δύνανται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.

Παράλειψη του αναδόχου για ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους αυτούς,
δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς την σύμβαση.

Άρθρο 22

Φύλαξη υλικών έργων – κατασκευών και μέσων που υπάρχουν και προστασία της βλάστησης

22.1. Ο ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και μέσα που βρίσκονται εις
χείρας του, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του Δημοσίου, καθώς επίσης και κάθε εργασία που
εκτελέστηκε.

22.2. Όλες  οι  απαιτήσεις  του  εργοδότου  για  την  περίφραξη  ή  την  ειδική  φύλαξη  της  περιουσίας  αυτού,  θα
εκτελούνται από τον ανάδοχο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση.



22.3. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, εφόδια ή
εργασία που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο. Σε αυτή την
περίπτωση η δαπάνη φύλαξης θα βαρύνει  τον ανάδοχο και θα κρατηθεί  από όσα αυτός δικαιούται να
λαμβάνει.

22.4. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  λάβει  τα  μέτρα  που  απαιτούνται  για  την  προστασία  των  κατασκευών,  των
κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και επίσης για την πρόληψη ζημιών ή διακοπή της
λειτουργίας τους.

22.5. Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου, πρέπει να επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε
αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

22.6. Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και  να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα, θάμνους
και  καλλιεργημένες  εκτάσεις  στο  χώρο  που  εκτελείται  η  εργασία,  εφόσον  δεν  παρεμποδίζεται
δικαιολογημένα η κατασκευή του έργου κατά την κρίση του εργοδότη.

22.7. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη δένδρων και
θάμνων, στην οποία περιλαμβάνεται και εκείνη που προκαλείται.

Άρθρο 23

Εγκαταστάσεις εργολάβου – Φωτισμός

23.1. Από τον  ανάδοχο  μπορούν  να  αναγείρονται  προσωρινά  κτίσματα  (υπόστεγα  αποθήκευσης,  εργαστήρια,
γραφεία κλπ) με δική του μέριμνα, εργάτες, και υλικά, χωρίς καμιά δαπάνη του εργοδότου.

23.2. Προσωρινά κτίσματα και  έργα αυτού του είδους θα παραμείνουν  στην κυριότητα του αναδόχου και  θα
αφαιρούνται από αυτόν με έξοδα του, μετά την αποπεράτωση των έργων. Τα ανωτέρω κτίσματα και έργα
δύναται να εγκαταλείπονται και να μη απαιτείται η αφαίρεσή τους, μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του
εργοδότου.

23.3. Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους με υλικά του εργοδότου αυτά θα παραμείνουν στην
ιδιοκτησία του εργοδότου.

23.4. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προμηθεύει  και  συντηρεί  με  δαπάνες  του  τις  κατάλληλες  εγκαταστάσεις
ύδρευσης,  εξασφαλίζουσες  επαρκή  παροχή  ύδατος  για  χρήση  στα  έργα  και  την  κατανάλωση  του
προσωπικού.

23.5. Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία των εγκαταστάσεών του και
για χρήση του προσωπικού, που διαμένει στον τόπο των έργων ή του εργαζόμενου σε νυκτερινές εργασίες.

Άρθρο 24

Υποχρεώσεις του αναδόχου για την περίπτωση ατυχήματος

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων
του, ή/και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά.

Άρθρο 25

Δικαίωμα της επίβλεψης να συμπληρώνει παραλείψεις του αναδόχου

25.1    Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του
άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν
τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό
όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου.

25.2   Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών
από  την   Υπηρεσία,  η  μη  ικανοποίηση  των  όρων  του  παρόντος  άρθρου  συνιστά  αντισυμβατική
συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες
είναι η επιβολή προστίμου(ων). 



Άρθρο 26

Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο

Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας ή προμήθειας υλικών.
Κατά συνέπεια οι τιμές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αναφέρονται στις Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές,  ανεξάρτητα  αν  αυτές  εμφανίζουν  μικρές  ή  μεγάλες  δυσχέρειες  εκτέλεσής  τους.  Κατόπιν
αυτού ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
κάθε  εργασίας.  Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  σε  όλες  τις  τιμές  μονάδος  του  Τιμολογίου  περιλαμβάνονται
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

26.1 Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας, ήτοι τα
μισθώματα,  τα  απαιτούμενα  καύσιμα  και  λιπαντικά,  η  επιβάρυνση  λόγω  ημεραργιών  από
οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες,
εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης των μηχανημάτων, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς
επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.

26.2 Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού και των λοιπών συνεργειών από
εργοδηγούς,  μηχανοτεχνίτες,  τεχνίτες,  ειδικευμένους  και  ανειδίκευτους  εργάτες,  για  ημερομίσθια
αυτών, ημεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών κλπ.

26.3 Οι  δαπάνες  των  υλικών  που  απαιτούνται  για  κάθε  είδος  εργασίας,  με  την  φορτοεκφόρτωση  και
μεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών.

26.4    Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών

26.5 Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς όλων των κάθε είδους υλικών που απαιτούνται για την
εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προμήθειας ή παραγωγής μέχρι της ενσωμάτωσής
τους στο έργο.

