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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1.1 Αναθέτουσα αρχή:   ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

Οδός  : Κ. Χατζηγεωργίου 2 
Ταχ.Κωδ. : 71500 
Τηλ. : 2810529375 
Telefax : 2810263329 
E-mail : Deyah-pt@otenet.gr  
Πληροφορίες:  : Χρυσή Πλευράκη - Καλλιόπη Τζαβλάκη 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: : ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: : ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
1.4 Προϊσταµένη Αρχή : ∆ιοικητικό Συµβούλιο ∆ΕΥΑΗ  
1.5 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Τεχνική Υπηρεσία ∆ΕΥΑΗ  
1.6 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο : Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης 
 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 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  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα,  στους 
προσφέροντες  ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόµενων οργάνων, τα 
οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται 
στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύµβασης και τεύχη 
  
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 ηλεκτρονικό διαγωνισµό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆)  
δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
υποσυστήµατος, 
ε) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,  
στ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyah.gr. 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26/6/2018  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το αργότερο στις 
29/6/2018. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 
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φάκελο του υποσυστήµατος. 
 
Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 
1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθµίσεις 
τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών  µε  χρήση των επιµέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά 
υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, επί ποινή 
απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε 
µέλους της ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους,  καθώς και 
ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σηµαίνονται, µε χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήµατος, 
κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση µε 
τη µορφή ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας, ως συνηµµένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. ∆εν χαρακτηρίζονται ως 
εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες και την 
οικονοµική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων µε χρήση µορφότυπου φακέλου συµπιεσµένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυµεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, θα 
πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία µε µορφή Portable Document Format 
(PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο µορφότυπου φακέλου συµπιεσµένων ηλεκτρονικών 
αρχείων που να περιλαµβάνει αυτά. 
 
3.5  Ο χρήστης – οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του 
υποσυστήµατος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και 
υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου Portable Document 
Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή  µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-
2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης 
(π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 
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γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του υποσυστήµατος και επισυνάπτοντας, στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση 
(υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε µορφή αρχείου Portable Document 
Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, µέσω των λειτουργιών του υποσυστήµατος, σε 
εκτύπωση ελέγχου οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών, στην 
περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστηµα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και της Οικονοµικής Προσφοράς τους σε 
µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους 
προσφέροντες µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της 
υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της 
προσφοράς. Κατά τη συστηµική υποβολή της προσφοράς το υποσύστηµα πραγµατοποιεί 
αυτοµατοποιηµένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση µε τα 
παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Οικονοµική Προσφορά) και 
εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστηµα. 
∆ιαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστηµα ενηµερώνει τους προσφέροντες 
µε σχετικό µήνυµα σφάλµατος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειµένου οι 
τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του υποσυστήµατος, οι προσφέροντες 
επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε τους 
όρους της  παρούσας διακήρυξης. 
 
ζ)  Από το υποσύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 
αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, µε έγγραφο αίτηµα τους προς την 
αναθέτουσα αρχή, σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή  µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-
2017  Κ.Υ.Α., µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος. Πιστοποιηµένος 
χρήστης της αναθέτουσας αρχής, µετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποδέχεται το σχετικό αίτηµα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής 
ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστηµα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονοµικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά µέσω του 
υποσυστήµατος έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύµβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή 
δικαστική προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 
παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 
προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συµµετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το 
υποσύστηµα.  
 
β) Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
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υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και του υποφακέλου “Οικονοµική Προσφορά”.  
 
γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα  Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού», αναρτάται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ο σχετικός κατάλογος µειοδοσίας,  προκειµένου να λάβουν γνώση οι 
προσφέροντες. 
 
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει, κατά σειρά µειοδοσίας,σε έλεγχο της 
ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής 
µεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το 
υποσύστηµα.  
Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η 
µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 
4412/2016. 
 
ε) Όλες οι οικονοµικές προσφορές, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά 
τη σειρά µειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα µέλη της. 
 
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ίδια ηµέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας 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,  η 
διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες. 
 
ζ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  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. 
 
η) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε 
παράρτηµά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα 
της διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη 
µαταίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, ως “εσωτερικό”, µέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήµατος, προς έγκριση .  
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους 
τους προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών 
συµµετεχόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 
4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές, σε 
ηµέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  µέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του 
υποσυστήµατος. 
 
 
 
 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 
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α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της 
σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης και µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών τα 
προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 
έγγραφα νοµιµοποίησης. 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα 
ηλεκτρονικά, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
 
 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν µέσω 
της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο 
για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόµενα, προσκοµίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι 
ψευδή ή ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
ii) 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,  
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 βάσει της τιµής 
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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης 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 σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται. 
 
 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, µέσω της 
«λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, µετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα ∆ικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον 
χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού». 
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ε) Μετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον 
απαιτείται, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, 
υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, µετά από 
σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 
υποσυστήµατος, προκειµένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 
συµµετοχής του άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του 
άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του ίδιου άρθρου. 
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος κοινοποιείτα η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού,  θέτοντάς του η 
αναθέτουσα αρχή προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την 
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” 
του υποσυστήµατος, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης 
κατακύρωσης, σύµφωνα µε οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
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 βάσει τιµής. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του 
άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του.  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
 (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου,  κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, 
το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
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προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ 
µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 
366 του ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισµού και διαβιβάζει 
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύµφωνα και µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και 
νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου. ∆ικαίωµα 
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει 
δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της 
αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες 
οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής 
ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 
εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται το προβλεπόµενο παράβολο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 
παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή 
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – 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.  
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1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
7. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
8. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  
9.  Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
 

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

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

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

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

6.5. Η  επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

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

εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, 
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 
-2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»  
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
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Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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 ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- 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» (Κ∆Ε), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 
- της µε αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθµίσεις 
τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, 
µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών σχετικά 
µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 
- της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
 

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 ∆ηµοσίου 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  ‘’∆ικαιολογητικά 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/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 
1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

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

Αξίας». 
 
 

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.∆., 
Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 

Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
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8.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από  ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑΗ ΚΑ 15.05.1801 για ύδρευση, 
άρδευση και ΚΑ 15.06.1801 για αποχέτευση του προϋπολογισµού της ∆ΕΥΑΗ έτους 
2018 µε εγκεκριµένη πίστωση 50.000,00 € &  100.000,00 €  για το 2018, αντίστοιχα. 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 
παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. 
∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και 
Μεταφορών (Β' 2235).   

 
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. 

  
8.3. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε 
EURO. 

 
 
Άρθρο 9:  Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονοµικούς φορείς, µέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος να 
συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής τους προσφοράς, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις των 
άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση ΠΑΥ 129/2018 για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 2018 σε βάρος του ΚΑ 
15.05.1801 για ύδρευση, άρδευση και ΚΑ 15.06.1801 για αποχέτευση του προϋπολογισµού της 
∆ΕΥΑΗ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά 

του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018» 

 
(CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης) 

  
11.1. Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης) 
 

Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 378.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών 277.207,00 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 49.897,26€ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 49.065,64 € , που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 
παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές ποσού 1.830,10 € σύµφωνα 
µε το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Το έργο θα εκτελεστεί στο ∆ήµο Ηρακλείου   
 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται : 

1. Η κατασκευή αγωγών ύδρευσης, άρδευσης σε διάφορους δρόµους στις εντός και 
εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και στα ∆.∆. του ∆ήµου, σύµφωνα µε αιτήµατα δηµοτών, 
ή αιτήµατα του συνεργείου ύδρευσης. Συνολικά προβλέπονται 4.020µ. αγωγών 
ύδρευσης, άρδευσης µε σωλήνες πολυαιθυλένιου HDPE 3ης γενιάς 16 Atm, διατοµής 
Φ90, Φ110 και Φ90 µε τροχό, µε αποκατάσταση ή χωρίς ασφαλτικών, µε τα αντίστοιχα 
φρεάτια και τις απαραίτητες συσκευές, µε τις υδροληψίες στους αντίστοιχους αγωγούς 
καθώς και µεµονωµένες υδροληψίες ύδρευσης, άρδευσης. Επίσης προβλέπονται 
συνδέσεις υφιστάµενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ µε νέο αγωγό, 
διαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάµενο 
από ΡΕ και αποµονώσεις υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο. Επί πλέον τη 
σύνδεση υδροµέτρων  σε υφιστάµενο αγωγό καθώς και των εργασιών επισκευής και 
αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης, άρδευσης που θα εκτελούνται σποραδικά και 
µόνο µετά από εντολή της υπηρεσίας. 

2. Η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόµους στις εντός και 
εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και στα ∆.∆. του ∆ήµου, σύµφωνα µε αιτήµατα δηµοτών, 
ή αιτήµατα του συνεργείου αποχέτευσης. Συνολικά προβλέπονται 600,00µ. αγωγών 
αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες PVC σειράς 41, διαµέτρου Φ200 & Φ250 µε 
αποκατάσταση ή χωρίς ασφαλτικών, µε τα αντίστοιχα τυπικά κυλινδρικά φρεάτια ή 
εναλλακτικά  προκατασκευασµένα φρεάτια πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου µετά από 
συνεννόηση µε την Επίβλεψη. Επίσης προβλέπονται οι παροχές αποχέτευσης στους 
αντίστοιχους αγωγούς και µεµονωµένες παροχές αποχέτευσης σε υφιστάµενους 
αγωγούς. 

3. Η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης οµβρίων σε περιοχές που υπάρχουν ιδιαίτερα 
οξυµµένα προβλήµατα οµβρίων. Συνολικά προβλέπονται 210µ. αγωγών οµβρίων µε 
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σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE ή πολυπροπυλενίου, διπλού δοµηµένου τοιχώµατος SN8 
(DN/ID), διαµέτρου D400, D600 µε τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και µε 
αποκατάσταση ή χωρίς ασφαλτικών. Επίσης προβλέπονται  η κατασκευή φρεατίων  
υδροσυλλογής  τύπου 1,2 & 3 

4. Η προσαρµογή φρεατίων στην τελική στάθµη της οδού. 
 
Επισηµαίνεται ότι, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων  δεν 
πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα 
στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. ∆υνατότητα 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: 
• ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, 

όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής 
σύµβασης.  

• ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  
• ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική 

σύµβαση.  
• ∆εν 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 
Οοµάδες 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 κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες  από την 
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία 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 υποβληθεί 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.  
13.4  ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
13.5 ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής  
 
15.1 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους 

συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 
302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας , εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό 
των 7.560 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, σύµφωνα µε το άρθρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ,ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018» 
                     προς τον οποίο απευθύνονται,  
 δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα 

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

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

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος έργου ) και την  
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,  

 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.  
(Στο σηµείο αυτό γίνεται παραποµπή στα σχετικά υποδείγµατα, εφόσον 
υπάρχουν). 

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

µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, 
ήτοι µέχρι 2/4/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής. 

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

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

 
15.5  Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης. 
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 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε 
τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
 
16.2 ∆εν προβλέπεται  η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση 
 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 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 ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης 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 
απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση 
της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει 
την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα 
στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της 
σχετικής σύµβασης .  
 
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα 

που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.  Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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 οικονοµικού φορέα/ αναδόχου 
από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους 
των.   
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις 
επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από µετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 
 
Άρθρο 18: Ηµεροµηνία και ώρα  λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα  λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

2/7/2018  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10,00 π.µ.. 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 

6/7/2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ.. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους 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  στους προσφέροντες, µέσω 
της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα 
ηµεροµηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 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. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από 
τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της 
εγγύησης συµµετοχής. 
 
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα/ ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύµβασης  και η παρούσα ∆ιακήρυξη δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ . 
2. Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyah. gr),  

σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας. 
3. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.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 την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του 
έργου. 



 

20 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 
οποίος δεν αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και 
πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, ∆ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης  
  
21. 1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 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 Σ∆Σ, 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 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ . Επίσης γίνονται δεκτοί  αυτοί που ανήκουν  
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ και Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .   
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 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
∆εν 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  αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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 
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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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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  
αµετάκλητη 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  τους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά  
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα µέλη του ∆ιοικητικού 
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 η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα 
κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν 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. 
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22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 
 
22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος 
............…( όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συµπληρώνονται 
από την αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 
β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 
του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς του 
άρθρου 18 της παρούσας, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 22.Α.2.  
 
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(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 
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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 της αναθέτουσας αρχής, 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.5.  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.6. Η αναθέτουσα αρχή 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.  
 
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από 
την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της 
παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 
 
22.Α.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.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 τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
22.Α.8. 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.9. 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 . 



 

24 
 

 
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.∆)  
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 ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

a) Κατάλληλες  τραπεζικές  βεβαιώσεις  ή, όπου ενδείκνυται, πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  
κάλυψης  επαγγελµατικών κινδύνων. 

b) Οικονοµικές  καταστάσεις  ή  αποσπάσµατα  οικονοµικών  καταστάσεων, στην  
περίπτωση  που  η  δηµοσίευση  των  οικονοµικών καταστάσεων απαιτείται  από  τη  
νοµοθεσία της  χώρας όπου  είναι  εγκατεστηµένος  ο  οικονοµικός  φορέας.  

c) ∆ήλωση  περί  του  ολικού  ύψους  του κύκλου  εργασιών και, κατά  περίπτωση  του  
κύκλου  εργασιών  στον  τοµέα  δραστηριοτήτων  που  αποτελεί  το  αντικείµενο  της  
σύµβασης, για τις  τρεις  τελευταίες οικονοµικές  χρήσεις  κατ’ ανώτατο  όριο, 
συναρτήσει  της  ηµεροµηνίας  σύστασης  του  οικονοµικού  φορέα  ή  έναρξης  των  
δραστηριοτήτων  του, εφόσον  είναι  διαθέσιµες  οι  πληροφορίες  για  τον  εν  λόγω  
κύκλο  εργασιών. 

 
Επίσης µπορούν εναλλακτικά να υποβληθούν  αποδεικτικά στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών  
ικανοτήτων  του  οικονοµικού  φορέα , όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008 για την 
1η και άνω τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  και αθροιστικά για την   Α2 και 
άνω τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & την  Α2 και άνω τάξη του ΜΕΕΠ για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.   
 
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 
συµβάσεων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 
3669/2008, όπως ισχύει. 
 
22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
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 
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Ή (β) εναλλακτικά µε τα παρακάτω αποδεικτικά  στοιχεία  των  τεχνικών  ικανοτήτων  του  
οικονοµικού  φορέα, που  αναφέρονται  στο  άρθρο  75.  Υποβάλλονται : 
α) Οι ακόλουθοι  κατάλογοι: 
i) Ο  κατάλογος  των  εργασιών  που  εκτελέσθηκαν  την  τελευταία  πενταετία, κατά  µέγιστο  
όριο,  συνοδευόµενος  από  πιστοποιητικά  ορθής  εκτέλεσης  και  ολοκλήρωσης  των  
σηµαντικότερων  εργασιών όπου  κριθεί  απαραίτητο  για  τη  διασφάλιση  ικανοποιητικού  
επιπέδου  ανταγωνισµού, οι  αναθέτουσες  αρχές  µπορούν  να  ορίζουν  ότι  θα  λαµβάνονται  
υπόψη  στοιχεία  σχετικών  εργασιών  που  εκτελέσθηκαν  πριν  από  την  τελευταία  πενταετία. 
ii) κατάλογος  των  κυριότερων  παραδόσεων  ή  των  κυριότερων  υπηρεσιών  που 
πραγµατοποιήθηκαν  την  τελευταία  τριετία, κατά  µέγιστο  όριο,  µε  αναφορά  του  
αντίστοιχου  ποσού, της  ηµεροµηνίας  και  του  δηµοσίου  ή  ιδιωτικού  παραλήπτη.  Όπου 
κριθεί  απαραίτητο  για  τη  διασφάλιση  ικανοποιητικού επιπέδου  ανταγωνισµού,  οι  
αναθέτουσες  αρχές  µπορούν  να  ορίζουν  ότι  θα  λαµβάνονται  υπόψη στοιχεία  σχετικών  
αγαθών  ή  υπηρεσιών  που  παραδόθηκαν  ή  εκτελέσθηκαν  πριν  από  την  τελευταία  τριετία. 
β) αναφορά  του  τεχνικού  προσωπικού  ή  των  τεχνικών  υπηρεσιών, είτε  ανήκουν  
απευθείας  στην  επιχείρηση  του  οικονοµικού  φορέα  είτε  όχι,  ιδίως  των  υπεύθυνων  για  
τον  έλεγχο  της  ποιότητας  και, όταν  πρόκειται  για δηµόσιες  συµβάσεις  έργων, εκείνων  που  
θα  έχει  στη  διάθεση  του  ο  εργολήπτης  για  την  εκτέλεση  του  έργου. 
γ) περιγραφή  του  τεχνικού  εξοπλισµού  και  των  µέτρων  µελέτης  και  έρευνας  της  
επιχείρησης  του. 
δ) αναφορά  του  τρόπου  διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασµού  και  των  συστηµάτων  
ανίχνευσης  που  θα  είναι  σε  θέση  να  εφαρµόζει  ο  οικονοµικός  φορέας  κατά  της  
εκτέλεση   της  σύµβασης. 
ε) εάν  τα  προϊόντα  ή  υπηρεσίες  που  παρέχονται  είναι  σύνθετα  ή, κατ’ εξαίρεση, πρέπει  
να  ανταποκρίνονται σε  κάποιον  ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχος  διενεργούµενος  από  τον 
αναθέτοντα  φορέα ή, εξ  ονόµατος  της, από  αρµόδιο  επίσηµο  οργανισµό  της  χώρας  όπου  
είναι  εγκατεστηµένος  ο  προµηθευτής  ή  ο  πάροχος  υπηρεσιών, µε  την  επιφύλαξη  της  
συναίνεσης  του  οργανισµού  αυτού. Ο  έλεγχος  αυτός   αφορά  το  παραγωγικό  δυναµικό  
του  προµηθευτή  ή  τις  τεχνικές  ικανότητες  του  παρόχου υπηρεσιών  και,  όπου  κριθεί  
απαραίτητο, τα  µέσα  µελέτης  και  έρευνας  που  αυτός  διαθέτει  καθώς  και  και  τα  µέτρα  
που  λαµβάνει  για  τον  έλεγχο  της  ποιότητας. 
στ) αναφορά  τίτλων  σπουδών  και  επαγγελµατικών  προσόντων  του παρόχου  υπηρεσιών  ή  
του  εργολήπτη  ή  των  διευθυντικών  στελεχών  της  επιχείρησης, υπό  την  προϋπόθεση  ότι  
δεν  αξιολογούνται  ως  κριτήριο  ανάθεσης. 
ζ) αναφορά  των  µέτρων   περιβαλλοντικής  διαχείρισης  που  µπορεί  να  εφαρµόζει  ο  
οικονοµικός  φορέας  κατά  την  εκτέλεση  της  σύµβασης. 
η)δήλωση  στην  οποία  αναφέρονται  το  µέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό  δυναµικό  του  
παρόχου  υπηρεσιών  ή  του  εργολήπτη  και  ο  αριθµός  των  στελεχών  της  επιχείρησης  του  
κατά  τα  τελευταία  τρία  χρόνια. 
θ) δήλωση  σχετικά  µε  τα  µηχανήµατα, τις  εγκαταστάσεις  και  τον  τεχνικό  εξοπλισµό  που  
διαθέτει  ο  πάροχος  υπηρεσιών  ή  ο εργολήπτης  για  την  εκτέλεση  της  σύµβασης . 
ι) αναφορά  του  τµήµατος  της  σύµβασης  το  οποίο  ο  οικονοµικός  φορέας  προτίθεται, 
ενδεχοµένως, να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  µορφή  υπεργολαβίας. 
ια) όσον  αφορά  τα  προϊόντα  που  παρέχονται: 
i)δείγµατα, περιγραφή  ή  φωτογραφίες, η  αυθεντικότητα  των  οποίων  πρέπει  να  µπορεί  να  
βεβαιώνεται  κατόπιν  αιτήσεως  του αναθέτοντος φορέα. 
ii)πιστοποιητικά  εκδιδόµενα  από  επίσηµα  ινστιτούτα  ή  επίσηµες  υπηρεσίες  ελέγχου  της  
ποιότητας,  αναγνωρισµένων  ικανοτήτων,  µε  τα  οποία  βεβαιώνεται  η  καταλληλότητα  των  
αγαθών,  επαληθευόµενη  µε  παραποµπές  σε  ορισµένες   τεχνικές  προδιαγραφές  ή  
πρότυπα. 
 