26.6 Οι  δαπάνες  αποζημίωσης  ιδιόκτητων  πηγών  λήψης  κάθε  είδους  υλικών  ή  χώρων  προσωρινής
αποθήκευσής τους.  Διευκρινίζεται  ότι  το  Δημόσιο δεν αναλαμβάνει  καμιά υποχρέωση διενέργειας
απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ υλικών.

26.7 Οι  δαπάνες  εκτέλεσης  του  όλου  ή  μέρους  εργασιών δια  χειρών  εργατοτεχνιτών στις  περιπτώσεις
εκείνες που ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται με μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητη για καλύτερη
εκτέλεση του έργου της Υπηρεσίας.

26.8 Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για την λήψη στοιχείων, καταμέτρηση υλικών κλπ., σύνταξη και
εκτύπωση σε 7/πλούν των επιμετρητικών στοιχείων.

26.9 Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του Τιμολογίου.

Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν:

α. Η δαπάνη λήψης φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου που εκτελείται, όπως
τήρησης πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, ημερολογίου έργου και  βιβλίου καταμέτρησης των
εργασιών.

β. Οι δαπάνες διάθεσης στην επίβλεψη, όποτε ζητηθεί από αυτήν, επιβατικού οχήματος με οδηγό, για την
μεταφορά των υπαλλήλων της Υπηρεσίας στο έργο.

γ. Οι  δαπάνες  για  την  σύνταξη,  τήρηση  και  διαρκή  αναθεώρηση-ενημέρωση  Σχεδίου  και  Φακέλλου
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ).

Άρθρο 27



Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο  (σύμφωνα με την εγκύκλιο 27/2012 / ΥΠΑΝ και
ΥΠΟΜΕΔΙ).

27.1. Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής  νομοθεσίας,  των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα
του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων
ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : π.δ 305/96 (αρ.7-9), ν.4412/16 (αρ. 138
παρ.7), ν. 3850/10 (αρ. 42).

27.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :

 α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.)
και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7).

 β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας  (ΣΑΥ),  όπως αυτό  ρυθμίζεται  με  τις  αποφάσεις  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ :  ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01,
ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις
ενδεχόμενες  τροποποιήσεις  ή  άλλες  αναγκαίες  αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της
μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 132 και αρ.186).

 γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων,
να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την
εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και
υγείας  :  ΠΔ  1073/81(αρ.  111),  ΠΔ  305/96  (αρ.10,11),  Ν.3850/10  (αρ.  42-  49).  Για  την  σωστή
εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της
ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον
τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο
το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

27.3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :

27.3.1   Εκ  των προτέρων γνωστοποίηση -  Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (  ΣΑΥ )  -  Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας 

(ΦΑΥ) και συγκεκριμένα :

 α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα
υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ
3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ
305/96.

 β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής
μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο ν.4412/16 (αρ.138 παρ.7).

 γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις
που  θα  διαπιστώσει  ο  ίδιος  ή  που  θα  του  ζητηθούν  από  την  Υπηρεσία),  σύμφωνα  με  την
μεθοδολογία  που  θα  εφαρμόσει  στο  έργο  ανάλογα  με  την  κατασκευαστική  του  δυσκολία,  τις
ιδιαιτερότητές  του,  κλπ  (μέθοδος  κατασκευής,  ταυτόχρονη  εκτέλεση  φάσεων εργασιών,  πολιτική
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).

 δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν
λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα
από  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  :  ΠΔ  305/96  (αρ.  3  παρ.9)  και  ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002  (παρ.2.9)  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ  η  οποία  ενσωματώθηκε  στο  ν.4412/16  (αρ.138
παρ.7)..



 ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και
ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002  (παρ.2.9Δ)  του  (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ  και  να  τα  έχει  στη  διάθεση  των  ελεγκτικών
αρχών.

 στ.  Συμπληρωματικές  αναφορές  στο  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  και  στο  Φάκελο  Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ).

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Αντίστοιχα  ο  ΦΑΥ  αποσκοπεί  στην  πρόληψη  και  στον  περιορισμό  των  κινδύνων  για  όσους  μελλοντικά
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

Το  περιεχόμενο  του  ΣΑΥ  και  του  ΦΑΥ  αναφέρεται  στο  ΠΔ  305/96  (αρ.3  παρ.5-7)  και  στις  ΥΑ  :
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν
ν.4412/16 (αρ.138 παρ.7).

Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :

 α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή.

 β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12
παράρτημα ΙΙ).

 γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

 δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών,  επιβάλλεται  με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος
νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου
από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011
(ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου
Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο ν.4412/16 (αρ.170 παρ.7 και
αρ.172 παρ.8).

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ.

Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και τ ην κατάρτιση του Φ ΑΥ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ
6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

27.3.2   Ανάθεση καθηκόντων σε  τεχνικό  ασφαλείας,  γιατρό εργασίας  –  τήρηση στοιχείων ασφάλειας  και
υγείας:

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους
σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της
επιχείρησης  ή  να  συναφθεί  σύμβαση  με  τις  Εξωτερικές  Υπηρεσίες  Προστασίας  και  Πρόληψης  ή  να
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό
της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση
αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).



δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :

1. Γραπτή  εκτίμηση  προς  τον  ανάδοχο,  από  τους  τεχνικό  ασφάλειας  και  ιατρό  εργασίας,  των
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων  που  αφορούν ομάδες  εργαζομένων  που  εκτίθενται  σε  ιδιαίτερους  κινδύνους  Ν.3850/10
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

2. Βιβλίο  υποδείξεων  τεχνικού  ασφαλείας  και  γιατρού  εργασίας  στο  οποίο  θα  αναγράφουν  τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17
παρ.1).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.

Το  βιβλίο  υποδείξεων τεχνικού  ασφαλείας  και  γιατρού εργασίας  σελιδομετρείται  και  θεωρείται  από την
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν
3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας
και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει
στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).

Τα μέτρα που λαμβάνονται  για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων,  καταχωρούνται  στο
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές
αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα
τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να
τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

3.3   Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ):

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ
των  προτέρων  γνωστοποίηση  στην  αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας,  πριν  την  έναρξη  των  εργασιών  στο
εργοτάξιο  σύμφωνα  με  το  ΠΔ  305/96  (αρ.3  παρ.14)  σε  συνδυασμό  με  την  Υ.Α  130646/1984  του  (τ.)
Υπουργείου Εργασίας.

Το  ΗΜΑ θεωρείται,  σύμφωνα  με  την  παραπάνω Υ.Α,  από τις  κατά τόπους  Δ/νσεις,  Τμήματα ή  Γραφεία
Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας
Υπηρεσίας,  από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι  αφορά τα
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ :
ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-
2003.

27.3.4   Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ):

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ Α. Στα
πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ
και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων
στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.



Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.

27.4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.

27.4.1   Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ):

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα
ασφάλειας και υγείας :

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη
προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ.  IV
μέρος Α, παρ. 18.1).

β.  Τον  εντοπισμό  και  τον  έλεγχο  προϋπαρχουσών  της  έναρξης  λειτουργίας  του  εργοταξίου  ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και  εκτροπή τυχόν  υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο,
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-
79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και
τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των       εγκαταστάσεων αυτών : Π
Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης
και εξόδων κινδύνου,  πυρασφάλεια,  εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους,  πρόληψη -  αντιμετώπιση
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-
96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων
πρώτων  βοηθειών,  φαρμακείου,  αποχωρητηρίων,  νιπτήρων,  κλπ)  :  ΠΔ 1073/81  (αρ.109,110),  Ν.1430/84
(αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως :
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ,
εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο
εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94,
Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

27.4.2   Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και
των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για
την κυκλοφορία πεζών»

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού :
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης
τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ.47, 48) και η τροπ. αυτού:                Ν. 3542/07 (αρ.43,44).

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων,



των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου,    κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ
305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

δ.  Να  προβεί  στα  απαραίτητα  μέτρα  ασφάλειας  που  αφορούν  σε  εργασίες  φόρτωσης,  εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-
91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β
τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07

(αρ.30).

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :

α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της
ράχης  από  χειρωνακτική  διακίνηση  φορτίων  :  ΠΔ  397/94,  δ)  προστασία  από  φυσικούς,  χημικούς  και
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.

27.4.3   Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών
και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών
και  του  λοιπού  εξοπλισμού  εργασίας  (ζώνες  ασφαλείας  με  μηχανισμό  ανόδου  και  καθόδου,  κυλιόμενα
ικριώματα,  φορητές  κλίμακες,  κλπ  )  :  ΠΔ 1073/81  (αρ.17,  45-74  ),  Ν.1430/84  (αρ.11-15),  ΠΔ 31/90,  ΠΔ
499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού:        ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10,
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και
το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.  IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ,
παρ.  8.1.γ  και  8.2)  και  το  ΠΔ  89/99  (παραρτ.  II,  παρ.2.1).  Σημειώνεται  ότι  η  άδεια  χειριστού
μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση,
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των
ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).

1. 5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο,
τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου:

2. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο,  πέρα  από  τα  προαναφερόμενα,  πρόσθετα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του
εκτελούμενου έργου.

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :

 Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7),

 ΥΑ  31245/93,  Ν.  2168/93,  ΠΔ  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ  ),  Υ.Α.  3009/2/21-γ/94,  Υ.Α.
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ



305/96  (αρ.  12,  παραρτ.IV μέρος  Β  τμήμα  II,  παρ.11),  ΚΥΑ  3329/89  και  η  τροπ.  αυτής  :  Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.

 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-
17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ.
αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94,
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ
455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06,    ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ).

 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες:
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.4-6,14 ).

 Εργασίες  συγκόλλησης,  οξυγονοκοπής  & λοιπές  θερμές  εργασίες: ΠΔ 95/78,  ΠΔ 1073/81  (αρ.96,
99,.104,  105  ),  ΠΔ  70/90  (αρ.15),  ΠΔ  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  Πυροσβεστική  Διάταξη  7
Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.): ΠΔ 778/80, ΠΔ
1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12
παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).

 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων,
αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθμοί  παραγωγής ενέργειας και  εργασίες  που εκτελούνται  στα
υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των
6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.): Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ.
αυτής  :  ΥΑ  Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  ΠΔ  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ
3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα
ΙΙ παρ.10).