Επίσης µπορούν εναλλακτικά να υποβληθούν  αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών  ικανοτήτων  
του  οικονοµικού  φορέα , όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008 για την 1η και άνω 
τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  και αθροιστικά για την Α2 και άνω τάξη του 
ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & την  Α2 και άνω τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.   
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια 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. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι 
φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού κατά τα οριζόµενα στην παρούσα 
διακήρυξη. 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 
που σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός φορέας και 
αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι  για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες 
των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα).  
Άρθρο 23: Αποδεικτικά µέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο 
αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες 
αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 Β-
Ε της παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που 
αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα, για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται ο νόµιµος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο 
να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για τη 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιηµένο Έντυπο 
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Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει µαζί µε το 
δικό του ΤΕΥ∆ και το  ΤΕΥ∆ του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει µαζί µε το δικό του το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆  κάθε φορέα 
στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
 
23. 2 . ∆ικαιολογητικά  (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 εως δ) και κατά τη σύναψη της σύµβασης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 
 
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, 2α 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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
 
23.3 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α.   
 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα 
αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας: 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει  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  τεσσάρων 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) σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα.  
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
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δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  
- φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια 
∆.Ο.Υ) για τον οικονοµικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για τα δηµόσια 
έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί 
του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια 
υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.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 – ΤΣΜΕ∆Ε.   Οι εγκατεστηµένοι στην 
Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για 
τους ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό ∆εν αποτελούν απόδειξη 
ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας  των 
φυσικών προσώπων 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 υπάρχει 
υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα 
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς. 
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική 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, , πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. 
Το πιστοποιητικό  ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η µη αναστολή των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς 
φορείς, αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Εσόδων.  
 
(δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) 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 διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.  
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι 
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αποκλεισµού.  
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 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 επαγγελµατικό παράπτωµα. 
 
(στ) ∆ικαιολογητικά της παρ. Α.5 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:  
∆ικαιολογητικά 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 είναι ονοµαστικές 
- 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.  
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 την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
µετοχές είναι ονοµαστικές, καλύπτεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23.9 της 
παρούσας. 
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. ∆ύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης 
µετόχων και µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
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απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 
3414/2005» . 
Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 
74 του ν. 4412/2016. 
 
23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Μ.Ε.ΕΠ στην 1η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, επίσης και αυτοί που 
ανήκουν  στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ και  Α2 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.   
  
(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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η 
υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,  
προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 

 
 

23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 
22.Γ 

 
Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµικη επάρκεια των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 
• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των 

πληροφοριών που περιέχει  
• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη 

βεβαίωση εγγραφής, µε την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια 
επιλογής) του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο 
ορισµένων απαιτήσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ 
για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται  ένα ή περισσότερα από 
τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , 
ανάλογα µε την τιθέµενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της µη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων: 
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• µε την υποβολή ενηµερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 
• µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόµενης 

από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως µεµονοµένος ανάδοχος έιτε 
στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενηµέροτητα πτυχίου κατά τις κείµενες διατάξεις  

 
(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 ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
 
23.6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆  
 
Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   
• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκµήριο των 

πληροφοριών που περιέχει  
• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.∆ δεν καλύπτονται  από τη 

βεβαίωση εγγραφής, µε την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά µέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ (Αποδεικτικά µέσα για τα κριτήρια 
επιλογής) του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016  ανάλογα µε την τιθέµενη στο άρθρο 
22.∆ απαίτηση. 
 
 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής µπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη µόνο 
ορισµένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 22.∆, ενώ για την 
απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων µπορούν να προσκοµίζονται  ένα ή περισσότερα από τα 
αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
  
 
(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 ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται στο 
Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.8. Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
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Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “∆ικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία 
υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες 
οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού 
προσώπου, 
4. Πρακτικό ∆.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 συγκεκριµένο άτοµο,  
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 υποβολής προσφορών. 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού, µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, ή 
φωτοαντίγραφο επικυρωµένου, από δικηγόρο, κωδικοποιηµένου καταστατικού, εφόσον 
υπάρχει. 
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 οικονοµικών φορέων 
 
(α) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α του 
ν. 4412/2016, µπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο 
οργανισµό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς 
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  
 
(β) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 
«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 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά µέλη του ∆.Σ της 
εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασµα ποινικού µητρώου, καθόσον τα 
πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την Ενηµερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 
- 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 
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περιπτώσεις) από την Ενηµερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρµόδιο επιµελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισµού του 
άρθρου 22. Α.4. (θ). 
- 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- 
ΤΣΜΕ∆Ε, ο προσφέρων προσκοµίζει επιπλέον της Ενηµερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική 
ενηµερότητα για τα στελέχη αυτά.  
 
23.10. ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(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 
υποβολή  σχετικού συµφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 (β)  υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα: 
 - α) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ) 
 
-  β) την εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά 
υπογεγραµµένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστηµα, αφού συµπληρωθούν 
καταλλήλως οι σχετικές φόρµες.   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 
25.1. Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης 
που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 
που προτείνει. 
 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 
25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 
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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν 
από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του και ότι δεν 
καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει σύµφωνα µε το 
άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 26 :  ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε την 

αριθµ.185/2018  Απόφαση του ∆Σ της ∆ΕΥΑΗ. 
 
26.2  Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συµβούλου, που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε αυτόν. 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΙΟΣ 2018 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
ΧΡΥΣΗ ΠΛΕΥΡΑΚΗ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝ. Τ.Ε 

 
 

ΚΑΛ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

  
 
 

Χ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Με την αριθµό 185/2018 απόφαση  
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 

 
ΕΡΓΟ: 

 

 
«ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ,ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018» 
 
 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΗ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 378.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των 

εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 
περιοχή του Εργου. 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 ∆ηµοπράτησης. 
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, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται  τα κάτωθι: 

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

1.1.2 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 λοιπων υλικών, 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.1.3 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 κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται 
ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων 
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων 
και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται 
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (µε ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθµισης 
αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, 
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης 
των εργοταξιακών εγκαταστάσεων,  καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα 
µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 
αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
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Περιβαλλοντικούς Ορους. 
1.1.6 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. 

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, 
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 Εργο, 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)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

∆ηµόσιο 
(β)  Οταν 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. 

1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Εργου. 

1.1.9 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  κλπ, 
καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.10 Οι δαπάνες γιεξαγωγής 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 κλπ.) 

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή 
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 Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το 
Εργο.  
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.12 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 
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ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών όρων 
δηµοπράτησης. 

1.1.13 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. κλπ.),  
(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, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

(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.). 

1.1.14 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 
απαιραίτητο 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. 

1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιµέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης 
µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής 
µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), 
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 οριζοντας υπογείων υδάτων, 
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. 
και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 
Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και 
παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.16 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 
επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισµών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο 
στην Υπηρεσία. 



 

39 
 

1.1.18 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.   

1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 
τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) 
καθώς και 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 αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. 
Καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού 
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

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

1.1.22 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, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.23 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 Εργου. 

1.1.24 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 κλπ) που 
οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων 
της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

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

1.1.26 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή 
διακίνηση εξοπλισµού και υλικών  κατασκευής του Εργου (µίσθωση ή εξασφάλιση 
δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση µετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών κατασκευής του Εργου), 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 τελική 
διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών), σύµφωνα µε τους 
περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους δηµοπράτησης. 

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

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

1.1.29 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 ευστάθειας πρανών, µελέτες ικριωµάτων, 
µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 

1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρµόδιες 
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. 
ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.1.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 
του Αναδόχου στο Εργο µέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά καθορίζονται στις 
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σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ., εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

1.1.32 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού  και γενικά 
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 
στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Εργου. 

 
1.1.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 

των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα 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. 

1.1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
1.2 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται τα πάσης 
φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης 
του Εργου, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τόκων κεφαλαίων 
κίνησης, προµηθειών εγγυητικών επιστολών, διοικητικών εξόδων, εξόδων λειτουργίας 
γραφείων κ.λ.π. και γενικά 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%) ή είκοσι οκτώ 
τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

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

1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν 
Τιµολόγιο, αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που 
επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο 
παράδειγµα: 
∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ 
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 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. 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου 
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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
Άρθρο A.T. 1 
Αγωγοί ύδρευσης, άρδευσης από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενεάς 16 Atm 
Για την αναθεώρηση  ( ως πίνακας) 

Κατασκευή ενός τρέχοντος µέτρου αγωγού ύδρευσης άρδευσης από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενεάς (σ80, MRS10, PE100), πιέσεως λειτουργίας 16 Atm, σύµφωνα 
µε το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας, κατασκευαζοµένου σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος, 
οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εµποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος 
κάτω από το έδαφος, όπως προβλέπεται στα εγκεκριµένα σχέδια  της Υπηρεσίας. 
Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσέγγιση, 
τοποθέτηση, αγκύρωση, δοκιµασία σωλήνων και αγωγού ως και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης 
των σωλήνων για τη διαµόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), το κόστος 
µεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προµηθευτή στη θέση εγκατάστασης,  και 
όλες  οι εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.  
Συγκεκριµένα στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται  : 
Η προµήθεια, φόρτωση και µεταφορά των σωλήνων από πολυαιθυλένιο 3ης γενεάς (σ80, 
MRS10, PE100) ονοµαστικής πιέσεως 16 Atm. και των αντίστοιχων ειδικών εξαρτηµάτων 
σύνδεσης από πολυαιθυλένιο ίδιας κατηγορίας και πίεσης, επί τόπου των έργων, η εκφόρτωσή 
των και η προσέγγισή τους µέχρι τη θέση τοποθετήσεώς τους στο έργο. Συµπεριλαµβάνονται 
όλα τα ειδικά τεµάχια από πολυαιθυλένιο ίδιας κατηγορίας και πίεσης  που θα απαιτηθούν 
(ταυ, καµπύλες, συστολές κλπ) για τη διαµόρφωση του αγωγού. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνονται και το κόστος µεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του 
προµηθευτή στη θέση εγκατάστασης. Τα προαναφερόµενα υλικά πρέπει να προέρχονται από 
εταιρίες πιστοποιηµένες κατά ISO 9001 ή 9002 και να φέρουν την σήµανση που προβλέπονται 
από τους αντίστοιχους κανονισµούς. 

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

 Η τυχόν χρησιµοποίηση ξυλοτύπου . 
Προσωρινή έµφραξη των άκρων του αγωγού όπου και οσάκις απαιτηθεί, µε οποιοδήποτε 

τρόπο, κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Η λήψη µέτρων προστασίας για αποφυγή ζηµιών στον αγωγό από τυχόν πληµµύρες, 

καταπτώσεις, κλπ. Περιλαµβάνεται η δαπάνη για την πλήρη αποκατάσταση του αγωγού 
και γενικά του όλου έργου, από τις τυχόν ζηµιές που θα υποστεί, λόγω µη λήψεως των 
απαραίτητων µέτρων προστασίας του. 

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

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

Ειδικότερα στο παρόν άρθρο κατασκευής του αγωγού, σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, 
περιλαµβάνεται : 
 1. Η αναγνώριση του εδάφους και εκτέλεση των απαιτουµένων ερευνών 
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(ερευνητικών τοµών και γεωτρήσεων), τόσο για τη γνώση της φύσεως του εδάφους, όσο και 
την ενηµέρωση για τη θέση και το είδος των αγωγών Ο.Κ.Ω. και τον εντοπισµό της ακριβούς 
θέσης των υφιστάµενων αγωγών της ∆.Ε.Υ.Α.Η., που πρόκειται να συναντηθούν, και η 
ανασχεδίαση της όδευσης του αγωγού οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, στα πλαίσια της 
µελέτης εφαρµογής, λαµβανοµένων υπόψιν όλων των τυχόν συναντωµένων εµποδίων και κατά 
τα λοιπά ως στη σχετική Τ.Π. καθορίζεται, σύµφωνα και µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι εργασίες και δαπάνες εκτελέσεως αυτών, που λεπτοµερώς 
αναφέρονται παρακάτω : 

 
α) Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την εγκατάσταση των αναγκαίων σταθερών 
αφετηριών, τη χάραξη του αγωγού, την πλήρη υψοµετρική και οριζοντιογραφική 
τοποθέτηση και εξασφάλιση αυτού, και τον έλεγχο προ και µετά την κατασκευή του κ.λπ. 
 
β) Η µε το κατάλληλο ειδικό µηχάνηµα (ασφαλτοκόπτη µε τροχό) χάραξη και τοµή 
οδοστρώµατος, στη θέση που θα πραγµατοποιηθεί η εκσκαφή του ορύγµατος για την 
κατασκευή του αγωγού, µε επιµέλεια και µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο 
τραυµατισµός του υπολοίπου εκτός ορίων ορύγµατος οδοστρώµατος και η τυχόν 
κατάπτωση µέρους αυτού, η τοµή τυχόν κρασπεδορείθρων πεζοδροµίων και γενικά κάθε 
τοµή τυχόν εµποδίων που πρέπει να προηγηθεί πριν από την εκσκαφή των ορυγµάτων ή 
στοών. Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα 
θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.Επίσης η καθαίρεση και αποσύνθεση οιουδήποτε 
είδους οδοστρώµατος σε οιοδήποτε πάχος ή έκταση απαιτείται. 
 
γ) Η εκσκαφή των ορυγµάτων οιασδήποτε ποσότητας, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο 
εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία επί οιασδήποτε φύσεως εδάφους 
(γαιώδους, ηµιβραχώδους, βραχώδους) και οιασδήποτε συνεκτικότητας (από χαλαρών 
µέχρι των πλέον σταθερών και ανθεκτικών πετρωµάτων γρανιτικών ή κροκαλοπαγών) και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεµα 
οιασδήποτε κυκλοφοριακής ή άλλης δυσχέρειας, µε πλάτος ορυγµάτων το απαραίτητο για 
την ασφαλή και έντεχνο κατασκευή του αγωγού, όχι µικρότερο όµως του πλάτους του 
προσδιοριζοµένου στα τυπικά σχέδια ανά διατοµή οιουδήποτε βάθους.  
Η εκσκαφή ορυγµάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω, θα γίνεται µε οποιοδήποτε τρόπο δια 
χειρών ή εργαλείων ή µηχανηµάτων οιουδήποτε είδους και ισχύος, της απολύτου εκλογής 
του αναδόχου, εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά βάθους µέχρι 30 cm, µε στάθµη ηρεµούσα ή 
υποβιβαζόµενη µε άντληση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη για την εκσκαφή 
και τοποθέτηση του αγωγού κάτω από υφιστάµενους αγωγούς κοινής ωφέλειας µε όλες τις 
δυσκολίες που συνεπάγεται και τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. Στην τιµή περιλαµβάνονται η µόρφωση των παρειών και του 
πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η 
χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση ανάλογα  µε τον τρόπο και τα 
µέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση υφιστάµενων παλιών αγωγών αποχέτευσης που 
βρίσκονται στη διαδροµή του αγωγού εφόσον αυτό υποδειχθεί από την επίβλεψη.Τέλος 
στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
Κατά δε τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες προδιαγραφές. 
Οι δαπάνες της εκσκαφής, της τυχόν εξυγιάνσεως του πυθµένα και οι δαπάνες κατασκευής 
του στραγγιστηρίου που πιθανόν θα απαιτηθεί, (στραγγιστήριο-φίλτρο από αµµοχάλικο, 
διάτρητοι τσιµεντοσωλήνες µέσα σε αµµοχάλικο, εξυγιαντική στρώση σκυροδέµατος 
εφόσον απαιτούνται κλπ.), όπως επίσης και οι τυχόν αντλήσεις που θα απαιτηθούν κατά 
την εξέλιξη των εργασιών, συµβατικώς συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα τιµή µονάδος 
του αγωγού, σε οση τυχόν έκταση ποσότητας ήθελε εµφανισθεί η ανάγκη τέτοιων 
εργασιών. Η κατασκευή του στραγγιστηρίου και η έκταση που θα πρέπει να 
κατασκευαστεί, θα γίνει µετά από σχετική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 
 
δ) Αντιστήριξη των πρανών του σκάµµατος δια χρήσεως οποιουδήποτε καταλλήλου υλικού 
και των οιωνδήποτε τυχόν απαιτουµένων εξαρτηµάτων σε οποιαδήποτε έκταση ήθελε 
απαιτηθεί για την ασφαλή εκτέλεση του έργου κατά την απόλυτο και αποκλειστική κρίση 
και εκτίµηση του αναδόχου, ο οποίος αναλαµβάνει µε την προσφορά του αυτή την 
αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχηµα ή ζηµιά που θα γίνει στο 
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προσωπικό, στο έργο και σε κάθε τρίτο. Πάντως, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία 
ότι απαιτείται αντιστήριξη των πρανών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί 
µε τις σχετικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 
Σαφώς αναφέρεται ότι στην παρούσα τιµή του τιµολογίου περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη 
που θα απαιτηθεί για την ειδική αντιστήριξη που κρίνεται αναγκαία ιδιαίτερα στο τµήµα 
του αγωγού ακαθάρτων που θα τοποθετηθεί σε µεγάλο βάθος µε χρήση µεταλλικών 
πετασµάτων ενδεικτικού τύπου KRINGS, ή ισοδυνάµου, προσαρµοσµένου στις ειδικές 
συνθήκες του έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από µόνιµα ή κινητά φορτία 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή µηχανηµάτων έργων. Η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα 
γίνεται ταυτόχρονα µε την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους ταυτόχρονα µε την επίχωση του 
ορύγµατος. Επίσης περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτηθησόµενες δαπάνες για τυχόν 
ερευνητικές εργασίες ή µελέτες που είναι απαραίτητες για την χρησιµοποίηση αυτών των 
αντιστηρίξεων. 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για την χρήση του εξοπλισµού 
(συµπεριλαµβανοµένων των απαιτουµένων αντηρίδων, συνδέσµους κ.λ.π.) για την πλήρη 
κατασκευή της αντιστήριξης η φθορά, η προσκόµιση και αποκόµιση και οι µετακινήσεις 
από θέση σε θέση του εξοπλισµού, η εργασία συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης 
και η τυχόν απώλεια αυτών λόγω αδυναµίας αφαιρέσεως της αντιστήριξης για 
οποιοδήποτε λόγο. Επίσης στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται  η απασχόληση των πάσης 
φύσης απαιτουµένων µηχανηµάτων για τη σταδιακή καταβίβαση των πετασµάτων στο 
προς εκσκαφή όρυγµα και την τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη, την σταδιακή 
εξόλκηση κατά την επίχωση και κάθε άλλη σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και 
έντεχνη περάτωση των εργασιών. 
 
ε) Οι αναγκαίες εργασίες προσωρινής ή µονίµου αντιστηρίξεως και υποστηρίξεως των 
παροδίων ακινήτων και των δικτύων ή εγκαταστάσεων των Οργανισµών ή Εταιρειών 
Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), είτε αυτοί διέρχονται εγκάρσια του σκάµµατος, είτε διήκουν 
κατά µήκος αυτού, για την αποτροπή προκλήσεως ζηµιών εξ αιτίας των έργων κατά την 
κατασκευή αυτών ή µετά από αυτή, όπως και η πριν από την επίχωση του σκάµµατος 
κατασκευή ασφαλούς και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ή του αρµοδίου Ο.Κ.Ω., 
µονίµου εγκιβωτισµού των αγωγών αυτών, όπως επίσης και η τυχόν αναγκαία προσωρινή 
µετάθεση και στη συνέχεια επανατοποθέτησή τους. 
Εφόσον είναι αναγκαία η οριστική µετάθεση των αγωγών ή καλυµµάτων ή φρεατίων των 
δικτύων Ο.Κ.Ω., αυτή εκτελείται υπό του αρµοδίου Οργανισµού, ή µετά από άδειά του, µε 
µέθοδο που θα προκρίνει η Υπηρεσία και µε δαπάνες του εργοδότη (∆.Ε.Υ.Α.Η.), µετά από 
σχετική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 
 
στ) Αναπέταση, φορτοεκφορτώσεις και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφής από το βάθος 
του σκάµµατος (ορύγµατος ή στοάς) δι’ οιουδήποτε τρόπου και µέσου, της απολύτου 
εκλογής του αναδόχου και εναπόθεση αυτών σε οιανδήποτε θέση επιτρεπόµενη υπό της 
Αστυνοµίας προς προσωρινή ή οριστική αποµάκρυνση των πλεοναζόντων, προϊόντων 
εκσκαφών ή καταλοίπων των εργοταξίων, σε οιανδήποτε απόσταση µεταφοράς, 
συµπεριλαµβανοµένης της διαστρώσεως των προϊόντων εκσκαφών στους τόπους 
απορρίψεως, και κατά τα λοιπά ως στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζεται. 
 