 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης,
κατασκευή  προβλήτας  κλπ  με  χρήση  πλωτών  ναυπηγημάτων  και  καταδυτικού  συνεργείου.): ΠΔ
1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ
305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).

27.6. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ.

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται
από  τον  νόμο,  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  και  θα  πρέπει  να  έχουν  συνυπολογιστεί  από  αυτόν  κατά  την
διαμόρφωση της προσφοράς του.

27.7. Ακολουθεί  κατάλογος  με  τα  νομοθετήματα  και  τις  κανονιστικές  διατάξεις  που  περιλαμβάνουν  τα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

A. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94
Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94
Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94
Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95
Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96



Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99
Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00
Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04
Ν.4412/16 ΦΕΚ 147/Α/16 Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05

Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06
Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06
Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10
Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10
Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80
Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84
Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89
Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91
Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93
Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠΠ/208/12-9-03
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03
ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11
ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11
ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09
Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ 155/Β/96

Άρθρο 28

Προστασία τοπίου – Καθαρισμός

28.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να  λάβει  κάθε  μέτρο που είναι  αναγκαίο και  να  συμμορφωθεί  προς τις
εντολές της Υπηρεσίας, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής του
έργου.

28.2. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  με  δικές  του  δαπάνες  (χωρίς  πρόσθετη  αποζημίωση  αφού  οι  εν  λόγω
δαπάνες  περιλαμβάνονται  στις  τιμές  μονάδος  που  προσέφερε  και  στις  γενικές  δαπάνες  που  τον



βαρύνουν πριν από την παράδοση για χρήση του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τους
γύρω χώρους και γενικά  από το εργοτάξιο, τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, υλικά,
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ, να ισοπεδώσει τους χώρους επάνω στους οποίους ήταν
τοποθετημένα ή εγκατεστημένα κλπ.

28.3. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  για  την  τήρηση  της  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103  (ΦΕΚ
1312/Β’/24-8-2010 για «Μέτρα,  όρους  και  πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Άρθρο 29

Αρχαιότητες

29.1. Σε περίπτωση που στην περιοχή εκτέλεσης του έργου υπάρχουν αρχαιότητες, ο ανάδοχος υποχρεούται
αμέσως  μόλις  διαπιστώσει  την  ύπαρξή  τους  να  ειδοποιήσει  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  και  την
αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων,
λαμβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των
υπόψη αρχαιοτήτων.

29.2. Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες
στον ανάδοχο είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την προσωρινή διακοπή αυτών κατά το
χρονικό διάστημα που η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες. Για τις τυχόν καθυστερήσεις
από τις διακοπές λόγω αρχαιολογικής έρευνας, ο ανάδοχος ουδεμιάς αποζημίωσης δικαιούται πλην
της νόμιμης παράτασης και αναθεώρησης.

29.3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ώστε να μετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τον
εξοπλισμό και  το  προσωπικό  του  από το  ένα μέτωπο εργασίας  σε  άλλο  ώστε  να μειώνονται  στο
ελάχιστο δυνατό οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου από τις αρχαιολογικές έρευνες.

29.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία τις απαιτούμενες διευκολύνσεις, και
να συντονίζει με αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του.

29.5. Όλα  τα  αρχαιολογικά  ευρήματα,  οποιασδήποτε  φύσεως  και  αξίας  που  ανακαλύπτονται  κατά  την
εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

29.6. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Ελληνική νομοθεσία.

Άρθρο 30

Ημερολόγιο έργου – Μητρώο έργου 

30.1. Ο ανάδοχος θα τηρεί καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2016
30.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνη του, στη λήψη, επεξεργασία και παράδοση στην

Υπηρεσία μίας σειράς φωτογραφιών κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου.
30.3. Ο ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην υπηρεσία, μαζί με την Τελική Επιμέτρηση,

Μητρώο του Έργου  σύμφωνα με  την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στη  με  αριθμό  ΔΝΣγ/οικ  38108/ΦΝ  466  απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών (ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 1956/7-6-2017).

30.4. Οι  δαπάνες  για  την  τήρηση  και  παραγωγή  όλων  των  παραπάνω  στοιχείων  του  παρόντος
άρθρου θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου.

Άρθρο 31

Διοικητική παραλαβή για χρήση

31.1. Πριν  την  παραλαβή  (προσωρινή  ή  οριστική),  είναι  δυνατή  η  παράδοση  σε  χρήση  μέρους  ή  και
ολόκληρου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.4412/2016.



31.2. Η παράδοση του έργου σε  χρήση δεν  αντικαθιστά σε  καμιά περίπτωση την παραλαβή του έργου
(προσωρινή ή οριστική).

Άρθρο 32

Συντήρηση και παραλαβή του έργου

32.1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε άριστη
κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.

32.2. Επίσης, καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται,  σε εφαρμογή των
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.

32.3. Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή ζημιάς, για
την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με
οποιοδήποτε τρόπο, σε  βάρος  και  για  λογαριασμό του  αναδόχου,  με  δυνατότητα εφαρμογής  των
λοιπών κυρώσεων του άρθρου 160 του Ν.4412/2016

32.4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης και οριστική
παραλαβή του έργου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης
των δημοσίων έργων και ειδικότερα τα άρθρα 170,171,172 του Ν.4412/2016

Ειδικότερα ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε δέκα πέντε (15)  μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση
του έργου, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο
171 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 33

Ισχύουσες διατάξεις

Για την δημοπράτηση του έργου και την εκτέλεση της σύμβασης και του έργου  ισχύουν οι διατάξεις του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/2016) ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ανόρυξη νέων παραγωγικών γεωτρήσεων, 
προκειμένου να συμβάλλουν στην επίλυση του σοβαρού υδρευτικού προβλήματος του 
διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Οι γεωτρήσεις  θα πραγματοποιηθούν στις περιοχές των Δ.Σ Βασιλειών – Μαραθίτη , 
Αγίου Μύρωνα και Δαφνών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να δοθεί από την 
Υπηρεσία και άλλη περιοχή εφ’ όσον τούτο κριθεί αναγκαίο.
Τα συνολικά μέτρα που προβλέπεται να διατρηθούν είναι 2.200. 
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που θα διατρηθούν είναι κυρίως νεογενείς (μάργες- μαργαϊκοί
ασβεστόλιθοι ), φλύσχης και ασβεστόλιθοι της ζώνης Τρίπολης.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη του ότι ο εξοπλισμός που θα διατεθεί και 
τα γεωτρύπανα που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανορύξεις , θα πρέπει να έχουν 
δυνατότητα ανόρυξης τουλάχιστον 600 m  και διαμέτρου διάτρησης Φ 17 ½ ΄΄ .

Εννοείται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πλήρη σειρά κοπτικών, διπλούς 
οδηγούς, λόγω του βάθους των γεωτρήσεων και οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την 
σωστή κατασκευή των γεωτρήσεων , αλλά και των εργασιών ανάπτυξης και αντλήσεων .

Όλες οι εργασίες θα επιβλέπονται από την ΔΕΥΑΗ και ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συμορφώνεται στις εντολές της Υπηρεσίας. 
 Οι τυφλοί σωλήνες των γεωτρήσεων θα είναι τουλάχιστον 6 mm γαλβανισμένες εν
θερμώ με μούφα, πάσο , τα δε φίλτρα θα είναι γεφυρωτά με άνοιγμα 3 mm επίσης 
γαλβανισμένα εν θερμώ.  

Εφ’ όσον κριθεί αναγκάιο θα τοποθετηθούν πιεζομετρικοί σωλήνες 1 ΄΄ ή   1 ½ ΄΄
για τον έλεγχο της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα . 

Μεταξύ της τελικής διαμέτρου της διάτρησης και της τελικής σωλήνωσης θα 
τοποθετηθεί κατάλληλα διαβαθμισμένο χακόφιλτρο κυρίως πυριτικό. 

Εαν κατά την κατασκευή του έργου κριθεί αναγκαίο οι γεωτρήσεις να αναπτυχθούν
με χρήση οξέων (οξίνιση), οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον εργολάβο, με την  
προμήθεια των υλικών από την Υπηρεσία και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο κατά την 
πορεία της κατασκευής και ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη της γεώτρησης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι υδρογεωτρήσεις θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των αποφάσεων

1. ∆ΙΠΑ∆/β/606 (Φ.Ε.Κ. 292Β/12-03-2003) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Υδρογεω-
τρήσεων ως ελάχιστα όρια.

2. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (Φ.Ε.Κ. 2221Β/30-07-2012) του Αν.Υπ. Α.Α.Υ.Με.∆., «Έγκριση τε-
τρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφα-
ρµογή σε όλα τα δηµόσια έργα» και ειδικότερα µε τις: 

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00, «∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεων». 

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00, «Καθαρισµός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης». 

Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00, «∆οκιµαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης». 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΗ 
ΚΑ 15.05.1701

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  521.000,00 €(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη Τμήματος
Ανάπτυξης Μελετών

Κατασκευών

Ο Γενικός Δ/ντής & Δ/ντής
Τεχν. Υπηρεσιών

ΠΑΝ. ΣΟΦΙΟΥ
Γεωλόγος

Κ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ 
Πολ. Μηχ.

Χ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
Ηλεκτρ. Μηχ.

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ
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α/α Είδος Εργασίας
Κωδικός
Αναθ/σης

ΥΔΡ

Αριθμ.
Τιμολ.

Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας ΔΑΠΑΝΗ

1

Εγκατάσταση στη πρώτη 
θέση γεωτρήσεως 
γεωτρυπάνου Φ 36 ΄΄  σε 
πλήρη ετοιμότητα 
λειτουργίας

7118,2 1 τεμ. 1 719,00 719,00

2

Εγκατάσταση στη πρώτη 
θέση αντλήσεως αντλητικού 
συγκροτήματος διαμέτρου 
4΄΄-  6΄΄-8΄΄-10΄΄

7120,2 2 τεμ. 1 800,00 800,00

3

Εγκατάσταση στη πρώτη 
θέση αντλήσεως αντλία δι 
'εμφύσεως αέρος (AIR LIFT) 
και δι 'εκτοξεύσεως  νερού 
(JET)