η) Αµµώδες υπόστρωµα εδράσεως των αγωγών, και εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο 
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τ.Π. µε την προµήθεια, τη φορτοεκφόρτωση και µεταφορά 
του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας 
του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση, την προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του 
υλικού στις τάφρους - ορύγµατα και την συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και 
των στρώσεων εγκιβωτισµού των σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως. 
Η άµµος θα διαστρώνεται στον πυθµένα του χάνδακα σε όλο το πλάτος του και σε πάχος 
10 εκ. για έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, και 15 εκ. για έδαφος βραχώδες. Η διάστρωση, 
ελαφρή συµπύκνωση και µόρφωση της άµµου θα γίνεται µε επιµέλεια και τα τελικώς 
διαµορφούµενα υψόµετρα για έδραση των σωλήνων θα επιτευχθούν µε ακρίβεια  +1 εκ. Η 
άµµος θα καλύπτει τον αγωγό σε ύψος 25 εκατ. πάνω από το ανωράχιο. 
 
θ) Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση πλαστικού πλέγµατος σήµανσης υπογείων 
δικτύων, χρώµατος µπλε για ύδρευση και  κόκκινο για αποχέτευση ακαθάρτων -οµβίων, 
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πλάτους περ. 30cm, βάρους 70 gr/τρέχον µέτρο, και αντοχής σε εφελκυσµό 300 Kgr/µ.µ., 
στην προβλεπόµενη από τα σχέδια θέση. 
 
ι) Επαναπλήρωση των ορυγµάτων αγωγών και φρεατίων όπως περιγράφεται παρακάτω, 
και αναλυτικά στις σχετικές Τ.Π.: 
Πάνω από προκατασκευασµένους σωλήνες που δεν εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεµα θα 
χρησιµοποιείται υλικό από άµµο λατοµείου. Στη τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, 
µεταφορά και κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις της άµµου, η έκκριψη, η διάστρωση 
συµµετρικά εκατέρωθεν, οι πλάγιες µεταφορές, το κοπάνισµα και η συµπύκνωση µέχρι 
αρνήσεως µε εγκεκριµένα µέσα, µε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τυχόν βλάβης 
στους αγωγούς. Η ζώνη του υλικού αυτού θα καλύπτει το ανωράχιο των αγωγών σε πάχος 
τουλάχιστον 0,25 µ.  
 
Πάνω από την άµµο η επανεπίχωση θα αποτελείται από υλικό κατάλληλο για βάσεις 
οδοστρωµάτων σύµφωνα µε την Τ.Π. 0150 του Υ.∆.Ε. (το υλικό τούτο αναφέρεται στα 
σχέδια και σε άλλα συµβατικά τεύχη ως "υλικό 3Α" ), σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά 
σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στη τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και 
µεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση, οι πλάγιες µεταφορές, η 
έκκριψη, η διάστρωση, σε στρώσεις πάχους µέχρι 25 cm το κοπάνισµα ή η χρησιµοποίηση 
δονητικών αλλά όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων µέσων ή άλλων 
ειδικών συµπυκνωτών, η επί τόπου αξία του νερού διαβροχής και η δαπάνη µιας 
τουλάχιστον δοκιµασίας ανά 1000 Μ3 περίπου συµπυκνωµένου όγκου και πάντως µιας σε 
κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της συµπύκνωσης που έχει επιτευχθεί, και 
γενικά εργαστηριακές δοκιµές κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την εξακρίβωση της 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης και της συµπυκνώσεως που έχει επιτευχθεί σε διάφορα βάθη. 
Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος απο 90%. (Τροποποιηµένη 
δοκιµασία PROCTOR). Οι αυτές απαιτήσεις ισχύουν και για επανεπιχώσεις πάνω από 
σκυροδέµατα χυτά επί τόπου. Η επαναπλήρωση του ορύγµατος θα γίνεται µέχρι τη στάθµη 
-0,40 µ. κάτω από την ερυθρά του δρόµου. 
Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνονται και η διάστρωση των τυχόν απαιτηθησοµένων 
εξυγιαντικών στρώσεων µε θραυστό υλικό λατοµείου προς πλήρωση ενδεχοµένων επί 
πλέον εκσκαφών, προς αποµάκρυνση των ακαταλλήλων εδαφικών στρωµάτων, για τη 
θεµελίωση του αγωγού και των συνδετηρίων τµηµάτων αγωγών, µετά της διαβροχής, 
κυλινδρώσεως, τυπάνσεως και πάσης άλλης εργασίας ως αυτή αναφέρεται στη σχετική 
Τεχνική Προδιαγραφή. Ο βαθµός συµπιέσεως θα ελέγχεται από την Υπηρεσία µε 
εργαστηριακές έρευνες που η δαπάνη τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν µπορεί να γίνει άµεση αποκατάσταση του 
ασφαλτικού οδοστρώµατος (λόγω καιρικών συνθηκών, παράλληλης κατασκευής και 
άλλων αγωγών στον ίδιο δρόµο κλπ.), ο ανάδοχος υποχρεούται να επιχώνει τα επί µέρους 
ορύγµατα, προσωρινά, µέχρι τη τελική στάθµη του οδοστρώµατος και να συντηρεί το 
οδόστρωµα σε καλή κατάσταση µέχρι την ασφαλτόστρωση χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Η 
προσωρινή επίχωση, η επανεκσκαφή, η διαβροχή των δρόµων σε όση έκταση τυχόν 
απαιτηθεί, η επαναπλήρωση µε θραυστό υλικό και γενικά η συντήρηση µέχρι την 
ασφαλτόστρωση και όλες οι επακόλουθες εργασίες δεν συνεπάγονται καµµία πρόσθετη 
αποζηµίωση για τον ανάδοχο. 
 
ια) Πλήρης αποκατάσταση της τοµής του ορύγµατος που δηµιουργήθηκε εξ αιτίας της 
εκσκαφής που αφορά το παρόν άρθρο του Τιµολογίου. 
Στην περίπτωση ασφαλτικού οδοστρώµατος, περιλαµβάνονται οι δύο στρώσεις 
οδοστρωσίας (υπόβαση, βάση), ασφαλτικής προεπαλείψεως,  ασφαλτικής στρώσεως 
βάσεως και στρώσεως κυκλοφορίας και κάθε άλλης εργασίας και υλικού που απαιτείται για 
την καλή, έντεχνη και σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. εκτέλεση της εργασίας, όπως κατά τα λοιπά 
παρακάτω περιγράφεται, (γιά την πλήρη κατασκευή τους, περιλαµβανοµένης κάθε είδους 
εργασίας και υλικού): 
1.Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 
συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-150. 
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2.Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου 
πάχους 0,10 m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε 
την ΠΤΠ Ο-155. 
3.Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα 
(συµπεριλαµβανοµένης και της αξίας της καθαρής ασφάλτου και όλων εν γένει των 
υλικών επί τόπου των έργων) κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται, 
περιλαµβάνουσα την δαπάνη προµήθειας της ασφάλτου, του καθαρού (φωτιστικού) 
πετρελαίου και λοιπών απαιτουµένων υλικών, τη δαπάνη φορτοεκφορτώσεως, 
απολλυµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεως και µεταφοράς τών ως άνω υλικών επί τόπου 
των έργων, τη δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος, περιλαµβανοµένης και 
της αξίας του αντιϋδροφίλου παρασκευάσµατος (θέρµανση, ανάµιξη, αποθήκευση, φύλαξη 
κλπ.), πληρούντος τους όρους της Π.Τ.Π. Α205 σε συνδυασµό µε τους όρους της Π.Τ.Π. 
Α206, τον καθαρισµό της υπό επεξεργασίαν επιφανείας µε αυτοκίνητη ψύκτρα, τη 
µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα ασφάλτου 
(FEDERAL), ή άλλο µέσο της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, µετά της ενδεχόµενης 
επαναθερµάνσεως του διαλύµατος προ της διαχύσεως και της ενδεχοµένης διαστρώσεως 
αδρανούς υλικού επικαλύψεως µετά της αξίας του υλικού τούτου επί τόπου των έργων και 
κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της υπόψη εργασίας. 
4.Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ, σε µόνιµη 
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 
ορίζεται. κατασκευαζοµένη µε ασφαλτικό σκυρόδεµα  τετελεσµένου συµπεπιεσµένου 
πάχους 50 χλστ., µετά της επουλώσεως των τυχόν προξενηθεισών επί των υποκειµένων 
στρώσεων φθορών, συµπεριλαµβανοµένης της προµηθείας του ασφαλτοµίγµατος και 
όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου του έργου 
5.Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη 
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 
ορίζεται. 
Η ασφαλτική στρώση βάσεως όπως επίσης και η στρώση κυκλοφορίας θα κατασκευαστούν 
σύµφωνα µε τις πρόσφατες µελέτες συνθέσεως που θα προκύψουν µε µέριµνα και δαπάνη 
του αναδόχου από το Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Εργων (ποιότητα ασφάλτου, 
ποσοστά ασφάλτου, κενών αέρος, παιπάλης, διαβάθµιση αδρανών κ.λ.π.). 
Καµµία εργασία κατασκευής ασφαλτικού δεν θα εκτελείται προ της επιτυχούς 
εργαστηριακής έρευνας της προηγούµενης στρώσης. 
Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων όλων 
των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), µε τη σταλία αυτοκινήτου 
και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση ενσωµάτωσης 
και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του 
απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού. 
Σε περίπτωση που η κατασκευή της ασφαλτικής στρώση βάσεως απέχει χρονικά από την 
κατασκευή της στρώσης κυκλοφορίας θα πρέπει να προηγείται της στρώσης κυκλοφορίας 
η εφαρµογή συγκολλητικής επάλειψης µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ - 5 ή καθαράς 
ασφάλτου 180/220 ή ασφαλτικού γαλακτώµατος ταχείας διασπάσεως, εκτελούµενες 
σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. ΑΣ - 12 και Α201 
Στην Υπηρεσία επιβλέψεως παρέχεται η δυνατότητα εκλογής και διαφόρου τρόπου 
αποκατάστασης του οδοστρώµατος στις ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται τούτο για την 
εξασφάλιση οµοιόµορφης συµπεριφοράς του υφισταµένου και του αποκαθισταµένου 
οδοστρώµατος, ή σε περίπτωση που τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία που έχει την ευθύνη 
της συντήρησης του οδοστρώµατος. Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες αποκατάστασης του 
οδοστρώµατος, συµπεριλαµβάνονται στην τιµή. 
Στη περίπτωση που το υφιστάµενο οδόστρωµα είναι από σκυρόδεµα, αντί για τις εργασίες 
των παραγράφων 3 έως 5 που αναφέρονται παραπάνω, η αποκατάσταση θα γίνεται µε την 
διάστρωση σκυροδέµατος, πάχους 10 εκ., ελαφρά οπλισµένου µε ένα πλέγµα Τ131, µε 
αρµούς διαστολής ανά 5,0 µ., βάθους τουλ. 8 εκ., είτε µε την τοποθέτηση σανίδας κατά 
την σκυροδέτηση, είτε µε την εκ των υστέρων κοπή µε κατάλληλο κοπτικό µηχάνηµα (το 
αργότερο µία εβδοµάδα µετά την σκυροδέτηση, και µε συνεχή διαβροχή για την αποφυγή 
ρηγµατώσεων), σύµφωνα και µε τις εντολές της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το 
υφιστάµενο οδόστρωµα είναι πλακόστρωτο (πεζόδροµος) η αποκατάσταση της τοµής θα 
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γίνεται πλέον του σκυροδέµατος και µε το ίδιο υλικό (πλάκες, κυβόλιθοι κλπ) που υπήρχε 
πριν την κατασκευή του αγωγού. 
Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος θα διενεργείται και σε πλάτος µεγαλύτερο από το 
πλάτος του ορύγµατος του αγωγού, εάν αυτό έχει φθαρεί από τα µηχανήµατα κατασκευής 
του αγωγού ή το απαιτήσει ο κύριος της οδού εάν δεν επιτυγχάνεται οµοιόµορφη 
αποκατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη πρόσθετη αποζηµίωση.  
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν µπορεί να γίνει άµεση αποκατάσταση του 
ασφαλτικού οδοστρώµατος (λόγω αρχαιολογίας, καιρικών συνθηκών, παράλληλης 
κατασκευής και άλλων αγωγών στον ίδιο δρόµο κλπ.), ο ανάδοχος υποχρεούται να 
επιχώνει τα επί µέρους ορύγµατα, προσωρινά, µέχρι τη τελική στάθµη του οδοστρώµατος 
µε θραυστό υλικό λατοµείου και να συντηρεί το οδόστρωµα σε καλή κατάσταση µέχρι την 
ασφαλτόστρωση χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Στην συνέχεια και πριν την αποκατάσταση 
των ασφαλτικών οδοστρωµάτων θα γίνεται αποξήλωση - επανεκσκαφή µέχρι τη στάθµη -
0,40µ. από τη προβλεπόµενη τελική στάθµη - ερυθρά του δρόµου, και στη συνέχεια θα 
γίνονται οι εργασίες που περιγράφονται παραπάνω (παρ. 1-5). 
Η προσωρινή επίχωση, η επανεκσκαφή, η διαβροχή των δρόµων σε όση έκταση τυχόν 
απαιτηθεί, η επαναπλήρωση µε θραυστό υλικό και γενικά η συντήρηση µέχρι την 
ασφαλτόστρωση και όλες οι επακόλουθες εργασίες δεν συνεπάγονται καµµία πρόσθετη 
αποζηµίωση για τον ανάδοχο. 
Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος θα διενεργείται κατά αυτοτελή τµήµατα έργου, 
αµέσως µετά την ολοκλήρωση κάθε τµήµατος και τη επιτυχή διενέργεια όλων των 
δοκιµασιών που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη. 
Αν για οποιοδήποτε λόγο δε θα γίνει αποκατάσταση ασφαλτικού οι τιµές του παρόντος 
άρθρου του τιµολογίου θα µειώνονται κατά 10%.  
ιβ) Αποκατάσταση των τεχνικών έργων και αγωγών τα οποία έχουν υποστεί βλάβες κατά 
την διάρκεια κατασκευής του αγωγού σε οιονδήποτε µήκος ή διατοµή, όπως πχ αγωγών 
ύδρευσης, φρεάτια, αγωγοί άλλων εταιρειών, τεχνικά έργα δηµόσιων ή ιδιωτικών κ.λπ. Η 
αποκατάσταση όλων αυτών θα γίνει σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και πάντως απόλυτα έντεχνα έτσι ώστε το 
έργο δηµόσιο ή ιδιωτικό ή αγωγός, να λειτουργεί κανονικά. Περιλαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα υλικά, εφόδια και εργασία.  
 
ιγ) Τοποθέτηση αγωγού σε όρυγµα µε τροχό  
Στην περίπτωση που ο αγωγός τιποθετείται σε όρυγµα µε τροχό, θα τοποθετείται άµµος 10 
εκατ. για την έδραση του σωλήνα και θα γίνεται εγκιβωτισµός µε άµµο µέχρι 20 εκατ. 
πάνω από το ανωράχιο του σωλήνα. Στη συνέχεια εφόσον το οδόστρωµα είναι από 
ασφαλτικό θα τοποθετείται σκυρόδεµα 15 εκατ. και ασφαλτικό 5 εκατ. για την πλήρη 
αποκατάσταση. Εφόσον το οδόστρωµα είναι από σκυρόδεµα ή χωµατόδροµος θα 
τοποθετείται πάνω από την άµµο σκυρόδεµα πάχους 20 εκατ. Θα πρέπει να λαµβάνεται 
µέριµνα για την άριστη προσαρµογή µε το υφιστάµενο οδόστρωµα. 
 
Για ένα µέτρο µήκους πλήρως κατασκευαζοµένου αγωγού ύδρευσης, άρδευσης από 

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

Άρθρο 
τιµολογίου 

Φ Αρθρα αναθεώρησης ΕΥΡΩ 
(Ολογράφως) 

ΕΥΡΩ 
(Αριθµητικώς) 

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

   Υ∆Ρ 6068 30%     
    Υ∆Ρ 6622.1  30%     
     Ο∆Ο 4521.Β 10%     
1.2 Φ 110 Υ∆Ρ 6081.1 30% Σαράντα πέντε  45,00 € 

    Υ∆Ρ 6068 30%     
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    Υ∆Ρ 6622.1 30%     
    Ο∆Ο 4521.Β 10%     
1.3 Φ 90  Υ∆Ρ 6081.1 30% ∆έκα έξι 16,00 € 

  µε Υ∆Ρ 6328 30%     
  τροχό Υ∆Ρ 6622.2 30%     
    Ο∆Ο 4521.Β 10%     

 
 
Άρθρο A.T.2 
Αγωγοί ύδρευσης, άρδευσης από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενεάς 16 Atm χωρίς 

αποκατάσταση ασφαλτικού 
Για την αναθεώρηση  ( ως πίνακας) 

Κατασκευή ενός τρέχοντος µέτρου αγωγού ύδρευσης άρδευσης Φ90 από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενεάς (σ80, MRS10, PE100), πιέσεως λειτουργίας 16 Atm, σύµφωνα 
µε το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας, κατασκευαζοµένου σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος, 
οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εµποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος 
κάτω από το έδαφος, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 και επιµετρουµένου από κόµβο σε 
κόµβο, χωρίς την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώµατος.  