7121,2 3 τεμ. 1 200,00 200,00

4

Μετακίνηση αντλίας δι 
εμφύσεως αέρος (AIR LIFT) 
και δι’ εκτοξεύσεως νερού 
(JET) από την προηγούμενη 
θέση στην επόμενη 
συμπεριλαμβανομένου της 
δαπάνης μεταφοράς, 
ανεξαρτήτως αποστάσεως

7120 4 τεμ. 5 200,00 1.000,00

5

Μετακίνηση γεωτρυπάνου 
από την προηγούμενη θέση 
στην επόμενη ανεξαρτήτως 
αποστάσεως 

7118 5 τεμ. 5 719,00 3.595,00

6

Μετακίνηση και εγκατάσταση 
αντλητικού συγκροτήματος  
4΄΄- 6΄΄ - 8΄΄ από την 
προηγούμενη θέση στη 
επόμενη ανεξαρτήτως 
αποστάσεως

7120 6 τεμ. 5 300,00 1.500,00

7

Διάνοιξη κατακόρυφης 
γεώτρησης διαμέτρου 9   5/8 
’’  σε μαλακά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βάθους .

7122 7 μ.μ 1100 48,00 52.800,00

8

Διάνοιξη κατακόρυφης 
γεώτρησης διαμέτρου 9   5/8 
’’  σε σκληρά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βάθους .

7123
(σχετ.)

8 μ.μ 1000 54,00 54.000,00

9

Διεύρυνση κατακόρυφης 
γεώτρησης διαμέτρου από 9 
5/8’’ μέχρι 12 ½''   σε μαλακά 
πετρώματα ανεξαρτήτως 
βαθους

7124 9 μ.μ 10 12,00 120,00

10

Διεύρυνση κατακόρυφης 
γεώτρησης διαμέτρου από 9 
5/8’’ μέχρι 12 ½ ''  σε σκληρά
πετρώματα ανεξαρτήτως 
βάθους.

7125 10 μ.μ 10 16,00 160,00

11

Διεύρυνση κατακόρυφης 
γεώτρησης διαμέτρου από 9 
5/8’’ μέχρι 15 ½''  σε μαλακά 
πετρώματα ανεξαρτήτως 
βάθους.

7124 11 μ.μ 450 28,00 12.600,00

12

Διεύρυνση κατακόρυφης 
γεώτρησης διαμέτρου από 9 
5/8’’ μέχρι 15 ½ ''  σε σκληρά
πετρώματα ανεξαρτήτως 
βάθους.

7125 12 μ.μ 150 32,00 4.800,00



13

Διεύρυνση κατακόρυφης 
γεώτρησης διαμέτρου από 9 
5/8’’ μέχρι 17 ½''   σε μαλακά 
πετρώματα ανεξαρτήτως 
βάθους.

7122 13 μ.μ 500 40,00 20.000,00

14

Διεύρυνση κατακόρυφης 
γεώτρησης διαμέτρου από 9 
5/8’’ μέχρι 17 ½''  σε σκληρά 
πετρώματα ανεξαρτήτως 
βάθους.

7123 14 μ.μ 800 44,00 35.200,00

15

Διεύρυνση κατακόρυφης 
γεώτρησης διαμέτρου από 9 
5/8’’ μέχρι 20''  σε μαλακά 
πετρώματα ανεξαρτήτως 
βάθους.

7122 15 μ.μ 60 52,00 3.120,00

16

Διεύρυνση κατακόρυφης 
γεώτρησης διαμέτρου από 9 
5/8’’ μέχρι 20''  σε σκληρά 
πετρώματα ανεξαρτήτως 
βάθους.

7125 16 μ.μ 20 60,00 1.200,00

17

Διεύρυνση κατακόρυφης 
γεώτρησης διαμέτρου από 9 
5/8’’ μέχρι 22''  σε μαλακά 
πετρώματα ανεξαρτήτως 
βάθους.

7125 17 μ.μ 22 65,00 1.430,00

18

Διεύρυνση κατακόρυφης 
γεώτρησης διαμέτρου από 9 
5/8’’ μέχρι 22''  σε σκληρά 
πετρώματα ανεξαρτήτως 
βάθους.

7125 18 μ.μ 20 90,00 1.800,00

19

Διεύρυνση κατακόρυφης 
γεώτρησης από 17 ½’’  σε 
24’’   σε μαλακά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βάθους.

7125 19 μ.μ 10 30,00 300,00

20

Διεύρυνση κατακόρυφης 
γεώτρησης από 17 ½’’  σε 
24’’   σε σκληρά πετρώματα 
ανεξαρτήτως βάθους.

7125 20 μ.μ 10 42,00 420,00

21 Τσιμέντωση γεώτρησης 7117 21 κ.μ 60 145,00 8.700,00

22

Επαναδιάτρηση γεώτρησης 
με διάμετρο   9 5/8'' μετά την 
πλήρωση αυτής με τσιμέντο 
λόγω καταπτώσεων κ.λ.π

7122 22 μ.μ 10 24,00 240,00

23

Επαναδιάτρηση γεώτρησης 
με διάμετρο 15 1/2'' μετά την 
πλήρωση αυτής, λόγω 
καταπτώσεως κ.λ.π. 