Στην περίπτωση αυτή, πάνω από την άµµο γίνεται επίχωση όλου του ορύγµατος µε θραυστό 
υλικό λατοµείου και στην περίπτωση της κατασκευής δικτύου µε τροχό πάνω από την άµµο 
τοποθετείται σκυρόδεµα µέχρι τη στάθµη του οδοστρώµατος. 
Άρθρο 

τιµολογίου 
Φ Αρθρα 

αναθεώρησης 
ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) 
ΕΥΡΩ 

(Αριθµητικώς) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
2.1 Φ 90 Υ∆Ρ 6081.1 30% Τριάντα ένα 31,00 € 

  Υ∆Ρ 6068 40%   
  Υ∆Ρ 6622.1  30%   

2.2 Φ 110 Υ∆Ρ 6081.1 30% Τριάντα επτά  37,00 € 
  Υ∆Ρ 6068 40%   
  Υ∆Ρ 6622.1 30%   

2.3 Φ 90  Υ∆Ρ 6081.1 30% ∆έκα πέντε 15,00 € 
 µε Υ∆Ρ 6328 40%   
 τροχό Υ∆Ρ 6622.2 30%   

 
Άρθρο A.T. 3 
Φρεάτια ύδρευσης 
Για την αναθεώρηση  
(Υ∆Ρ 6081.1 10% - Υ∆Ρ 6752 20% - Υ∆Ρ 6301 20% - Υ∆Ρ 6328 50% ) 
 Για την πλήρη κατασκευή ενός ορθογωνικού φρεατίου δικλείδων, ή αεροβαλβίδας ή 
διακλάδωσης ύδρευσης ή εκκένωσης, εσωτερικών διαστάσεων όπως στα σχέδια της µελέτης και 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε τα απαραίτητα υλικά και την εργασία, 
κατασκευαζοµένου στις καθοριζόµενες στην κατά µήκος τοµή του αγωγού θέσεις,  και σε 
οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως 
περαιωµένου µε διαστάσεις, πάχη, οπλισµό σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια των τυπικών 
φρεατίων της µελέτης, και την Τεχνική Προδιαγραφή . 
Η τιµή περιλαµβάνει ολοκλήρωση του φρεατίου  προς κανονική λειτουργία ήτοι την 
απαιτούµενη εκσκαφή, αντιστηρίξεις πρανών και παρειών µε οποιονδήποτε τρόπο τις τυχόν 
δυσχέρειες εκ της συναντήσεως οποιωνδήποτε αγωγών, εµποδίων και εγκαταστάσεων 
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές κάθε είδους για 
προσωρινή απόθεση και οριστική αποµάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση των  προιόντων 
εκσκαφών, την επίχωση του εναποµένοντος κενού µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α), πλήρης 
αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώµατος, τοποθέτηση προστατευτικών εµποδίων και 
γενικώς όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτοµερώς στο άρθρο 1 του παρόντος 
Τιµολογίου. 
Η τιµή περιλαµβάνει την κατασκευή των τύπων,  εσωτερικών και εξωτερικών, το σκυρόδεµα 
ποιότητας C16/20 για τα τοιχώµατα του φρεατίου και την πλάκα επικαλύψεως, τον οπλισµό του 
πυθµένα  των τοιχωµάτων και της πλάκας επικαλύψεως όπως φαίνεται στα εγκεκριµένα σχέδια 
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της Υπηρεσίας, την κατασκευή του σώµατος του φρεατίου σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια 
της Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα  στη τιµή εκτός από την εκσκαφή τις επιχώσεις και τις αποκαταστάσεις του 
ασφαλτικού οδοστρώµατος µε όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτοµερώς στο άρθρο 1 
του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνονται επί πλέον και οι παρακάτω εργασίες: 
1. Ο εξωτερικός και εσωτερικός ξυλότυπος ή µεταλλότυπος επίπεδης ή καµπύλης επιφάνειας 
εγχύσεως ή  διαστρώσεως σκυροδέµατος, ανεξαρτήτως µορφής, διαστάσεων και θέσεως 
περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για φθορά και απόσβεση ξυλείας και άλλων υλικών, 
φορτοεκφοτρώσεις και µεταφορές, ακριβή µόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση, κατάβρεγµα ή 
επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισµό, ικριώµατα, ήλους και συνδέσεις και κάθε άλλης επί 
µέρους εργασίας και επιβαρύνσεως απαιτουµένης για τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύµφωνα 
µε τα σχέδια και τις Τ.Π. 
2. Η διαµόρφωση του σώµατος του φρεατίου, µε οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, 
ανεξαρτήτως διαστάσεων και θέσεως, περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για τα υλικά του 
σκυροδέµατος, την ανάµιξη, µεταφορά, τοποθέτηση, συµπύκνωση, στεγανωτικό µάζης 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ανάλογου προιόντος, προστασία και συντήρηση και κάθε επι 
µέρους επιβαρύνσεις, όπως π.χ. για υπερβάλλοντα όγκο, αντιµετώπιση υδάτων, δοκιµές και 
ελέγχους, σύµφωνα µε  τα σχέδια και τις Τ.Π.  
3. Ο απαιτούµενος σιδηρούς οπλισµός, και δοµικό πλέγµα για τη κατασκευή του φρεατίου µετά 
της δαπάνης προµήθειας, µεταφοράς, κοπής, κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους 
τοποθετήσεως και µετά της επιβαρύνσεως για σύρµα προσδέσεως,µικροϋλικά και κάθε άλλη επι 
µέρους εργασία και δαπάνη απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύµφωνα µε τα 
σχέδια και τις Τ.Π. 
4. Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη εξωτερικά των επιφανειών σκυροδεµάτων (σώµα 
φρεατίου, οροφή), περιλαµβανοµένης της δαπάνης προµήθειας, φορτοεκφορτώσεων και 
µεταφοράς του υλικού, της κατεργασίας και αναµίξεως τούτου, των επιβαρύνσεων για τυχόν 
δοκιµές και ελέγχους και κάθε άλλης αναγκαίας επι µέρους εργασίας και δαπάνης σύµφωνα µε 
τις Τ.Π. 
5. Η προµήθεια, µεταφορά, προσέγγιση και τοποθέτηση του ειδικού χυτοσιδηρού καλύµµατος 
από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, κατηγορίας D400 (ΕΛΟΤ ΕΝ 124), κυκλικού 
σχήµατος, µε καθαρή εσωτερική διάµετρο στεφάνης τουλάχιστον 60 εκ., και κατά τα λοιπά 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, περιλαµβανοµένης της προµήθειας, 
προσέγγισης, τοποθέτησης, εξόδων δοκιµασίας, του κόστους φορτοεκφορτώσεων και 
µεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προµηθευτή στη θέση εγκατάστασης, ως και 
κάθε άλλου αναγκαίου υλικού και εργασίας γιά την πλήρη και λειτουργική τοποθέτηση των 
καλυµµάτων και σε θέση τέτοια ώστε να έχει άριστη προσαρµογή µε το τελικό οδόστρωµα. 
6. Η προµήθεια και τοποθέτηση πεσσοειδώς των απαιτουµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων σε 
αποστάσεις µέχρι 0,30 µ. ήτοι διάνοιξη οπών, τοποθέτηση και πλήρης και ασφαλής πάκτωση. 
7. Τα προαναφερόµενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιηµένες κατά ISO 
9001 ή 9002 και να φέρουν την σήµανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους 
κανονισµούς. 
Ρητά αναφέρεται ότι στην τιµή του παρόντος άρθρου του τιµολογίου περιλαµβάνεται και η 
καθαίρεση των υφισταµένων αγωγών καθώς και η τυχόν καθαίρεση και ανακατασκευή 
υφισταµένων εξωτερικών διακλαδώσεων. 

Για ένα τεµάχιο, ενός ορθογωνικού φρεατίου δικλείδων, ή αεροβαλβίδας ή 
διακλάδωσης ύδρευσης,άρδευσης ή εκκένωσης εσωτερικών διαστάσεων όπως στα σχέδια 
της µελέτης και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε τα απαραίτητα υλικά και την 
εργασία κατασκευαζοµένου στις καθοριζόµενες στην κατά µήκος τοµή του αγωγού θέσεις, και 
σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη,  ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως 
περαιωµένου µε διαστάσεις, πάχη, οπλισµό σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια των τυπικών 
φρεατίων της µελέτης, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιµολογίου. 
Τιµή µονάδος :  
ΕΥΡΩ : Χίλια τετρακόσια σαράντα τέσσερα                                      ( 1.444 € ) 
 
 
Άρθρο A.T. 4 
Υδροληψίες ύδρευσης σε αγωγούς από πολυαιθυλένιο 
Για την αναθεώρηση (Υ∆Ρ 6081.1 30% - Υ∆Ρ 6069 30% - Υ∆Ρ 6623 30% -Ο∆Ο 4521.Β 10%) 
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Για την κατασκευή µιας πλήρους υδροληψίας (παροχής) νερού, σε αγωγούς από 
πολυαιθυλένιο ανεξάρτητα από το µήκος της, συνδεόµενη σε αγωγό ύδρευσης οιασδήποτε 
διαµέτρου, στην οποία περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες, σύµφωνα µε 
τους όρους και τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του παρόντος 
Τιµολογίου και ειδικότερα: 
 1. Η εκσκαφή, αποκάλυψη του κεντρικού αγωγού ύδρευσης, η εκσκαφή του ορύγµατος για τη 
διέλευση της υδροληψίας, η καθαίρεση ή ξετρύπηµα του πεζοδροµίου και του φρεατίου του 
υδροµέτρου και η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής. Επισηµαίνεται ότι το βάθος 
τοποθέτησης της υδροληψίας σε όλο το µήκος της θα είναι τουλάχιστον 50 εκατ. από την 
τελικά διαµορφωµένη στάθµη του εδάφους. 
2. Η προµήθεια, τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και δοκιµασία του σωλήνα της υδροληψίας  
από πολυαιθυλένιο 3ης γεννιάς, και συκεκριµένα ηλεκτροσυγκολούµενη σέλλα παροχής 
Φ20x1/2 µε ενσωµατωµένο ειδικό κοπτικό µηχάνηµα για το τρύπηµα της σωλήνας, 
ηλεκτροµούφα Φ20, σωλήνας πολυαιθυλενίου διατοµής Φ20 ρακόρ Φ20x1/2 (αρσενικό) και 
διακόπτης υδροµέτρου σφαιρικός ½ , ρακόρ υδροµέτρου (2) και διπλός σύνδεσµος Φ20. 
Όλα τα προαναφερόµενα υλικά θα πρέπει να είναι ονοµαστικής πιέσεως και πιέσεως 
δοκιµασίας τουλάχιστον όσο η σωλήνα ύδρευσης προς την οποία συνδέεται η υδροληψία, 
δηλαδή 16 Atm και να είναι της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Οι εργασίες θα 
εκτελεστούν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη Τ.Π. της µελέτης. Η δοκιµασία της 
υδροληψίας θα γίνει µαζί µε τις δοκιµασίες της σωλήνας προς την οποία συνδέεται η 
υδροληψία. 
3. Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο και η επίχωση του ορύγµατος του κεντρικού αγωγού 
και της παροχής µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
4. Η προµήθεια και τοποθέτηση της κατάλληλης βάσης για την τοποθέτηση του υδροµέτρου επί 
του τοίχου, ή στην ειδικά κατασκευασµένη εσοχή στον εξωτερικό τοίχο κάθε ιδιοκτησίας 
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η σύνδεση του υδροµέτρου που θα 
τοποθετηθεί στην κατάλληλη επιτοίχεια βάση και η επανασύνδεση της παροχής του 
καταναλωτή µε το υδρόµετρο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων υλικών και 
εργασιών.   
5. Η αποκατάσταση της τοµής µε ασφαλτικό ή σκυρόδεµα ή πλάκες και σε κάθε περίπτωση µε 
το ίδιο υλικό που υπήρχε πριν την κατασκευή της παροχής. 
6. Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου µε τα ίδια υλικά (σκυρόδεµα και πλάκες).  
Όλα τα προαναφερόµενα  υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιηµένες κατά ISO 
9001 ή 9002 και να φέρουν την σήµανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους 
κανονισµούς. 
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µεταφοράς υδροµέτρου από παλαιότερη αποµεµακρυσµένη 
παροχή, στην τιµή του παρόντος τιµολογίου περιλαµβάνεται κάθε υλικό και εργασία για την 
αποµόνωση της παλιάς υπάρχουσας παροχής από το σηµείο υδροληψίας µε τάπα. Για τη 
συγκεκριµένη εργασία και για κάθε παροχή θα προσκοµίζεται φωτογραφία στην Υπηρεσία. 

Για ένα τεµάχιο µιάς πλήρους υδροληψίας ύδρευσης σε αγωγούς από 
πολυαιθυλένιο, ανεξάρτητα από το µήκος της σε αγωγό οιασδήποτε διαµέτρου, όπως 
περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιµολογίου. 
Τιµή µονάδος :  
ΕΥΡΩ :  Εκατόν σαράντα εννέα                                               (149,00 € ) 
 
 
Άρθρο A.T. 5 
Κατασκευή µεµονωµένης παροχής (υδροληψίας) ύδρευσης 
Για την αναθεώρηση ( Υ∆Ρ 6081.1  30% - Υ∆Ρ 6069 30% - Υ∆Ρ 6623 30% - Ο∆Ο  
4521.Β 10%) 
 
Για την κατασκευή µιας πλήρους παροχής (υδροληψίας) νερού ανεξάρτητα από το µήκος 
της, συνδεόµενη σε αγωγό ύδρευσης οιασδήποτε διαµέτρου, στην οποία περιλαµβάνονται όλα 
τα απαραίτητα υλικά και εργασίες, σύµφωνα µε τους όρους και τις εργασίες που αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 1 του παρόντος Τιµολογίου και ειδικώτερα: 
1. Η εκσκαφή, αποκάλυψη του κεντρικού αγωγού ύδρευσης, η διάνοιξη οπής κατάλληλης 
διαµέτρου στον κεντρικό αγωγό µε ειδικό κοπτικό µηχάνηµα, µε τρόπο ώστε να µη 
δηµιουργείται βλάβη στον αγωγό, η εκσκαφή του ορύγµατος για τη διέλευση της υδροληψίας, 
η καθαίρεση ή ξετρύπηµα του πεζοδροµίου και του φρεατίου του υδροµέτρου και η αποκοµιδή 
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των προϊόντων εκσκαφής.  Επισηµαίνεται ότι το βάθος τοποθέτησης της υδροληψίας σε όλο το 
µήκος της θα είναι τουλάχιστον 50 εκατ. από την τελικά διαµορφωµένη στάθµη του εδάφους. 
2. Η προµήθεια, τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και δοκιµασία του σωλήνα της υδροληψίας και 
όλων των ειδικών τεµαχίων δηλαδή ζωστήρας ειδικού τύπου, σφαιρικός διακόπτης πεταλούδα, 
σωλήνας πολυπροπυλαινίου και διακόπτης υδροµέτρου σφαιρικός πεταλούδα, µαστό, ρακόρ  
κλπ. σε αγωγούς από PVC, καθώς ηλεκτροσυγκολούµενη σέλλα, µε ενσωµατωµένο ειδικό 
κοπτικό µηχάνηµα για το τρύπηµα της σωλήνας, σωλήνας πολυαιθυλενίου διατοµής Φ20 και 
διακόπτης υδροµέτρου σφαιρικός πεταλούδα κλπ. για αγωγούς από πολυαιθυλένιο 3ης γεννιάς, 
όπως λεπτοµερειακά περιγράφονται στις Τ.Π. 

Όλα τα προαναφερόµενα υλικά θα πρέπει να είναι ονοµαστικής πιέσεως και πιέσεως 
δοκιµασίας τουλάχιστον όσο η σωλήνα ύδρευσης προς την οποία συνδέεται η υδροληψία, της 
απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στην αντίστοιχη Τ.Π. της µελέτης.  
3. Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο και η επίχωση του ορύγµατος του κεντρικού αγωγού 
και της παροχής µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
4. Την τοποθέτηση του υδροµέτρου στην ειδικά κατασκευασµένη εσοχή στον εξωτερικό τοίχο 
κάθε ιδιοκτησίας ή στην ειδική βάση που γίνεται από τον ιδιοκτήτη για το σκοπό αυτό, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας  ή στο τυποποιηµένο φρεάτιο σύνδεσης παροχής της 
ύδρευσης, συµπεριλαµβανοµένης της αξίας του φρεατίου και κάθε υλικού – µικρουλικού έστω 
και αν δεν κατονοµάζεται ρητά.   
5. Η αποκατάσταση της τοµής µε ασφαλτικό ή σκυρόδεµα ή πλάκες και σε κάθε περίπτωση µε 
το ίδιο υλικό που υπήρχε πριν την κατασκευή της παροχής. 
6. Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου µε τα ίδια υλικά (σκυρόδεµα και πλάκες).  
7. Στην τιµή της παροχής δεν περιλαµβάνεται το υδρόµετρο και το κολεκτέρ (εάν χρειαστεί), 
τα οποία θα χορηγούνται στον ανάδοχο από τη ∆ΕΥΑΗ . 
 
Τα προαναφερόµενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιηµένες κατά ISO 9001 
ή 9002 και να φέρουν την σήµανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισµούς. 
 

Για ένα τεµάχιο µιάς πλήρους κατασκευής µεµονωµένης παροχής ύδρευσης, 
ανεξάρτητα από το µήκος της σε αγωγό οιασδήποτε διαµέτρου, όπως περιγράφεται στο παρόν 
άρθρο του Τιµολογίου, µετά της εργασίας τοποθέτησης του υδροµέτρου. και του κολεκτερ εάν 
χρειαστεί. 
Τιµή µονάδος : 
ΕΥΡΩ :  ∆ιακόσια                                                                                  ( 200,00 € ) 
 
 
  
Άρθρο A.T. 6  
Σύνδεση υδροµέτρου σε υφιστάµενο αγωγό υδροληψίας 
οποιασδήποτε διαµέτρου, µε ή χωρίς τοποθέτηση πολλαπλού διανοµέα 
Κωδικός Αναθεώρησης όπως ο πίνακας 
Σύνδεση υδροµέτρου σε υφιστάµενο αγωγό υδροληψίας µε επιτοίχια τοποθέτηση του 
υδροµέτρου ή σε υφιστάµενο φρεάτιο, µε ή χωρίς την τοποθέτηση πολλαπλού διανοµέα. 
Στη τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαραιτήτων εξαρτηµάτων 
σύνδεσης, όπως ορειχάλκινα ρακόρ, σφαιρικοί διακόπτες, ορειχάλκινοι σύνδεσµοι, επιτοίχια 
στηρίγµατα υδροµέτρου, πολλαπλός διανοµέας και ότι άλλο µικροϋλικό απαιτηθεί για την 
σύνδεση, οι εργασίες αποσύνδεσης του υδροµέτρου από τον παλαιό αγωγό υδροληψίας και η 
επανασύνδεση του στο νέο υφιστάµενο αγωγό υδροληψίας, µε επιτοίχια τοποθέτηση του 
υδροµέτρου και επανασύνδεση του µε το υφιστάµενο δίκτυο του ακινήτου. Σε περιπτώσεις όπου 
δεν είναι δυνατή η επιτοίχια τοποθέτηση του υδροµέτρου, η σύνδεση θα πραγµατοποιείται στην 
υφιστάµενη θέση του. 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου υδροµέτρου όπως ο πίνακας 
Άρθρο 
τιµολ. 

Περιγραφή Άρθρα 
αναθεώρησης 

ΕΥΡΩ 
(Ολογράφως) 

ΕΥΡΩ 
(Αριθµητικώς) 
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6.1 Σύνδεση υδροµέτρου χωρίς 
τοποθέτηση πολλαπλού 
διανοµέα 

Υ∆Ρ 6630.1 Είκοσι πέντε 25,00 € 

6.2 Σύνδεση υδροµέτρου µε 
τοποθέτηση πολλαπλού 
διανοµέα 

Υ∆Ρ 6630.1 Τριάντα 30,00 € 

 
 
 
AΡΘΡΟ Α.Τ.7  
∆ικλείδες ελαστικής εµφράξεως από ελατό χυτοσίδηρο 
  Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση πλήρη σύνδεση µε 
τις σωληνώσεις ύδρευσης, κάθε δαπάνη για δοκιµές επί τόπου, ελέγχους και πιστοποιητικά, 
µικροϋλικά και κάθε επί µέρους εργασία γιά πλήρη εγκατάσταση µιας χυτοσιδηράς συρταρωτής 
δικλείδας ελαστικής έµφραξης, ελατού χυτοσιδήρου, ονοµαστικής πιέσεως 16 Atm, µε 
φλάτζες, όπως στην αντίστοιχη Τ.Π. συµπεριλαµβανοµένου κάθε αναγκαίου υλικού και 
εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης και της χυτοσιδηράς καµπάνας βαρέως τύπου πλήρως 
τοποθετηµένης και του αντίστοιχου τεµαχίου εξαρµόσεως, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
Τα προαναφερόµενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιηµένες κατά ISO 9001 
ή 9002 και να φέρουν την σήµανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισµούς. 
 
Τιµές µονάδος : 
Άρθρο 

τιµολογίου 
Φ Αρθρα 

αναθεώρησης 
ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) 
ΕΥΡΩ 

(Αριθµητικώς) 
7 Φ 80 Υ∆Ρ-6651.1 Εκατόν πενήντα 150,00 € 

 
 
 
AΡΘΡΟ Α.Τ.8  
Αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας 
Για την αναθεώρηση (Υ∆Ρ-6657.1) 
 Για ένα αεροεξαγωγό διπλής ενέργειας, εισαγωγής - εξαγωγής αέρος, τύπου GLENFIELD 
διαµέτρου Φ80, ονοµαστικής πιέσεως τουλάχιστον όσο η σωλήνα ύδρευσης προς την οποία 
συνδέεται ο αερεξαγωγός, της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η επιµέτρηση των 
βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής αέρα θα γίνει κατά τεµάχιο κάθε εγκεκριµένης, πλήρως 
τοποθετηµένης βαλβίδας. Στην τιµή µονάδος συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 
α) Προµήθεια επί τόπου των βαλβίδων κάθε τύπου και διαµέτρου, µε τις αντίστοιχες δικλείδες 
ελέγχου (διακόπτες), τους κοχλίες και µικροϋλικά συνδέσεως. 
Στις ανά τεµάχιο τιµές µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια στο εργοστάσιο, οι 
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µέχρι το εργοτάξιο, οι επιβαρύνσεις για δοκιµές, ελέγχους 
και πιστοποιητικά και κάθε άλλη επί µέρους αναγκαία δαπάνη. 
β) Σύνδεση στο δίκτυο των βαλβίδων και των αντίστοιχων δικλείδων. Στις ανά τεµάχιο κάθε 
κατηγορίας τιµές µονάδος περιλαµβάνονται οι τοπικές µετακινήσεις, η εκτέλεση των 
συνδέσεων µε τα απαιτούµενα µπουλόνια και µικροϋλικά, οι επιβαρύνσεις για επί τόπου 
δοκιµές και κάθε δευτερεύουσα επί µέρους εργασία.  
Τα προαναφερόµενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιηµένες κατά ISO 9001 
ή 9002 και να φέρουν την σήµανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισµούς. 
Τιµή µονάδος :  
ΕΥΡΩ  : Τριακόσια                        ( 300,00 €) 
 
 
AΡΘΡΟ Α.Τ.9  
Υδροστόµια  πυρκαγιάς 
Για την αναθεώρηση (Υ∆Ρ 6651.1) 
 Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση, σύνδεση µε τις 
σωληνώσεις ύδρευσης, κάθε δαπάνη για δοκιµές επί τόπου ελέγχους και πιστοποιητικά, 
µικροϋλικά και κάθε επί µέρους εργασία γιά πλήρη εγκατάσταση, ενός χυτοσιδηρού 
πυροσβεστικού κρουνού µε την αντίστοιχη δικλείδα, πού θα φέρει 2 στόµια εκροής, µε 
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ειδικό στόµιο τύπου stortz µε καπάκι (στόµια πυροσβεστικής), φλάντζα συνδέσεως πρός το 
δίκτυο Φ100, ονοµαστικής πιέσεως τουλάχιστον 16 Atm, µε όλα τα συναφή εξαρτήµατα, τα 
υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, συµπεριλαµβανοµένου κάθε αναγκαίου υλικού, µικροϋλικού 
και εργασίας, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε πρότυπες Τ.Π. (DIN ή άλλες διεθνούς 
εφαρµογής), µε τα σχέδια της µελέτης του δικτύου, και εγκεκριµένο από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. Τα προαναφερόµενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιηµένες κατά 
ISO 9001 ή 9002 και να φέρουν την σήµανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους 
κανονισµούς. 
Τιµή µονάδος :  
ΕΥΡΩ : Τετρακόσια ογδόντα              (480,00 €) 
 
 
 
AΡΘΡΟ Α.Τ.10 
Σύνδεση υφισταµένου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ µε νέο αγωγό 
οποιοδήποτε υλικού και διαµέτρου µε χρήση ειδικών συνδέσµων, µε αποµόνωση του 
δικτύου ύδρευσης. 
Για την αναθεώρηση ( Υ∆Ρ 6610  60% - Υ∆Ρ 6611.3  40%) 
Για µια πλήρη µεµονωµένη σύνδεση υφισταµένου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό πλήν ΡΕ µε 
νέο αγωγό οποιοδήποτε υλικού και διαµέτρου µε χρήση ειδικών συνδέσµων και ειδικών 
τεµαχίων, µε αποµόνωση του δικτύου ύδρευσης. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται: 
α. Η δαπάνη και οι εργασίες για το καθάρισµα (λιµάρισµα) του προς ένωση παλαιού αγωγού, η 
χάραξη περιµετρικά του αγωγού σε δύο σηµεία για την αφαίρεση τµήµατος αυτού (δια 
κατάλληλου εργαλείου), οι τοµές του υπόψη τµήµατος, η αποµάκρυνση του αφαιρεθέντος 
τµήµατος παλαιού αγωγού , η άντληση του περιεχοµένου στο δίκτυο νερού µε υδραντλία 3¨, η 
τοποθέτηση του ταύ µε φλάντζες κα η σύνδεση του ταυ µε το υφισταµένο και το νέο αγωγό µε 
την χρήση κατάλληλων ειδικών συνδέσµων. 
β. Η δαπάνη προµήθειας καθώς και η δαπάνη των εργασιών για την φόρτωση, εκφόρτωση, 
µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και την πλήρη 
τοποθέτηση  όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων και των ειδικών συνδέσµων. 
Για µια πλήρη µεµονωµένη σύνδεση (τεµ) υφισταµένου αγωγού οποιοδήποτε υλικού πλήν ΡΕ µε 
νέο αγωγό, οποιοδήποτε υλικού και διαµέτρου,  µε χρήση ειδικών τεµαχίων και συνδέσµων. 
Τιµή µονάδος :  
ΕΥΡΩ : Εκατόν είκοσι τέσσερα                                  (124,00 €) 
 
 
AΡΘΡΟ Α.Τ.11 
∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 
υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε τοποθέτηση 
ειδικού τεµαχίου 
 
Για την αναθεώρηση ( Υ∆Ρ   6622.1) 
∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) µε υφιστάµενο αγωγό 
επίσης από πολυαιθυνένιο, ο οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση ειδικού τεµαχίου 
(ταυ). 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του απαιτούµενου ειδικού τεµαχίου (ταυ) και 

συνδέσµων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτροµούφες κλπ) 
β. Η προετοιµασία του υφιστάµενου αγωγού, η άντληση του περιεχοµένου στο δίκτυο νερού µε 

υδραντλία, η τοποθέτηση του ειδικού τεµαχίου και η σύνδεσή του.. 
γ. Η προσκόµιση, χρήση και αποκόµιση των απαιτουµένων συσκευών συγκόλλησης σωλήνων 

και ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο και εφαρµογής ηλεκτροµουφών. 
 
Τιµή ανά σύνδεση  
 
Τιµή µονάδος :  
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ΕΥΡΩ : Εκατό  τρία                                  (103,00 €) 
 
 
 
AΡΘΡΟ Α.Τ.12 
Αποµόνωση υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο 
 
Για την αναθεώρηση Υ∆Ρ 6630.1 (35%) + Υ∆Ρ 6611.1 (65%) 
 
Αποµόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό από το ευρύτερο δίκτυο 
ύδρευσης. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του ειδικού τεµαχίου αποµόνωσης του αγωγού (τάπας), 

µε την αντίστοιχη φλάντζα, τος γαλβανισµένους κοχλίες στερέωσης άι το ελαστικό 
παρέµβυσµα στεγάνωσης, ή λοιπών άλλων υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για 
το τάπωµα του αγωγού (ανάλογα µε το υλικό κατακευής του). 

β. Το κλείσιµο της βάνας ελέγχου του υπόψη τµήµατος του δικτύου, η εκκένωσή του και η 
άντληση των νερών (εάν ευρίσκεται εν λειτουργία). 

γ. Η κοπή του προς αποµόνωση σωλήνα µε χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθέτα προς τον 
άξονά του ή υπό γωνία έως 45° (περίπτωση χαλύβδινου αγωγού) και η τοποθέτηση του 
ειδικού τεµαχίου πωµατισµού (τάπας). 

 
Τιµή ανά επέµβαση αποµόνωσης αγωγού, µε βάση την διάµετρό του, ως εξής: 
 
12.1 Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 80 mm  
ΕΥΡΩ : Πενήντα ένα και πενήντα                                  (51,50 €) 
12.2 Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 100 mm 
ΕΥΡΩ : Πενήντα επτά                                                     (57,00 €) 
12.3 Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 150 mm 
ΕΥΡΩ : Εξήντα επτά                                                       (67,00 €) 
 
 
Άρθρο A.T. 13 
 Επισκευή      υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού ο οποίος έχει 
υποστεί βλάβη για µήκος επέµβασης έως 3µ. (ΝΑΥ∆Ρ 16.18Ν.1)  
Η επισκευή αφορά αγωγούς δικτύου Υ∆ΡΕΥΣΗΣ που έχουν υποστεί βλάβη και διαρρέουν από 
οποιαδήποτε αιτία. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και τα υλικά και 
µικρο-υλικά (έστω και αν δε κατονοµάζονται ρητά), για τµήµα επισκευής αγωγού σε µήκος έως 
3,0 µέτρα,  για την εκσκαφή του ορύγµατος, τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις, την επισκευή του 
αγωγού και τη θέση του σε λειτουργία, την επανεπίχωση και την αποκατάσταση του 
οδοστρώµατος ήτοι: η προµήθεια και τοποθέτηση του αγωγού και τυχόν ειδικών συνδέσµων - 
εξαρτηµάτων, η εκσκαφή ορύγµατος σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε την φορτοεκφόρτωση 
και την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής µε αυτοκίνητο για οποιαδήποτε απόσταση, έως τον 
χώρο απόρριψής τους, η προσαύξηση για την τυχόν ύπαρξη αγωγών ΟΚΩ, η προµήθεια της 
άµµου, η µεταφορά της στο χώρο του έργου και ο εγκιβωτισµός του αγωγού µε αυτήν, η 
προµήθεια του αναγκαίου θραυστού υλικού λατοµείου της ΠΤΠ Ο-155 η µεταφορά του στο 
χώρο του έργου, η επανεπίχωση και συµπύκνωση κάθε είδους ορυγµάτων µε το θραυστό υλικό 
λατοµείου της ΠΤΠ 0-155, και η αποκατάσταση του οδοστρωµάτων στην προτέρα κατάσταση 
(µε ασφαλτικό πάχους 7 εκατ. ή σκυρόδεµα πάχους 15 εκατ.). Η κοπή των ασφαλτικών 
στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε 
ασφαλτοκόπτη. Επισηµαίνεται ότι : Η επισκευή και η σύνδεση των αγωγών από πολυαιθυλένιο 
θα γίνεται αποκλειστικά µε χρήση συνδέσµων µε ηλεκτροµούφες ενώ η επισκευή των αγωγών 
από κάθε άλλο υλικό θα γίνεται µε ανοξείδωτο σύνδεσµο επισκευής – συνδέσεως. Ειδικά, στην 
περίπτωση αγωγού από PVC µπορεί να χρησιµοποιηθεί µανσόν επίσης από PVC και στην 
περίπτωση αγωγού από σίδηρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ηλεκτροκόλληση.  
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 
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εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές 
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν απαιτούνται), όπως και αντιστηρίξεις αγωγών 
εντός του ορύγµατος, η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις 
απαιτούµενες διατοµές, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και 
τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες 
µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η 
τοποθέτηση οποιαδήποτε είδους ειδικού τεµαχίου (ταυ, ύψιλον, σαµάρι, καµπύλης κλπ). 
Σε περίπτωση που, µετά από έγκριση της υπηρεσίας δε γίνεται αποκατάσταση οδοστρώµατος µε 
ασφαλτικό ή σκυρόδεµα θα γίνεται περικοπή στην τιµή του παρόντος άρθρου κατά 20%.  
Τιµή ανά τεµ. 
13.1 Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ63 έως Φ110 mm 
ΕΥΡΩ : ∆ιακόσια                                                                                 (200 €) 
13.2 Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ125 έως Φ160 mm 
ΕΥΡΩ : ∆ιακόσια   είκοσι                                                                    (220,00 €) 
13.3 Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 175  έως Φ225 mm 
ΕΥΡΩ : ∆ιακόσια πενήντα                                                                   (250,00 €) 
 
 
Άρθρο A.T. 14 
 Πρόσθετη αποζηµίωση για την επισκευή υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης 
οποιουδήποτε υλικού ο οποίος έχει υποστεί βλάβη στο τµήµα αγωγού  που υπερβαίνει 
τα 3µ. (ΝΑΥ∆Ρ 16.18Ν.2) 
Πρόσθετη αποζηµίωση για την αντικατάσταση αγωγού στο τµήµα πέραν των 3.00 µ. 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των εργασιών και υλικών που αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 1 του 
παρόντος Τιµολογίου και τη σύνδεση του µε τον υφιστάµενο αγωγό. Επισηµαίνεται ότι : Η 
σύνδεση των αγωγών από πολυαιθυλένιο θα γίνεται αποκλειστικά µε χρήση συνδέσµων µε 
ηλεκτροµούφες ενώ η επισκευή των αγωγών από κάθε άλλο υλικό θα γίνεται µε ανοξείδωτο 
σύνδεσµο επισκευής – συνδέσεως. Ειδικά, στην περίπτωση αγωγού από PVC µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µανσόν επίσης από PVC. Σε περίπτωση που, µετά από έγκριση της υπηρεσίας δε 
γίνεται αποκατάσταση οδοστρώµατος µε ασφαλτικό ή σκυρόδεµα θα γίνεται περικοπή στην τιµή 
του παρόντος άρθρου κατά 20%.  
Τιµή ανά µέτρο µήκους  
14.1 Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ63 έως Φ110 mm 
ΕΥΡΩ : Σαράντα                                                                           (40,00 €) 
14.2 Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ125 έως Φ160 mm 
ΕΥΡΩ : Πενήντα                                                                           (50,00 €) 
14.3 Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 175 έως Φ225 mm 
ΕΥΡΩ : Ογδόντα                                                                          (80,00 €) 
 
 
Άρθρο A.T. 15 
 Επισκευή µε αντικατάσταση παροχής ύδρευσης (ΝΑΥ∆Ρ 16.18Ν.3) 
Σε περίπτωση που η βλάβη αφορά υφιστάµενη υδροληψία η επισκευή της συνίσταται στην 
αντικατάσταση της από το σηµείο υδροληψίας µέχρι το υδρόµετρο του καταναλωτή. Το βάθος 
τοποθέτησης της υδροληψίας σε όλο το µήκος της θα είναι τουλάχιστον 50 εκατ. από την τελικά 
διαµορφωµένη στάθµη του εδάφους. 
Για την κατασκευή – αντικατάσταση µιας πλήρους υδροληψίας (παροχής) νερού, σε αγωγούς 
οποιουδήποτε υλικού ανεξάρτητα από το µήκος της, συνδεόµενη σε αγωγό ύδρευσης 
οιασδήποτε διαµέτρου, στην οποία περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του 
παρόντος Τιµολογίου και ειδικότερα: 1. Η εκσκαφή, αποκάλυψη του κεντρικού αγωγού 
ύδρευσης, η εκσκαφή του ορύγµατος για τη διέλευση της υδροληψίας, η καθαίρεση ή 
ξετρύπηµα του πεζοδροµίου και του φρεατίου του υδροµέτρου και η αποκοµιδή των προϊόντων 
εκσκαφής. 2. Η προµήθεια, τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και δοκιµασία του σωλήνα της 
υδροληψίας  από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, και συγκεκριµένα ηλεκτροσυγκολούµενη σέλλα 
παροχής Φ20x1/2 µε ενσωµατωµένο ειδικό κοπτικό µηχάνηµα για το τρύπηµα της 
σωλήνας(εφόσον ο κεντρικός αγωγός είναι από πολυθαιθυλένιο), ηλεκτροµούφα Φ20, σωλήνας 
πολυαιθυλενίου διατοµής Φ20 ρακόρ Φ20x1/2 (αρσενικό) και διακόπτης υδροµέτρου σφαιρικός 
½ , ρακόρ υδροµέτρου (2) και διπλός σύνδεσµος Φ20. Στην περίπτωση που ο κεντρικός αγωγός 
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είναι άλλου υλικού εκτός από πολυαιθυλένιο, θα τοποθετείται ανάλογος µε το υλικό ζωστήρας. 
Όλα τα προαναφερόµενα υλικά θα πρέπει να είναι ονοµαστικής πιέσεως και πιέσεως δοκιµασίας 
τουλάχιστον όσο η σωλήνα ύδρευσης προς την οποία συνδέεται η υδροληψία, δηλαδή 16 Atm 
και θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη Τ.Π. της µελέτης. Η δοκιµασία της υδροληψίας θα γίνεται 
πριν την επανεπίχωση του ορύγµατος. 3. Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο και η επίχωση 
του ορύγµατος του κεντρικού αγωγού και της παροχής µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α) 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 4. Η επανασύνδεση του υδροµέτρου του καταναλωτή που 
βρίσκεται σε επιτοίχεια βάση ή σε ειδικά κατασκευασµένη εσοχή στον εξωτερικό τοίχο ή σε  
υφιστάµενο φρεάτιο κάθε ιδιοκτησίας µε τη νέα παροχή συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
απαραίτητων υλικών και εργασιών.  5. Η αποκατάσταση της τοµής µε ασφαλτικό ή σκυρόδεµα ή 
πλάκες και σε κάθε περίπτωση µε το ίδιο υλικό που υπήρχε πριν την κατασκευή της παροχής. 6. 
Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου µε τα ίδια υλικά (σκυρόδεµα και πλάκες). Όλα τα 
προαναφερόµενα  υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιηµένες κατά ISO 9001 ή 
9002 και να φέρουν την σήµανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισµούς. Για 
ένα τεµάχιο µιάς πλήρους υδροληψίας ύδρευσης σε αγωγούς οποιουδήποτε υλικού, ανεξάρτητα 
από το µήκος της σε αγωγό οιασδήποτε διαµέτρου, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του 
Τιµολογίου. 
 Τιµή µονάδος 
ΕΥΡΩ :  Εκατό ογδόντα                                                                          (180,00 €) 
 
 
Άρθρο A.T. 16 
Αγωγοί ακαθάρτων από σωλήνες PVC σειράς 41. 
Για την αναθεώρηση  ( ως πίνακας) 
Για την προµήθεια και κατασκευή ενός τρέχοντος µέτρου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων, από 
πλαστικούς σωλήνες PVC σειράς 41, µε ποιότητα υλικού, διαστάσεις κ.λπ. στοιχεία σύµφωνα µε 
το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας και την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή της µελέτης, µε τους 
ενσωµατωµένους συνδέσµους, πλήρως τοποθετηµένου σε αγροτική ή ασφαλτοστρωµένη οδό ή 
σε οδό από σκυρόδεµα, κατασκευαζοµένου σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος, µετά των ειδικών 
τεµαχίων, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εµποδίων, και σε 
οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως προβλέπεται στα εγκεκριµένα σχέδια της 
Υπηρεσίας, ήτοι για την προµήθεια σωλήνων και συνδέσµων, µεταφορά επί τόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση και πηγή προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού, φθορά, προσέγγιση 
µέχρι την τάφρο, ικανοποιητική τοποθέτηση, σύνδεση και την διενέργεια των απαιτουµένων 
δοκιµασιών. 
 Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου 
του έργου, προσέγγιση και τοποθέτηση των αγωγών σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, και όλες  
οι εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του παρόντος τιµολογίου (εκτός από τον 
αγωγό ύδρευσης).  
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης : 

 
Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων από σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE ή 
πολυπροπυλενίου διπλού δοµηµένου τοιχώµατος µε λεία εσωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-1:2007, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN8 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, σύµφωνα µε τα σχέδια 
της Υπηρεσίας, και συγκεκριµένα : 

1) Η προµήθεια, φόρτωση και µεταφορά των σωλήνων επί τόπου των έργων, η 
εκφόρτωσή τους και η προσέγγισή τους µέχρι τη θέση τοποθετήσεώς τους στο έργο. 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και το κόστος µεταφοράς από το εργοστάσιο ή την 
αποθήκη του προµηθευτή στη θέση εγκατάστασης. 
2) H τοποθέτηση, σύνδεση (για οσεσδήποτε συνδέσεις), δοκιµασία σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και ο ειδικός σύνδεσµος συνδέσεως σωλήνων και 
φρεατίων. Σε περίπτωση µη χρησιµοποίησης ειδικού συνδέσµου θα συνεχίζεται η 
σωλήνα µέσα στο φρεάτιο και θα αποκόπτεται το άνω τµήµα της, έντεχνα και χωρίς 
βλάβες της σωλήνας (µε ειδικό κοπτικό µέσο, χωρίς κρούσεις και χωρίς κάψιµο της 
σωλήνας), σύµφωνα και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Επίσης περιλαµβάνονται οι αγκυρώσεις των αγωγών (σώµατα αγκύρωσης), από 
σκυρόδεµα ή από όποιοδήποτε υλικό κριθεί δόκιµο, όταν αυτό απαιτείται πάντα µετά 
και από έγκριση της Υπηρεσίας. 
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3) Η τυχόν χρησιµοποίηση ξυλοτύπου. 
4) Προσωρινή ασφαλής έµφραξη των άκρων του αγωγού, µε οποιοδήποτε τρόπο, κατά 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, για την αποφυγή εισόδου φερτών υλών ή µικρών ζώων. 
5) Η λήψη µέτρων προστασίας για αποφυγή ζηµιών στον αγωγό από τυχόν πληµµύρες, 
καταπτώσεις, κ.λπ. Περιλαµβάνεται η δαπάνη για την πλήρη αποκατάσταση του αγωγού 
και γενικά του όλου έργου, από τις τυχόν ζηµιές που θα υποστεί, λόγω µη λήψεως των 
απαραίτητων µέτρων προστασίας του. 
6) Ο πλήρης και επιµελής καθαρισµός του αγωγού, µετά την αποπεράτωση του όλου 
έργου, από τυχόν χώµατα, άλλα υλικά, σκουπίδια, κ.λ.π. ώστε αυτός να είναι έτοιµος 
για λειτουργία. 
7) Γενικά οποιαδήποτε συµπληρωµατική εργασία και υλικά που θεωρούνται αναγκαία 
για την έντεχνη, ασφαλή εκτέλεση και λειτουργία του αγωγού και γενικώτερα του όλου 
έργου και αν ακόµη δεν αναφέρεται παραπάνω είτε στο Γενικό µέρος του Τιµολογίου, 
στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και στα λοιπά συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας. 
 