7122 23 μ.μ 40 33,00 1.320,00

24

Επαναδιάτρηση γεώτρησης 
με διάμετρο  17 1/2'' μετά την
πλήρωση αυτής με τσιμέντο 
λόγω καταπτώσεων κ.λ.π. 

7122 24 μ.μ 40 38,00 1.520,00

25

Γαλβανισμένος εν θερμώ 
χαλυβδοσωλήνας, 
φιλτροσωλήνας, γεφυρωτός 
με διαμήκη ραφή διαμέτρου 
14 3/4" πάχους 6 χλστ. και με
επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση 
για την τελική σωλήνωση 
γεώτρησης.

7127 25 μ.μ 10 98,00 980,00

26

Γαλβανισμένος εν θερμώ 
χαλυβδοσωλήνας, 
φιλτροσωλήνας, γεφυρωτός 
με διαμήκη ραφή διαμέτρου 8
3/4" πάχους 6 χιλ. για την 
τελική σωλήνωση 
γεώτρησης.

7127 26 μ.μ 150 61,00 9.150,00



27

Γαλβανισμένος εν θερμώ 
χαλυβδοσωλήνας, 
φιλτροσωλήνας, γεφυρωτός 
με διαμήκη ραφή διαμέτρου 
12" πάχους τουλάχιστον 6 
mm και με επιμήκη 
γεφυρωτή διάτρηση για την 
τελική σωλήνωση 
γεώτρησης.

7127 27 μ.μ 750 90,00 67.500,00

28

Γαλβανισμένος εν θερμώ 
χαλυβδοσωλήνας (τυφλος-
φιλτρο) πάχους 6 χλστ. Και 
διαμέτρου 10’’

7127 28 μ.μ 600 73,00 43.800,00

29

Γαλβανισμένος εν θερμώ 
χαλυβδοσωλήνας (τυφλός - 
φίλτρο πάχους 5 mm και 
διαμέτρου 6 3/4'' 

7127 29 μ.μ 40 44,00 1.760,00

30

 Γαλβανισμένος 
πιεζομετρικός σωλήνας 
διαμέτρου 1’’ και κατά τα 
λοιπά όπως στο άρθρο 13

7127 30 μ.μ 100 6,00 600,00

31
Γαλβανισμένος πιεζομετρικός
σωλήνας διαμέτρου 1 1/2 ‘’ 
γεώτρησης

7113 31 μ.μ 60 7,70 462,00

32
Τοποθέτηση και εξαγωγή 
προσωρινής σωλήνωσης 6" 
για δοκιμαστική άντληση. 

7126 32 μ.μ 1 12,00 12,00

33
Τοποθέτηση και εξαγωγή 
προσωρινής σωλήνωσης 9" 
για δοκιμαστική άντληση.

7126 33 μ.μ 1 15,00 15,00

34
Τοποθέτηση και εξαγωγή 
προσωρινής σωλήνωσης 10"
για δοκιμαστική άντληση. 

7126 34 μ.μ 1 19,00 19,00

35
Τοποθέτηση και εξαγωγή 
περιφραγματικού σωλήνα 14'
'

7126 35 μ.μ 1 33,00 33,00

36
Τοποθέτηση και παραμονή 
περιφραγματικού σωλήνα 
14"

7126 36 μ.μ 40 55,00 2.200,00

37
Τοποθέτηση και εξαγωγή 
περιφραγματικού σωλήνα 
16"-17''

7126 37 μ.μ 1 38,00 38,00

38
Τοποθέτηση και παραμονή 
περιφραγματικού σωλήνα 
16"

7126 38 μ.μ 60 60,00 3.600,00

39
Τοποθέτηση και παραμονή 
περιφραγματικού σωλήνα 
18"

7126 39 μ.μ 10 65,00 650,00

40
Τοποθέτηση και παραμονή 
περιφραγματικού σωλήνα 
20"

7126 40 μ.μ 20 70,00 1.400,00

41

Δοκιμαστικές αντλήσεις 
νερού από γεώτρηση με 
εγκατεστημένο αντλητικό 
συγκρότημα διαμέτρου 4"-5"-
6"-8"-10" ανεξαρτήτως 
βάθους. 

7103 41 ωρες 300 70,00 21.000,00

42

 Άντληση νερού από 
γεώτρηση με εγκατεστημένη 
συσκευή εμφυσήσεως αέρα 
ανεξάρτητα από τη διάμετρο 
και βάθος τοποθετήσεως του
συστήματος. 

7104 42 τεμ. 40 15,50 620,00



43

Ανάπτυξη γεώτρησης με 
εγκατεστημένη συσκευή 
εκτόξευσης νερού 
ανεξάρτητα από τη διάμετρο 
και το βάθος τοποθέτησης 
του συστήματος. 

7105 43 ωρες 40 12,40 496,00

44

Αργία εγκατεστημένου  
υδρογεωτρυπάνου και 
δειγματοληπτικού με μηχανή 
εν λειτουργία

7115 44 ωρες 20 190,00 3.800,00

45

Αργία εγκατεστημένου  
υδρογεωτρυπάνου και 
δειγματοληπτικού με μηχανή 
εν στάση

7115 45 ωρες 18 130,00 2.340,00

46

Χαλικόφιλτρο γεώτρησης. 
Προμήθεια, μεταφορά, 
πρόσμιξη και τοποθέτηση 
χαλίκων φυσικής 
προελεύσεως, 
στρογγυλεμένων και 
χαλαζιακής συστάσεως για 
δημιουργία χαλικόφιλτρου 
στις γεωτρήσεις. 