Για ένα µέτρο µήκους προµήθειας και τοποθέτησης, πλήρως κατασκευαζοµένου αγωγού 
αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων από σωλήνες PVC σειράς 41, κατασκευαζόµενου σε 
οποιοδήποτε συνολικό µήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εµποδίων 
και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο και κατά 
τα λοιπά, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και 
επιµετρουµένου από φρεάτιο σε φρεάτιο χωρίς να αφαιρείται το τµήµα εντός των φρεατίων και 
ανά διατοµή ως κατωτέρω: 
 
Τιµές µονάδος : 

 
Άρθρο 

τιµολογίου 
 Αρθρα 

αναθεώρησης 
ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) 
ΕΥΡΩ 

(Αριθµητικώς) 
16.1 Φ 200 Υ∆Ρ 6081.1  30% Εξήντα 60,00 € 

  Υ∆Ρ 6068  30%   
  Υ∆Ρ 6711.2  30%   
  Ο∆Ο 4521.Β 10%   

16.2 Φ 250 Υ∆Ρ 6081.1  30% Εβδοµήντα τρία 73,00 € 
  Υ∆Ρ 6068  30%   
  Υ∆Ρ 6711.3  30%   
  Ο∆Ο 4521.Β 10%   

 
 

Άρθρο A.T. 17 
Αγωγοί ακαθάρτων από σωλήνες PVC σειράς 41 χωρίς αποκατασταση ασφαλτικών 
Για την αναθεώρηση  ( ως πίνακας) 

Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσέγγιση, 
τοποθέτηση, αγκύρωση, δοκιµασία σωλήνων και αγωγού ως και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης 
των σωλήνων για τη διαµόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), το κόστος 
µεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προµηθευτή στη θέση εγκατάστασης,  και 
όλες  οι εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του παρόντος τιµολογίου 
(χωρίς την  αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωµάτων) 
Τιµές µονάδος : 
Άρθρο 

τιµολογίου 
Φ Αρθρα 

αναθεώρησης 
ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) 
ΕΥΡΩ 

(Αριθµητικώς) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

17.1 Φ 200 Υ∆Ρ 6081.1  30% Πενήντα   50 
  Υ∆Ρ 6068  30%   
  Υ∆Ρ 6711.2  40%   
17.2 Φ 250 Υ∆Ρ 6081.1  30% Εξήντα ένα 61 
  Υ∆Ρ 6068  30%   
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  Υ∆Ρ 6711.3  40%   
 
 
Άρθρο A.T. 18 
Αγωγοί οµβρίων µε σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE ή πολυπροπυλενίου διπλού 
δοµηµένου τοιχώµατος SN8 (DN/ID) 
Για την αναθεώρηση ( ως πίνακας) 
Για την προµήθεια και κατασκευή ενός τρέχοντος µέτρου αγωγού αποχέτευσης οµβρίων, από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου  ή πολυπροπυλενίου διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1:2007,ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων(DN) κατά την 
εσωτερική διάµετρο (DN/ΙD), δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN8 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε 
ποιότητα υλικού, διαστάσεις κ.λπ. στοιχεία σύµφωνα µε το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας και την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή της µελέτης, µε τους ενσωµατωµένους συνδέσµους, πλήρως 
τοποθετηµένου κατασκευαζοµένου σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος, µετά των ειδικών τεµαχίων, 
οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εµποδίων, και σε οποιοδήποτε βάθος 
κάτω από το έδαφος, όπως προβλέπεται στα εγκεκριµένα σχέδια της Υπηρεσίας, ήτοι για την 
προµήθεια σωλήνων και συνδέσµων, µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση και πηγή προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού, φθορά, προσέγγιση µέχρι την τάφρο, 
ικανοποιητική τοποθέτηση, σύνδεση και την διενέργεια των απαιτουµένων δοκιµασιών.  
 
Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου 
του έργου, προσέγγιση και τοποθέτηση των αγωγών σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, και όλες 
οι εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του παρόντος τιµολογίου (εκτός από τον 
αγωγό). 

 
Για ένα µέτρο µήκους προµήθειας και τοποθέτησης, πλήρως κατασκευαζοµένου αγωγού 
αποχέτευσης οµβρίων υδάτων από σωλήνες πολυαιθυλενίου  ή πολυπροπυλενίου, διπλού 
δοµηµένου τοιχώµατος SN8 κατασκευαζόµενου σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος, οποιασδήποτε 
κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εµποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το 
έδαφος, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο και κατά τα λοιπά, σύµφωνα µε τα σχέδια της 
µελέτης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και επιµετρουµένου από φρεάτιο σε φρεάτιο χωρίς να 
αφαιρείται το τµήµα εντός των φρεατίων και ανά διατοµή ως κατωτέρω: 
 
Τιµές µονάδος : 
Άρθρο 

τιµολογίου 
 Αρθρα 

αναθεώρησης 
ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) 
ΕΥΡΩ 

(Αριθµητικώς) 
18.1 D 250 Υ∆Ρ 6081.1  30% Πενήντα τρία 53,00 € 

  Υ∆Ρ 6068  30%   
  Υ∆Ρ 6711.2  30% 

Ο∆Ο 4521.Β  10% 
  

18.2 D 300 Υ∆Ρ 6081.1  30% Εξήντα δύο 62,00 € 
  Υ∆Ρ 6068  30%   
  Υ∆Ρ 6711.2  30% 

Ο∆Ο 4521.Β  10% 
  

18.3 D 400 Υ∆Ρ 6081.1  30% Εκατό τριάντα δύο 132,00 € 
  Υ∆Ρ 6068  30%   
  Υ∆Ρ 6711.5  30% 

Ο∆Ο 4521.Β  10% 
  

18.4 D 600 Υ∆Ρ 6081.1  30% Εκατόν ογδόντα ένα  181,00 € 
  Υ∆Ρ 6068  30%   
  Υ∆Ρ 6711.7  30% 

Ο∆Ο 4521.Β  10% 
  

 
 

Άρθρο A.T. 19 
Κυλινδρικά φρεάτια ακαθάρτων 
 Για την πλήρη κατασκευή ενός κυλινδρικού φρεατίου επισκέψεως ή συµβολής ή 
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πτώσεως σωληνωτών αγωγών ακαθάρτων, οιασδήποτε διατοµής µετά του απαιτούµενου 
κυλινδρικού λαιµού αυτού, ελάχιστων εσωτερικών διαστάσεων 60 εκ., για ύψος λαιµού έως 30 
εκ., και 70 εκ. για µεγαλύτερα ύψη λαιµού, σύµφωνα και µε τα σχέδια της µελέτης και τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, κατασκευαζοµένου στις καθοριζόµενες στην κατά µήκος τοµή του 
αγωγού θέσεις, και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως 
ύψους, πλήρως περαιωµένου, µε διαστάσεις, πάχη, οπλισµό σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια 
των τυπικών φρεατίων της µελέτης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Η τιµή περιλαµβάνει ολοκλήρωση του φρεατίου προς κανονική λειτουργία ήτοι την απαιτούµενη 
εκσκαφή, αντιστηρίξεις πρανών και παρειών µε οποιονδήποτε τρόπο, τις τυχόν δυσχέρειες εκ 
της συναντήσεως οποιωνδήποτε αγωγών, εµποδίων, εγκαταστάσεων Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας, αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές κάθε είδους για προσωρινή απόθεση 
και οριστική αποµάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων εκσκαφών, την επίχωση 
του εναποµένοντος κενού µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α), την πλήρη αποκατάσταση του 
ασφαλτικού οδοστρώµατος, την τοποθέτηση προστατευτικών εµποδίων, την κατασκευή των 
τύπων, εσωτερικών και εξωτερικών, το σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 για τα τοιχώµατα του 
φρεατίου, τον πυθµένα, την πλάκα επικαλύψεως και το λαιµό, τον οπλισµό όπως φαίνεται στα 
εγκεκριµένα σχέδια της Υπηρεσίας, την κατασκευή του σώµατος του φρεατίου και του 
απαιτουµένου κυλινδρικού λαιµού, τη διαµόρφωση των αυλάκων ροής του πυθµένα του 
φρεατίου και το υπόστρωµα έδρασης αυτού σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της Υπηρεσίας 
και γενικώς όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτοµερώς στο άρθρο 1 του παρόντος 
Τιµολογίου. 
Ειδικώτερα στη τιµή εκτός από την εκσκαφή, τις επιχώσεις και τις αποκαταστάσεις του 
οδοστρώµατος µε όλες τις εργασίες που καθορίζονται λεπτοµερώς στο άρθρο 1 του παρόντος 
Τιµολογίου περιλαµβάνονται επί πλέον και οι παρακάτω εργασίες: 

1. Ο εξωτερικός και εσωτερικός ξυλότυπος ή µεταλλότυπος επίπεδης ή καµπύλης 
επιφάνειας εγχύσεως ή διαστρώσεως σκυροδέµατος, ανεξαρτήτως µορφής, διαστάσεων 
και θέσεως, περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για φθορά και απόσβεση ξυλείας και άλλων 
υλικών, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές, ακριβή µόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση, 
κατάβρεγµα, επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισµό, ικριώµατα, ήλους και συνδέσεις και 
κάθε άλλη επί µέρους εργασία και επιβάρυνση απαιτούµενη για τη πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τ.Π. 
2. Το σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, C12/15, C8/10 περιεκτικότητας τουλάχιστον 350, 
300 και 250 χγρ. τσιµέντου ανά µ3 έτοιµου σκυροδέµατος για τη διαµόρφωση του 
σώµατος του φρεατίου, των αυλάκων ροής κυρίου αγωγού και συµβαλλόντων, µε την 
χρησιµοποίηση, του εντός του φρεατίου τµήµατος του σωλήνα µετά την αποκοπή κατά 
την γενέτειρα ενός τµήµατος αυτού άνωθεν του 70% περίπου του διαµετρικού ύψους, ως 
ξυλοτύπου καµπύλου, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εφόσον η χρήση του σωλήνα ως 
ξυλοτύπου είναι ανέφικτη (καµπύλοι αύλακες συµβαλλόντων, αύλακες µεταβλητής 
διατοµής κ.λπ.), του πλατύσκαλου, του υποστρώµατος κ.λπ. σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Υπηρεσίας και τις Τ.Π. για οπλισµένα και άοπλα σκυροδέµατα, ανεξαρτήτως διαστάσεων 
και θέσεως, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων, από 
οποιαδήποτε απόσταση µεταφοράς όλων των απαιτουµένων υλικών σύµφωνα µε τις 
µελέτες σύνθεσης του σκυροδέµατος (αδρανή, τσιµέντο, νερό) µε όλες τις δαπάνες για 
την ανάµιξη, µεταφορά, τοποθέτηση, συµπύκνωση, στεγανωτικό µάζης σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του ανάλογου προϊόντος, και µε όλες τις δαπάνες των µηχανηµάτων 
µεταφοράς, ανύψωσης, ανάµιξης, έγχυσης, δόνησης κ.λπ., προστασία και συντήρηση και 
κάθε επί µέρους επιβαρύνσεις, όπως π.χ. για υπερβάλλοντα όγκο,αντιµετώπιση υδάτων, 
δοκιµές και ελέγχους, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
3. Ο απαιτούµενος σιδηρούς οπλισµός S500s από ράβδους ευθύγραµµες ή δοµικό πλέγµα 
για τη κατασκευή του φρεατίου µετά της δαπάνης προµήθειας, µεταφοράς, κοπής, 
κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους τοποθετήσεως και µετά της επιβαρύνσεως για 
σύρµα προσδέσεως, µικροϋλικά και κάθε άλλη επι µέρους εργασία και δαπάνη 
απαιτούµενη, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τ.Π. 
4. Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη εξωτερικά των επιφανειών σκυροδεµάτων 
(σώµα φρεατίου, πλάκα και λαιµός), περιλαµβανοµένης της δαπάνης προµήθειας, 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς του υλικού, της κατεργασίας και αναµίξεως τούτου, 
των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιµές και ελέγχους και κάθε άλλης αναγκαίας επί µέρους 
εργασίας και δαπάνης σύµφωνα µε τις Τ.Π. 
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5. Η διπλή επάλειψη όλων των εσωτερικών επιφανειών σκυροδεµάτων (σώµα φρεατίου, 
οροφή), µε πλαστοελαστική προστατευτική βαφή για στεγάνωση σκυροδέµατος σε δύο 
στρώσεις, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, ήτοι αστάρωµα των επιφανειών µε 
primer σε µία στρώση και διάστρωσις δύο στρώσεων µε πλαστοελαστική βαφή και του 
πεζοδροµίου µε αντιολισθητικό επίχρισµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των αντίστοιχων 
προϊόντων, της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένης της δαπάνης 
προµήθειας, φορτοεκφορτώσεως και µεταφοράς των υλικών, της κατεργασίας και 
αναµίξεως αυτών, της επιβάρυνσης για τυχόν δοκιµές και ελέγχους και κάθε άλλης 
δαπάνης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της στεγανωτικής επάλειψης 
περιλαµβανοµένης της δαπάνης της προµήθειας, φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς των 
υλικών, της κατεργασίας και αναµίξεως τούτων, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιµές και 
ελέγχους και κάθε άλλη αναγκαία επί µέρους εργασία και δαπάνη σύµφωνα µε τα σχέδια 
και τις Τ.Π. 
6. Η διαµόρφωση των αυλάκων ροής των αγωγών που προβλέπεται µελλοντικά να  
συµβάλλουν στα κατασκευαζόµενα φρεάτια των αγωγών της εκάστοτε εργολαβίας, η 
κατασκευή της οπής συνδέσεως τού µελλοντικού συµβάλλοντος, στις διαστάσεις που 
προβλέπονται από τα σχέδια ως και η τοποθέτηση τεµαχίου αναµονής (αγωγού) για την 
µελλοντική σύνδεση του συµβάλλοντος, στην οποία θα τοποθετείται κατάλληλο-ασφαλές 
ειδικό τεµάχιο (τάπα) για την ασφαλή έµφραξή του. 
7. Η προµήθεια, µεταφορά, προσέγγιση και τοποθέτηση του ειδικού χυτοσιδηρού 
καλύµµατος από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορίας D400 (ΕΛΟΤ ΕΝ 124), κυκλικού 
σχήµατος, µε καθαρή εσωτερική διάµετρο πλαισίου τουλάχιστον 60 εκ., ελάχιστου βάρους 
65 χλγ. και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, 
περιλαµβανοµένης της προµήθειας, προσέγγισης, τοποθέτησης, εξόδων δοκιµασίας, του 
κόστους φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του 
προµηθευτή στη θέση εγκατάστασης, ως και κάθε άλλου αναγκαίου υλικού και εργασίας 
γιά την πλήρη και λειτουργική τοποθέτηση των καλυµµάτων, σε θέση τέτοια ώστε να έχει 
άριστη προσαρµογή µε το τελικό οδόστρωµα. Σε περίπτωση που κάποιο κάλυµµα δεν έχει 
σωστή εφαρµογή και δηµιουργείται θόρυβος κατά την κυκλοφορία οχηµάτων το 
συγκεκριµένο θα αποξηλώνεται και θα τοποθετείται νέο. 
8. Οι βαθµίδες από φαιό χυτοσίδηρο, πλήρως τοποθετηµένες πεσσοειδώς σε µέγιστη 
κατακόρυφη απόσταση µεταξύ τους 30 εκ. το πολύ. Σε περίπτωση εκ των υστέρων 
τοποθέτησης των βαθµίδων αυτή θα γίνεται µε την χρήση κονίας µη συρρικνούµενης της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου, και πλήρης 
τοποθέτηση των βαθµίδων, µετά των κάθε είδους µικροϋλικών συνδέσεως και της 
εργασίας προσέγγισης, ανοίγµατος οπών (εφόσον οι βαθµίδες τοποθετηθούν µετά την 
σκυροδέτηση), τοποθέτησης και ασφαλούς πακτώσεως, σε τέτοια θέση ώστε να µην 
παρεµποδίζεται η είσοδος στο φρεάτιο και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 
9. Η ανίχνευση, υποστήριξη, προστασία και προσωρινή µετατόπιση των τυχόν 
συναντώµενων κατά την εκσκαφή του φρεατίου έργων κοινής ωφέλειας (αγωγοί 
ύδρευσης, αποχέτευσης, ιδιωτικές συνδέσεις, καλώδια ∆ΕΗ, ΟΤΕ). 
10. Η καθαίρεση και ανακατασκευή των τυχόν υφισταµένων συναντώµενων κάθε είδους 
αγωγών, καθώς και η τυχόν καθαίρεση και ανακατασκευή υφισταµένων εξωτερικών 
διακλαδώσεων, πλην της µόνιµης µετατόπισης των παράλληλων έργων κοινής ωφέλειας, 
που αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως. 
11. Η εξασφάλιση της στεγανότητας των οπών επί του σώµατος του φρεατίου, για τη 
διέλευση των αγωγών, από ελαστική διογκούµενη µε το νερό ταινία ή την χρησιµοποίηση 
ειδικών συνδέσµων, πάντα κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Για ένα τεµάχιο κυλινδρικού φρεατίου επισκέψεως ή συµβολής σωληνωτών αγωγών 
ακαθάρτων οιασδήποτε διατοµής µετά του απαιτούµενου κυλινδρικού λαιµού αυτού, 
κατασκευαζοµένου στις καθοριζόµενες στα σχέδια της µελέτης, και σε οποιαδήποτε άλλη θέση 
υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωµένου µε διαστάσεις, πάχη, 
οπλισµό σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια των τυπικών φρεατίων της µελέτης, όπως 
περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιµολογίου. 
Εναλλακτικά  µετά από συνεννόηση µε την Επίβλεψη, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
προκατασκευασµένα φρεάτια από οπλισµένους τσιµεντένιους προκατασκευασµένους 
δακτυλίους, αφού υποστούν όλες τις απαραίτητες δοκιµασίες και είναι της απολύτου εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας. 
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Τιµές µονάδος : 
Άρθρο 

τιµολογίου 
 Αρθρα 

αναθεώρησης 
ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) 
ΕΥΡΩ 

(Αριθµητικώς) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
19 Τύπου 

Iα 
Υ∆Ρ 6081.1  10% Χίλια εκατόν  1.140,00 € 

  Υ∆Ρ 6752  20% σαράντα  
  Υ∆Ρ 6302  20%   
  Υ∆Ρ 6328  50%   

 
 
 
Άρθρο A.T. 20 

 

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονοµαστικής διαµέτρου D 800 mm, µε ύψος 
στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και µιας εξόδου διαµέτρου έως D 
315 mm  
 (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.7) 
Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο 
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα 
απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το 
κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00 m. 
Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον 
αριθµό και την διάµετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο 
βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο 
διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 
13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του 
καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων. 
Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια 
ροής) των εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι 
προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των 
σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε 
ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου. 
Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των 
διαστάσεων του καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού 
δακτυλίου. 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την 
µελέτη διαστάσεων µε τις αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους 
στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε τους 
αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, σύµφωνα µε την 
µελέτη). 
• Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε 
µηχανικά µέσα (µε ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες 
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν 
απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούµενες 
καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις. 
• Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους 
εισερχόµενους και εξερχόµενους αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή του φρεατίου. 
• Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο 
µέγεθος κόκκου 25 mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν απαιτείται 
για την παρακράτηση κόκκων µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά συµπυκνωµένες στρώσεις 
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πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν 
οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική απόληξη, µε χρήση δονητικής 
πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού. 
Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης 
χαµηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) 
Επισήµανση: 
• τα στοιχεία διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεποµένου από την µελέτη 
ύψους, ονοµαστικής διαµέτρου (DΝ) ίσης µε την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε τις αναλογούσες 
βαθµίδες καθόδου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος. 
Για τον καθορισµό της τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην τιµή του κύριου άρθρου η τιµή 
του αντίστοιχου στοιχείου διαµόρφωσης του θαλάµου, στο απαιτούµενο ύψος, από το 
αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος. 
• το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται 
ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου (ανάλογα µε το υλικό κατασκευής) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την εσωτερική 
διάµετρο (ID) και τον αριθµό και διάµετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά µέτρο µήκους 
στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου. 

Τιµή µονάδος: 
ΕΥΡΩ : Πεντακόσια εβδοµήντα                                                    (570,00) 

 
 
Άρθρο A.T. 21 
Στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, , ονοµαστικής 
διαµέτρου D 800 mm, µε τις αντίστοιχες βαθµίδες καθόδου 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.7) 
 
 Προκατασκευασµένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο 
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα 
απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το 
κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00 m. 
Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον 
αριθµό και την διάµετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο 
βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο 
διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 
13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του 
καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων. 
Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια 
ροής) των εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι 
προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των 
σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε 
ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου. 
Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των 
διαστάσεων του καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού 
δακτυλίου. 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεποµένων από την 
µελέτη διαστάσεων µε τις αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους 
στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε τους 
αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιµεντοσωλήνες, σύµφωνα µε την 
µελέτη). 
• Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες 
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διαστάσεις µε µηχανικά µέσα (µε ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν 
απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η φορτοεκφόρτωση των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση, οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και 
δικτύων, οι απαιτούµενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες 
αντλήσεις. Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους 
εισερχόµενους και εξερχόµενους αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή του φρεατίου. 
• Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε µέγιστο 
µέγεθος κόκκου 25 mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα των προϊόντων, εάν 
απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά συµπυκνωµένες 
στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η κωνική απόληξη, µε 
χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού. 

Εναλλακτικά, πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε υλικά ελεγχόµενης 
χαµηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) 
Επισήµανση: 

• τα στοιχεία διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου του προβλεποµένου από την µελέτη 
ύψους, ονοµαστικής διαµέτρου (DΝ) ίσης µε την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε τις αναλογούσες 
βαθµίδες καθόδου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα σχετικά υποάρθρα του παρόντος. 
•  

Για τον καθορισµό της τιµής του φρεατίου, προστίθεται στην τιµή του κύριου άρθρου η τιµή 
του αντίστοιχου στοιχείου διαµόρφωσης του θαλάµου, στο απαιτούµενο ύψος, από το 
αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος. 

• το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιµολογείται 
ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου (ανάλογα µε το υλικό κατασκευής) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (τεµ), ανάλογα µε την εσωτερική διάµετρο 
(ID) και τον αριθµό και διάµετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά µέτρο µήκους στοιχείου 
διαµόρφωσης θαλάµου. 
Τιµή ανά µµ στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου. 
Τιµή µονάδος: 
ΕΥΡΩ : Τριακόσια πενήντα ευρώ                                           (350,00) 
  

Άρθρο A.T. 22  
Καλύµµατα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγµατος D 600mm, κλάσης 
D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6621.9) 
Καλύµµατα φρεατίων από συνθετικά υλικά (composite materials), άµεσης έγχυσης 
(µονολιθικής δοµής), χωρίς προσθήκη αδρανών στο µίγµα χύτευσης, της προβλεπόµενης από 
την µελέτη φέρουσας ικανότητας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε το πλαίσιο έδρασής τους, 
εφοδιασµένα µε παρέµβυσµα στεγάνωσης/απόσβεσης θορύβου από EPDM ή ανάλογο υλικό 
µεταξύ καλύµµατος και πλαισίου έδρασης και µηχανισµό κλειδώµατος από ανοξείδωτο 
χάλυβα, πλήρως τοποθετηµένα και ευθυγραµµισµένα. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 
Τιµή µονάδος :  
ΕΥΡΩ : Εκατόν  εβδοµήντα πέντε                                                       ( 175.00€ ) 
 
Άρθρο A.T. 23 

Προσαρµογή καλυµµάτων φρεατίων στην τελική στάθµη της οδού 
Για την αναθεώρηση ( Υ∆Ρ 6328) 
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Προσαρµογή καλυµµάτων φρεατίων στην τελική στάθµη του δρόµου, δηλαδή αφαίρεση των 
υπαρχόντων καλυµµάτων, επιµήκυνση ή καθαίρεση τµήµατος των λαιµών ή πλάκας των 
φρεατίων για την προσαρµογή τους στο υψόµετρο του δρόµου και επανατοποθέτηση του 
καλύµµατος στην τελική νέα θέση.  
Στην εργασία περιλαµβάνεται κάθε υλικό και µικροϋλικό που θα χρειαστεί ως και κάθε 
απαραίτητη εργασία, όπως η περιµετρική εκσκαφή του καλύµµατος, η αφαίρεση της στεφάνης, 
η κατασκευή του απαραίτητου ξυλότυπου και η σκυροδέτηση της επιµήκυνσης ή εναλλακτικά η 
καθαίρεση του υπάρχοντος λαιµού ή πλάκας και η πλήρη και σωστή επανατοποθέτηση του 
καλύµµατος όπως και κάθε πρόσθετη εργασία. 
Για ένα τεµάχιο προσαρµογής φρεατίου στην τελική στάθµη της οδού, όπως περιγράφεται στο 
παρόν άρθρο του Τιµολογίου. 
 
Τιµή µονάδος :  
ΕΥΡΩ : Εκατόν πενήντα                                                                  (150,00 € ) 
 
 
Άρθρο A.T. 24 

Παροχή ακαθάρτων µε φρεάτιο 
Για την αναθεώρηση ( Υ∆Ρ 6081.1  20% - Υ∆Ρ 6711.1 40% - Υ∆Ρ 6068  30% - Ο∆Ο 
4521.Β 10%) 
Για την κατασκευή µιας πλήρους παροχής ακαθάρτων, ανεξάρτητα από το µήκος της σε αγωγό 
οιασδήποτε διαµέτρου, στην οποία περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις εργασίες  που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του 
παρόντος Τιµολογίου και ειδικώτερα: 

1. Η εκσκαφή, αποκάλυψη του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, η διάνοιξη οπής 
κατάλληλης διαµέτρου στον κεντρικό αγωγό, µε ειδικό κοπτικό εργαλείο, απαγορευοµένης 
της χρήσης φλογίστρου, η εκσκαφή του ορύγµατος για τη διέλευση της παροχής, η 
καθαίρεση ή ξετρύπηµα του πεζοδροµίου και του τυχόν υπάρχοντος φρεατίου της παροχής 
επί του πεζοδροµίου και η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής. 
2. Η προµήθεια, τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και δοκιµασία του σωλήνα της παροχής 
από σωλήνες Φ160 πολυαιθυλενίου HDPE ή πολυπροπυλενίου διπλού δοµηµένου 
τοιχώµατος και όλων των ειδικών τεµαχίων (ηµιταυ, ειδικό εξάρτηµα σύνδεσης, καµπύλες, 
υλικά-εργασία συνδεσης κλπ.), η εργασία για τη στεγανή σύνδεση της παροχής στο 
φρεάτιο και στον αγωγό ακαθάρτων και κάθε άλλη εργασία και υλικό που αναφέρονται 
στα σχέδια και την Προδιαγραφή, ή που τυχόν θα απαιτηθούν λόγω των τοπικών 
συνθηκών, γιά την πλήρη και στεγανή εγκατάσταση της παροχής. 
3. Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο και η επίχωση του ορύγµατος του κεντρικού 
αγωγού και της παροχής µε θραυστό υλικό της ΠΤΠ Ο150 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
4. Η κατασκευή ή τοποθέτηση του φρεατίου σύνδεσης παροχής της αποχέτευσης, από 
άοπλο σκυρόδεµα ή πλαστικό από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο έτοιµου για 
λειτουργία µε διαµόρφωση του εσωτερικού του και τις σωληνώσεις κορµού Φ160 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, στο πεζοδρόµιο ή µέσα στην ιδιοκτησία (στον 
ακάλυπτο χώρο) ή στην άκρη του δρόµου, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις επί τόπου 
οδηγίες της Επίβλεψης.  
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατασκευή φρεατίου για τη σύνδεση της παροχής 
της αποχέτευσης και υπάρχει έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας θα αφαιρείται το 40% της 
τιµής της παροχής. 
5. Η προµήθεια και πλήρης τοποθέτηση επί του φρεατίου, στεγανού καλύµµατος φρεατίου 
παροχής από ελατό χυτοσίδηρο, της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά 
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. 
6. Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου µε τα ίδια υλικά (σκυρόδεµα και πλάκες), και η 
τελική διευθέτηση του φρεατίου ώστε να υπάρχει άριστη προσαρµογή του µε το 
πεζοδρόµιο ή γενικά τον περιβάλλοντα αυτού χώρο. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος Τιµολογίου. Ρητά 
αναφέρεται ότι στην τιµή του παρόντος άρθρου του τιµολογίου περιλαµβάνεται και η καθαίρεση 
των τυχόν υφισταµένων αγωγών καθώς και η καθαίρεση υφισταµένων εξωτερικών 
διακλαδώσεων. 
Για ένα τεµάχιο µιας πλήρους παροχής ακαθάρτων, ανεξάρτητα από το µήκος της σε αγωγό 
οιασδήποτε διαµέτρου, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιµολογίου. 
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Τιµή µονάδος : 
ΕΥΡΩ : Τριακόσια                                                                      (300,00 € ) 

 
Άρθρο A.T. 25  
Κατασκευή µεµονωµένης παροχής αποχέτευσης 
Για την αναθεώρηση ( Υ∆Ρ 6081.1  30% - Υ∆Ρ 6711.1 30% - Υ∆Ρ 6328  30% - Ο∆Ο 
4521.Β 10%) 
 Για την κατασκευή µιάς πλήρους ιδιωτικής σύνδεσης παροχής αποχέτευσης,η 
κατασκευή της οποίας θα ζητηθεί µεµονωµένα από ιδιώτη, προκειµένου να συνδεθεί το δίκτυο 
αποχέτευσης της οικοδοµής του µε υφιστάµενο αγωγό αποχέτευσης που διέρχεται µπροστά από 
την ιδιοκτησία του ανεξάρτητα από το µήκος της και σε αγωγό οιασδήποτε διαµέτρου, στην 
οποία συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά, σύµφωνα µε τους όρους που 
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 10 του παρόντος Τιµολογίου: 
1.Η εκσκαφή για την αποκάλυψη του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, η διάνοιξη οπής 
κατάλληλης διαµέτρου στον κεντρικό αγωγό, µε ειδικό κοπτικό εργαλείο, απαγορευοµένης της 
χρήσης φλογίστρου, η εκσκαφή του ορύγµατος για τη διέλευση της παροχής, η καθαίρεση ή 
ξετρύπηµα του πεζοδροµίου και του τυχόν υπάρχοντος φρεατίου της παροχής επί του 
πεζοδροµίου και η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής. 
2.Η προµήθεια, τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και δοκιµασία του σωλήνα της παροχής Φ160 
σειράς 41 και όλων των ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, σαµάρι κλπ) που αναφέρονται  στα σχέδια 
και την Προδιαγραφή , ή  που τυχόν θα απαιτηθούν λόγω των τοπικών συνθηκών. 
3.Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο και η επίχωση του ορύγµατος του κεντρικού αγωγού 
και της παροχής µε θραυστό υλικό της ΠΤΠ Ο150 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
4. Η αποκατάσταση της τοµής µε ασφαλτικό ή σκυρόδεµα ή πλάκες και σε κάθε περίπτωση µε το 
ίδιο υλικό που υπήρχε πριν την κατασκευή της παροχής.  
5. Η κατασκευή του φρεατίου σύνδεσης παροχής της αποχέτευσης, από άοπλο σκυρόδεµα 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, στο πεζοδρόµιο ή µέσα στην ιδιοκτησία (στον ακάλυπτο 
χώρο) ή στην άκρη του δρόµου, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις επί τόπου οδηγίες της 
Επίβλεψης. 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατασκευή φρεατίου για τη σύνδεση της παροχής της 
αποχέτευσης και υπάρχει έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας θα αφαιρείται το 30% της τιµής της 
παροχής. 
6. Η προµήθεια και πλήρης τοποθέτηση επί του φρεατίου, στεγανού καλύµµατος φρεατίου 
παροχής από ελατό χυτοσίδηρο, της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά 
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. 
7.Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου µε τα ίδια υλικά (σκυρόδεµα και πλάκες), και η τελική 
διευθέτηση του φρεατίου ώστε να υπάρχει άριστη προσαρµογή του µε το πεζοδρόµιο ή γενικά 
τον περιβάλλοντα αυτού χώρο. 
 8.Τα προαναφερόµενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιηµένες κατά ISO 
9001 ή 9002 και να φέρουν την σήµανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους 
κανονισµούς. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος Τιµολογίου. Ρητά 
αναφέρεται ότι στην τιµή του παρόντος άρθρου του τιµολογίου περιλαµβάνεται και η καθαίρεση 
των τυχόν υφισταµένων αγωγών ακαθάρτων καθώς και η καθαίρεση υφισταµένων εξωτερικών 
διακλαδώσεων. 
Για ένα τεµάχιο µιάς πλήρους κατασκευής µεµονωµένης παροχής αποχέτευσης, 
ανεξάρτητα από το µήκος της σε αγωγό οιασδήποτε διαµέτρου, όπως περιγράφεται στο 
παρόν άρθρο του Τιµολογίου. 
Τιµή µονάδος : 
ΕΥΡΩ :  Τριακόσια εβδοµήντα τέσσερα                                                 ( 374,00 € ) 
 
 

Άρθρο A.T. 26 

Φρεάτια επισκέψεως σωληνωτών αγωγών οµβρίων 
Για την αναθεώρηση ( Υ∆Ρ 6081.1 10% - Υ∆Ρ 6752 20% -Υ∆Ρ 6301  20% - Υ∆Ρ 6328 
40% - Ο∆Ο 4521.Β 10%)) 

Για την πλήρη κατασκευή ενός ορθογωνικού φρεατίου επισκέψεως, συµβολής, στροφής 
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ή πτώσης σωληνωτών αγωγών οµβρίων, οιασδήποτε διατοµής µετά του απαιτούµενου 
ορθογωνικού λαιµού αυτού, ελάχιστων εσωτερικών διαστάσεων 55x75 εκ. και σύµφωνα µε τα 
σχέδια της µελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε τα απαραίτητα υλικά και την εργασία, 
κατασκευαζοµένου στις καθοριζόµενες στην κατά µήκος τοµή του αγωγού θέσεις, και σε 
οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως 
περαιωµένου, µε διαστάσεις, πάχη, οπλισµό σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια των τυπικών 
φρεατίων της µελέτης, και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Η τιµή περιλαµβάνει ολοκλήρωση του φρεατίου προς κανονική λειτουργία ήτοι την απαιτούµενη 
εκσκαφή, αντιστηρίξεις πρανών και παρειών µε οποιονδήποτε τρόπο, τις τυχόν δυσχέρειες εκ 
της συναντήσεως οποιωνδήποτε αγωγών, εµποδίων, εγκαταστάσεων Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας, αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές κάθε είδους για προσωρινή απόθεση 
και οριστική αποµάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων εκσκαφών, την επίχωση 
του εναποµένοντος κενού µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α), την πλήρη αποκατάσταση του 
ασφαλτικού οδοστρώµατος, την τοποθέτηση προστατευτικών εµποδίων, την κατασκευή των 
τύπων, εσωτερικών και εξωτερικών, το σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 για τα τοιχώµατα του 
φρεατίου, τον πυθµένα, την πλάκα επικαλύψεως και το λαιµό, τον οπλισµό όπως φαίνεται στα 
εγκεκριµένα σχέδια της Υπηρεσίας, την κατασκευή του σώµατος του φρεατίου και του 
απαιτουµένου ορθογωνικού λαιµού, τη διαµόρφωση της ροής του πυθµένα του φρεατίου και το 
υπόστρωµα έδρασης αυτού σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά 
όπως καθορίζονται λεπτοµερώς στο άρθρο 1 του παρόντος Τιµολογίου. 

Ειδικώτερα στη τιµή εκτός από την εκσκαφή, τις επιχώσεις και τις αποκαταστάσεις του 
ασφαλτικού οδοστρώµατος µε όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτοµερώς στο άρθρο 1 
του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνονται επί πλέον και οι παρακάτω εργασίες: 

1. Ο εξωτερικός και εσωτερικός ξυλότυπος ή µεταλλότυπος επίπεδης ή καµπύλης 
επιφάνειας εγχύσεως ή διαστρώσεως σκυροδέµατος, ανεξαρτήτως µορφής, διαστάσεων 
και θέσεως περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για φθορά και απόσβεση ξυλείας και άλλων 
υλικών, φορτοεκφοτρώσεις και µεταφορές, ακριβή µόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση, 
κατάβρεγµα, επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισµό, ικριώµατα, ήλους και συνδέσεις και 
κάθε άλλη επί µέρους εργασίας και επιβάρυνση απαιτούµενη για τη πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τ.Π. 
2. Το σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, C12/15, C8/10 περιεκτικότητας τουλάχιστον 350, 
300 και 250 χγρ. τσιµέντου ανά µ3 έτοιµου σκυροδέµατος για τη διαµόρφωση του 
σώµατος του φρεατίου, της ροής κυρίου αγωγού και συµβαλλόντων, σύµφωνα µε τα 
σχέδια της Υπηρεσίας και τις Τ.Π. για οπλισµένα και άοπλα σκυροδέµατα, ανεξαρτήτως 
διαστάσεων και θέσεως, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων, 
από οποιαδήποτε απόσταση µεταφοράς όλων των απαιτουµένων υλικών σύµφωνα µε τις 
µελέτες σύνθεσης του σκυροδέµατος (αδρανή, τσιµέντο, νερό) µε όλες τις δαπάνες για 
την ανάµιξη, µεταφορά, τοποθέτηση, συµπύκνωση, στεγανωτικό µάζης σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του ανάλογου προϊόντος, και µε όλες τις δαπάνες των µηχανηµάτων 
µεταφοράς, ανύψωσης, ανάµιξης, έγχυσης, δόνησης κ.λπ., προστασία και συντήρηση και 
κάθε επί µέρους επιβαρύνσεις, όπως π.χ. για υπερβάλλοντα όγκο,αντιµετώπιση υδάτων, 
δοκιµές και ελέγχους, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
3. Ο απαιτούµενος σιδηρούς οπλισµός S500s από ράβδους ευθύγραµµες ή δοµικό πλέγµα, 
για τη κατασκευή του φρεατίου µετά της δαπάνης προµήθειας, µεταφοράς, κοπής, 
κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους τοποθετήσεως και µετά της επιβαρύνσεως για 
σύρµα προσδέσεως, µικροϋλικά και κάθε άλλη επι µέρους εργασία και δαπάνη 
απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τ.Π. 
4. Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη εξωτερικά των επιφανειών σκυροδεµάτων 
(σώµα φρεατίου, πλάκα και λαιµός), περιλαµβανοµένης της δαπάνης προµήθειας, 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς του υλικού, της κατεργασίας και αναµίξεως τούτου, 
των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιµές και ελέγχους και κάθε άλλης αναγκαίας επι µέρους 
εργασίας και δαπάνης σύµφωνα µε τις Τ.Π. 
5. Η διπλή επάλειψη όλων των εσωτερικών επιφανειών σκυροδεµάτων (σώµα φρεατίου, 
οροφή), µε πλαστοελαστική προστατευτική βαφή για στεγάνωση σκυροδέµατος σε δύο 
στρώσεις, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, ήτοι αστάρωµα των επιφανειών µε 
primer σε µία στρώση και διάστρωσις δύο στρώσεων µε πλαστοελαστική βαφή και του 
πεζοδροµίου µε αντιολισθητικό επίχρισµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των αντίστοιχων 
προϊόντων, της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένης της δαπάνης 
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προµήθειας, φορτοεκφορτώσεως και µεταφοράς των υλικών, της κατεργασίας και 
αναµίξεως αυτών, της επιβάρυνσης για τυχόν δοκιµές και ελέγχους και κάθε άλλης 
δαπάνης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της στεγανωτικής επάλειψης 
περιλαµβανοµένης της δαπάνης της προµήθειας, φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς των 
υλικών, της κατεργασίας και αναµίξεως τούτων, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιµές και 
ελέγχους και κάθε άλλη αναγκαία επί µέρους εργασία και δαπάνη σύµφωνα µε τα σχέδια 
και τις Τ.Π. 
6. Η µόρφωση της ροής (για τα φρεάτια συµβολής όπου προβλέπεται µελλοντικά να 
συµβάλλει έτερος αγωγός) των τυχόν συµβαλλόντων αγωγών, η κατασκευή της οπής 
συνδέσεως του συµβάλλοντος στις διαστάσεις που προβλέπονται από τα σχέδια ως και η 
εργασία τοποθέτησης τεµαχίου αναµονής (αγωγού) για την µελλοντική σύνδεση του 
συµβάλλοντος, στην οποία θα τοποθετείται κατάλληλο-ασφαλές ειδικό τεµάχιο (τάπα) για 
την ασφαλή έµφραξή του. 
7. Η προµήθεια, µεταφορά, προσέγγιση και τοποθέτηση του ειδικού χυτοσιδηρού 
καλύµµατος από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορίας D400 (ΕΛΟΤ ΕΝ 124), ορθογωνικού 
σχήµατος, µε ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις 0,60x0,45m και ελάχιστο βάρος 90 χλγ., 
και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, περιλαµβανοµένης 
της προµήθειας, προσέγγισης, τοποθέτησης, εξόδων δοκιµασίας, του κόστους 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προµηθευτή 
στη θέση εγκατάστασης, ως και κάθε άλλου αναγκαίου υλικού και εργασίας γιά την πλήρη 
και λειτουργική τοποθέτηση των καλυµµάτων και σε θέση τέτοια ώστε να έχει άριστη 
προσαρµογή µε το τελικό οδόστρωµα. Σε περίπτωση που κάποιο κάλυµµα δεν έχει σωστή 
εφαρµογή και δηµιουργείται θόρυβος κατά την κυκλοφορία οχηµάτων το συγκεκριµένο θα 
αποξηλώνεται και θα τοποθετείται νέο. 
8. Οι βαθµίδες από φαιό χυτοσίδηρο, πλήρως τοποθετηµένες πεσσοειδώς σε µέγιστη 
κατακόρυφη απόσταση µεταξύ τους 30 εκ. το πολύ. Σε περίπτωση εκ των υστέρων 
τοποθέτησης των βαθµίδων αυτή θα γίνεται µε την χρήση κονίας µη συρρικνούµενης της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, δηλαδή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου, και πλήρης 
τοποθέτηση των βαθµίδων, µετά των κάθε είδους µικροϋλικών συνδέσεως και της 
εργασίας προσέγγισης, ανοίγµατος οπών (εφόσον οι βαθµίδες τοποθετηθούν µετά την 
σκυροδέτηση), τοποθέτησης και ασφαλούς πακτώσεως, σε τέτοια θέση ώστε να µην 
παρεµποδίζεται η είσοδος στο φρεάτιο και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των προδιαγραφών 
9. Η καθαίρεση και ανακατασκευή των τυχόν υφισταµένων συναντώµενων κάθε είδους 
αγωγών, καθώς και η τυχόν καθαίρεση και ανακατασκευή υφισταµένων εξωτερικών 
διακλαδώσεων, πλην της µόνιµης µετατόπισης των παράλληλων έργων κοινής ωφέλειας, 
που αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως. 
10. Η εξασφάλιση της στεγανότητας των οπών επί του σώµατος του φρεατίου, για τη 
διέλευση των αγωγών, από ελαστική διογκούµενη µε το νερό ταινία ή µε την χρήση 
οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου µέσου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
Για ένα τεµάχιο ενός ορθογωνικού φρεατίου επισκέψεως συµβολής, στροφής ή 