7115 46 κ.μ 120 100,00 12.000,00

47
Στόμια γεωτρήσεων 8 3/4΄΄, 
10 3/4΄΄,12 3/4΄΄ και 14 3/4΄΄ 
με λουκέτο ασφαλείας.

7129 47 τεμ. 6 60,00 360,00

48

 Γαλβανισμένος, χαλύβδινος 
πιεζομετρικός σωλήνας 
(φίλτρο -τυφλός) διαμέτρου 
2". 

7112 48 μ.μ 10 18,50 185,00

49

Γαλβανισμένος, χαλύβδινος 
πιεζομετρικός σωλήνας 
(φίλτρο - τυφλός) διαμέτρου 
2 ½’’ 

7113 49 μ.μ 1 20,00 20,00

50

Γαλβανισμένος, χαλύβδινος 
πιεζομετρικός σωλήνας 
(φίλτρο - τυφλός) διαμέτρου 
3".

7113 50 μ.μ 1 22,00 22,00

51

Γαλβανισμένος 
χαλυβδοσωλήνας, 
φιλτροσωλήνας, γεφυρωτός 
με διαμήκη ραφή διαμέτρου 
15" πάχους τουλάχιστον 6 
mm κολλητές με ενισχύσεις 
στις κολλήσεις και με επιμήκη
γεφυρωτή διάτρηση για την 
τελική σωλήνωση 
γεώτρησης.

7127 51 μ.μ 1 87,00 87,00

52

Για μια ώρα λειτουργίας 
έμβόλου-κάδου καθαρισμού-
βουρτσίσματος γεώτρησης 
σύμφωνα  με τις Τ.Π. και με 
τα παρελκόμενα 
εγκατεστημένα στο τόπο του 
έργου 

7104 52 ωρες 50 60,00 3.000,00

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :      383.693,00
 Αθροισμα εργασιών 383.693,00
 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 69.064,74
 Σύνολο : 452.757,74

 
Απρόβλεπτες

Δαπάνες 15% : 
67.913,66

 
Εκτιμώμενη δαπάνη

Αναθεώρησης : 
328,60

 Σ ύ ν ο λ ο ν Εργου: 521.000,00




	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
	 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

	ΕΡΓΟ:
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
	 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
	δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι
	καλεί
	Άρθρο 1 Κύριος του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας
	Προϊστάμενη Αρχή :Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Η
	Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
	Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς
	Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Προσφορά
	Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησηςτων προσφορών- Κατακύρωση - Σύναψη
	4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού
	4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφήσύμβασης
	4.3 Ενστάσεις
	Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά ισχύος
	Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
	Άρθρο7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
	Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
	Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
	Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
	Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
	11.2 Τόπος εκτέλεσης τουέργου
	11.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά τουέργου
	Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
	Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
	Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
	Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
	Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
	Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

	Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
	Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
	Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
	Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
	Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
	Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
	22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
	22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:51
	Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
	22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
	22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα55
	22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
	Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής
	23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
	23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
	(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.4 του Άρθρου 22
	23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου22.Β
	23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου22.Γ
	23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
	23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινούαναδόχου:
	23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικώνφορέων
	23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ
	Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
	Επισημαίνεται ότι:
	Άρθρο 25: Υπεργολαβία
	Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις

	Ηράκλειο 14 / 09 /2017
	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

	1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
	Άρθρο 1
	Αντικείμενο της εργολαβίας
	Άρθρο 2
	Σύμβαση κατασκευής του έργου- Συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας
	Άρθρο 3
	Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
	3.1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
	Άρθρο 5
	Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου - Μηχανικός εξοπλισμός - Προσωπικό
	Άρθρο 6
	Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες
	Άρθρο 7
	Δασμοί - Ατέλειες
	Άρθρο 8
	Τρόπος επιμέτρησης εργασιών
	Άρθρο 9
	Καταμέτρηση εργασιών Επιμετρήσεις - Πιστοποιήσεις
	Άρθρο 10
	Άρθρο 11
	Άρθρο 12
	Άρθρο 13
	Λογαριασμοί - Πληρωμές - Κρατήσεις
	Άρθρο 14
	Γενικές υποχρεώσεις του ανάδοχου
	Άρθρο 15
	Τεχνικές προδιαγραφές
	Άρθρο 16
	Προστατευτικές κατασκευές
	Άρθρο 17
	Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους
	Άρθρο 18
	Αρτιότητα των κατασκευών
	Άρθρο 19
	Προέλευση, προμήθεια υλικών - Εξασφάλιση προμήθειας
	Άρθρο 20
	Σκυροδέματα
	Άρθρο 28
	Άρθρο 29
	Άρθρο 30
	Άρθρο 31
	Διοικητική παραλαβή για χρήση
	Άρθρο 32
	Συντήρηση και παραλαβή του έργου
	Άρθρο 33
	Ισχύουσες διατάξεις

	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

	Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΕΚΘΕΣΗ
	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017