πτώσης σωληνωτών αγωγών οµβρίων, οιασδήποτε διατοµής µετά του απαιτούµενου 
ορθογωνικού λαιµού αυτού, κατασκευαζοµένου στις καθοριζόµενες στην κατά µήκος τοµή του 
αγωγού θέσεις, και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως 
ύψους, πλήρως περαιωµένου µε διαστάσεις, πάχη, οπλισµό σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια 
των τυπικών φρεατίων της µελέτης, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιµολογίου. 
Εναλλακτικά  µετά από συνεννόηση µε την Επίβλεψη, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
προκατασκευασµένα φρεάτια πολυαιθυλενίου, ή φρεάτια από οπλισµένους τσιµεντένιους 
προκατασκευασµένους δακτυλίους, αφού υποστούν όλες τις απαραίτητες δοκιµασίες και είναι 
της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
Τιµή µονάδος :  
ΕΥΡΩ :  Χίλια  εκατόν τριάντα έξι                                                 (1.136,00 €) 
 
Άρθρο Α.Τ 27   
Τυπικά φρεάτια υδροσυλλογής 
 
 Για την πλήρη κατασκευή ενός τυπικού φρεατίου υδροσυλλογής αγωγών οµβρίων 
οιασδήποτε διατοµής, κατασκευαζοµένου στις καθοριζόµενες από την Επίβλεψη θέσεις, 
ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωµένου µε διαστάσεις, πάχη, οπλισµό σύµφωνα µε τα 
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εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης µε τον αντίστοιχο αγωγό σύνδεσης του φρεατίου 
υδροσυλλογής µε τον αγωγό οµβρίων, ανεξάρτητα από το µήκος του. 
Η τιµή περιλαµβάνει ολοκλήρωση του φρεατίου για πλήρη και κανονική λειτουργία, ήτοι την 
απαιτούµενη εκσκαφή του φρεατίου υδροσυλλογής, µε οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε 
έδαφος και βάθος, αντιστηρίξεις πρανών και παρειών, τις τυχόν δυσχέρειες εκ της συναντήσεως 
οποιωνδήποτε αγωγών, εµποδίων και εγκαταστάσεων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, 
αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές κάθε είδους για προσωρινή απόθεση και 
οριστική αποµάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων εκσκαφών, την επίχωση του 
εναποµένοντος κενού των ορυγµάτων µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α),  τις απαιτούµενες 
εργασίες και υλικά για τη σκυροδέτηση του φρεατίου (ξυλότυπος, διάστρωση σκυροδέµατος, 
σιδηρούς οπλισµός), τη διπλή επάλειψη των επιφανειών του σκυροδέµατος µε τσιµεντοειδές 
στεγανωτικό υλικό της έγκρισης της Επίβλεψης. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια 
µεταφορά προσέγγιση και τοποθέτηση της χυτοσιδηράς εσχάρας από ελατό χυτοσίδηρο 
κατηγορίας C 250 (ΕΛΟΤ ΕΝ 124) µε καθαρές διαστάσεις αναλογα µε τον Τύπο 1,2,3 σύµφωνα 
µε τα σχέδια και τις ΤΠ. Η εσχάρα θα τοποθετείται σε θέση τέτοια ώστε να έχει άριστη 
προσαρµογή στο υπάρχον ρείθρο ή το τελικό οδόστρωµα θα εγκιβωτίζεται σε σκυρόδεµα όπως 
φαίνεται στα σχέδια. Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώµατος µε 
το ίδιο υλικό που υπήρχε πριν την κατασκευή, η τοποθέτηση προστατευτικών εµποδίων και 
γενικώς όλες οι εργασίες που καθορίζονται λεπτοµερώς στο άρθρο 1 του παρόντος Τιµολογίου. 
Ρητά αναφέρεται ότι στην τιµή του παρόντος άρθρου του τιµολογίου περιλαµβάνεται και η 
καθαίρεση και ανακατασκευή των υφισταµένων αγωγών καθώς και η τυχόν καθαίρεση και 
ανακατασκευή υφισταµένων εξωτερικών διακλαδώσεων.  
Ο αγωγός σύνδεσης πληρώνεται ιδιαίτερα µε το άρθρο 18 του παρόντος τιµολογίου. Στην τιµή 
του φρεατίου υδροσυλλογής συµπεριλαµβάνεται η εργασία σύνδεσης του αγωγού αφενός µε το 
φρεάτιο υδροσυλλογής και αφετέρου µε το φρεάτιο οµβρίων ή τον αγωγό στον οποίο 
καταλήγει.  
Για ένα τεµάχιο τυπικού φρεατίου υδροσυλλογής αγωγών οµβρίων οιασδήποτε διατοµής, 
κατασκευαζοµένου στις καθοριζόµενες από τη µελέτη εφαρµογής και σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της Επίβλεψης θέσεις, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωµένου µε διαστάσεις, πάχη και 
οπλισµό σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια των τυπικών φρεατίων της µελέτης και τις οδηγίες 
της Επίβλεψης,όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιµολογίου. 

 
Τιµές µονάδος :  
 
Άρθ 
τιµολ 

Τύπος Αρθρα 
αναθεώρησης 

ΕΥΡΩ 
(Ολογράφως) 

ΕΥΡΩ 
(Αριθµητικώς) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
27.1 Τύπου 1  Υ∆Ρ 6081.1  30% Τετρακόσια σαράντα 440,00  € 

 (εσχάρα) Υ∆Ρ 6328  30% 
Υ∆Ρ 6752  40% 

  

27.2 Τύπου 2  Υ∆Ρ 6081.1  30% Πεντακόσια τριάντα 530,00  € 
 (εσχαρο 

θυρίδα) 
Υ∆Ρ 6328  30% 
Υ∆Ρ 6752  40% 

  

27.3 Τύπου 3  Υ∆Ρ 6081.1  30% Τριακόσια τριάντα τρία 333,00  € 
 (θυρίδα) Υ∆Ρ 6328  30% 

Υ∆Ρ 6752  40% 
  

  
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 

∆

 Ε  Υ Α  Η
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ΕΡΓΟ: 

 

 
ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ,ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018 
 
 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΗ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 378.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) 
 
 

 

 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 
 
 

   
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η Συντάξασα Η Προϊσταµένη Τµήµατος 

Ανάπτυξης Μελετών 
Κατασκευών 

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

 
 
 
 

ΧΡΥΣΗ ΠΛΕΥΡΑΚΗ 
Πολ.Μηχανικός Τ.Ε 

Κ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ  
Πολ. Μηχανικός 

 

Χ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ 
Ηλεκ. Μηχανικός 

   
   

 

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΜΑΙΟΣ 2018 3 
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α/α Περιγραφή Εργασιών 

Α.Τ. 
Αρθρο Αναθ. Μον. Ποσότη

τα 
Τιµή 
Μον. 

∆απάνη 

       
 ΟΜΑ∆Α 1:  Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΑΡ∆ΕΥΣΗ      

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

  Φ 90 
1.1 

Υ∆Ρ 6081.1  
30% 

  
      

    
  

Υ∆Ρ 6068     
30% 

  
      

    
  

Υ∆Ρ 6622.1  
30%       

    
  

Ο∆Ο 4521.Β  
10% 

m 
1,000 40.00 40,000.00 

  Φ 110 
1.2 

Υ∆Ρ 6081.1  
30% 

  
      

    
  

Υ∆Ρ 6068   
30% 

  
      

    
  

Υ∆Ρ 6622.1  
30%         

    
  

Ο∆Ο 4521.Β  
10% 

m 
10 45.00 450.00 

  Φ 90 µε τροχό 
1.3 

Υ∆Ρ 6081.1  
30% 

  
      

    
  

Υ∆Ρ 6068   
30% 

  
      

    
  

Υ∆Ρ 6622.1  
30% 

  
      

    
  

Ο∆Ο 4521.Β  
10% 

m 
2,000 16.00 32,000.00 

2 Αγωγοί ύδρευσης άρδευσης από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενεάς (σ80, MRS10, PE100), 16 Atm 
χωρίς την αποκατάσταση ασφαλτικών  

  
Φ 90 

2.1 
Υ∆Ρ 6081.1  
30%         

  
  

  
Υ∆Ρ 6068   
30%         

  
  

  
Υ∆Ρ 6622.1  
40% m 500 31.00 15,500.00 

  
Φ 110 

2.2 
Υ∆Ρ 6081.1  
30%         

  
  

  
Υ∆Ρ 6068   
30%         

  
  

  
Υ∆Ρ 6622.1  
40% m 10 37.00 370.00 

  
Φ 90 µε τροχό 

2.3 
Υ∆Ρ 6081.1  
30%         

  
  

  
Υ∆Ρ 6068   
30%         

  
  

  
Υ∆Ρ 6622.1  
40% m 500 15.00 7,500.00 

3 Φρεάτια ύδρευσης 

3 

Υ∆Ρ 6081.1  
10% 

τεµ 1 1,444.00 1,444.00 
Υ∆Ρ 6752 20%   
Υ∆Ρ 6301 20%   
Υ∆Ρ 6328 50% 
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4 Υδροληψία ύδρευσης σε 
αγωγούς από πολυαιθυλένιο 

4 

Υ∆Ρ 6081.1  
30% 

τεµ 135 149.00 20,115.00 

Υ∆Ρ 6069 30% 
Υ∆Ρ 6623 30% 
Ο∆Ο 4521.Β  
10% 

5 Κατασκευή µεµονωµένης 
παροχής (υδροληψίας) 
ύδρευσης 

5 

Υ∆Ρ 6081.1  
30% 

τεµ 10 200.00 2,000.00 

Υ∆Ρ 6069 30% 
Υ∆Ρ 6623 30% 
Ο∆Ο 4521.Β 
10% 

6 Σύνδεση υδροµέτρου σε 
υφιστάµενο αγωγό 
υδροληψίας οποιασδήποτε 
διαµέτρου, µε ή χωρίς 
τοποθέτηση πολλαπλού 
διανοµέα   

  

        
Σύνδεση υδροµέτρου χωρίς 
τοποθέτηση πολλαπλού 
διανοµέα 6.1 

Υ∆Ρ 6630.1 
τεµ 500 25.00 12,500.00 

Σύνδεση υδροµέτρου µε 
τοποθέτηση πολλαπλού 
διανοµέα 6.2 

Υ∆Ρ 6630.1 
τεµ 70 30.00 2,100.00 

7 ∆ικλείδες ελαστικής εµφράξεως από ελατό χυτοσίδηρο 
  Φ 80 7 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ 5 150.00 750.00 
8 Αερoεξαγωγοί διπλής 

ενέργειας 8 
Υ∆Ρ 6657.1 τεµ 1 300.00 300.00 

9 Υδροστόµια πυρκαγιάς  9 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ 1 480.00 480.00 
10 Σύνδεση υφιστάµενου 

αγωγού από οποιοδήποτε 
υλικό εκτός ΡΕ µε νέο αγωγό 
οποιουδήποτε υλικού και 
διαµέτρου µε χρήση ειδικών 
συνδέσµων, µε αποµόνωση 
του δικτύου ύδρευσης 10 

Υ∆Ρ 6611.3  
40% Υ∆Ρ 6610  
60% 

τεµ 

25 124.00 3,100.00 
11 ∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου 

αγωγού ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 
υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο 
οποίος έχει αποµονωθεί από 
το δίκτυο, µε τοποθέτηση 
ειδικού τεµαχίου 11 Υ∆Ρ 6622.1 τεµ 20 103.00 2,060.00 

12 Αποµόνωση υφιστάµενου 
αγωγού ύδρευσης από το 
δίκτυο           
Φ80 12.1 Υ∆Ρ 6630.1  

35%  Υ∆Ρ 
6611.1  65% 

τεµ 20 51.50 1,030.00 
Φ100 12.2 τεµ 20 57.00 1,140.00 
Φ150 12.3 τεµ 20 67.00 1,340.00 

13 Επισκευή  υφιστάµενου 
αγωγού ύδρευσης 
οποιουδήποτε υλικού ο 
οποίος έχει υποστεί βλάβη 
για µήκος επέµβασης έως 3µ.    

ΝΑΥ∆Ρ 
16.18Ν.1 

        
 Για διάµετρο υφισταµένου 
αγωγού Φ63 έως Φ110 13.1   Τεµ. 80 200.00 16,000.00 
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 Για διάµετρο υφισταµένου 
αγωγού Φ125 έως Φ160 13.2   Τεµ. 10 220.00 2,200.00 
 Για διάµετρο υφισταµένου 
αγωγού Φ175 έως Φ225 13.3   Τεµ. 5 250.00 1,250.00 

14 Πρόσθετη αποζηµίωση για 
την επισκευή υφιστάµενου 
αγωγού ύδρευσης 
οποιουδήποτε υλικού ο 
οποίος έχει υποστεί βλάβη 
στο τµήµα αγωγού  που 
υπερβαίνει τα 3µ.   

ΝΑΥ∆Ρ 
16.18Ν.2 

        
 Για διάµετρο υφισταµένου 
αγωγού Φ63 έως Φ110 14.1   µ.µ 50 40.00 2,000.00 
 Για διάµετρο υφισταµένου 
αγωγού Φ125 έως Φ160 14.2   µ.µ 10 50.00 500.00 
 Για διάµετρο υφισταµένου 
αγωγού Φ175 έως Φ225 14.3   µ.µ 5 80.00 400.00 

15 Επισκευή µε αντικατάσταση  
υφιστάµενης υδροληψίας 
ύδρευσης  15 

ΝΑΥ∆Ρ 
16.18Ν.3 τεµ 5 180.00 900.00 

              
  ΣΥΝΟΛΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ           167,429.00 
  ΓΕ & ΟΕ 18%           30,137.22 
  Γενικό Σύνολο 1           197,566.22 
  Απρόβλεπτα           29,634.93 
  Γενικό Σύνολο 2           227,201.15 
  Πρόβλεψη Αναθεώρησης           798.85 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ   
      

  228,000.00 
    
                

α/α Περιγραφή Εργασιών 
Α.Τ. 

Αρθρο Αναθ. Μον. Ποσότη
τα 

Τιµή 
Μον. 

∆απάνη 

       
 ΟΜΑ∆Α 2: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ     

16 Αγωγοί ακαθάρτων µε σωλήνες PVC σειράς 41 µε αποκατάσταση ασφαλτικού   
Φ 200 

16.1 
Υ∆Ρ 6081.1  
30% 

  
      

               
  

Υ∆Ρ 6068   
30% 

  
      

  
  

Υ∆Ρ 6711.2  
30% 

  
      

  
  

Ο∆Ο 4521.Β 
10% 

m 
400 60.00 24,000.00 

Φ 250 
16.2 

Υ∆Ρ 6081.1  
30% 

      
  

  
Υ∆Ρ 6068    
30% 

      
  

  
Υ∆Ρ 6711.3  
30% 

      
  

  
Ο∆Ο 4521.Β  
10% 

m 
50 73.00 3,650.00 

17 Αγωγοί ακαθάρτων µε σωλήνες PVC σειράς 41 χωρις αποκατάσταση ασφαλτικού   
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  Φ 200 
17.1 

Υ∆Ρ 6081.1  
30% 

  
      

    
  

Υ∆Ρ 6068   
30% 

  
      

    
  

Υ∆Ρ 6711.2  
40% 

m 
100 50.00 5,000.00 

  Φ 250 
17.2 

Υ∆Ρ 6081.1  
30% 

  
      

    
  

Υ∆Ρ 6068    
40% 

  
      

    
  

Υ∆Ρ 6711.3  
30% 

m 
50 61.00 3,050.00 

18 Αγωγοί οµβρίων µε σωλήνες  πολυαιθυλενίου HDPE ή πολυπροπυλενίου, διπλού 
δοµηµένου τοιχώµατος SN8 (DN/ID), µε αποκατάσταση ασφαλτικών   

Φ 250 
18.1 

Υ∆Ρ 6081.1  
30% 

        
  

  
Υ∆Ρ 6068   
30% 

        
  

  
Ο∆Ο 4521.Β 
10% 

        
  

  
Υ∆Ρ 6711.2  
30% 

m 200 53.00 10,600.00 
Φ 300 

18.2 
Υ∆Ρ 6081.1  
30% 

        
  Υ∆Ρ 6068   

30% 
        

  Ο∆Ο 4521.Β 
10% 

        
  Υ∆Ρ 6711.2  

30% 
m 100 62.00 6,200.00 

D400 
18.3 

Υ∆Ρ 6081.1  
30% 

  
      

 
  

Υ∆Ρ 6068   
20% 

  
      

 
  

Υ∆Ρ 6551.3  
50% 

  
      

  
  

Ο∆Ο 4521.Β  
10% 

m 
200 132.00 26,400.00 

D600 
18.4 

Υ∆Ρ 6081.1  
30% 

  
      

 
  

Υ∆Ρ 6068   
20% 

  
      

 
  

Υ∆Ρ 6551.5  
50% 

  
      

  
  

Ο∆Ο 4521.Β  
10% 

m 
10 181.00 1,810.00 

19 Κυλινδρικά φρεάτια 
ακαθάρτων             

Τύπου I α 19 
Υ∆Ρ 6081.1   
10% 

  
      

  Υ∆Ρ 6752  20%         
  Υ∆Ρ 6302  20%         
  Υ∆Ρ 6328  40%         
  

  
Ο∆Ο 4521.Β  
10% 

τεµ. 
5 1,140.00 5,700.00 
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20 Φρεάτιο  κατά   ΕΛΟΤ  ΕΝ 
13598-2,    ονοµαστικής 
διαµέτρου  D  800  mm,  µε  
ύψος  στοιχείων  βάσης  και 
κώνου 1,10 m, δύο εισόδων 
και µιας εξόδου διαµέτρου 
έως D 315 mm 20 Υ∆Ρ 6711.7 τεµ 5 570.00 2,850.00 

21 Στοιχείο  διαµόρφωσης  
θαλάµου  φρεατίου  κατά  
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 
ονοµαστικής διαµέτρου D 
800 mm, µε τις αντίστοιχες 
βαθµίδες καθόδου 21 Υ∆Ρ 6711.7 µµ 5 350.00 1,750.00 

22 Καλύµµατα  φρεατίων  από  
συνθετικά  υλικά,  καθαρού 
ανοίγµατος D 600mm, 
κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
124 22 Υ∆Ρ 6621.9 τεµ. 5 175.00 875.00 

23 Προσαρµογή φρεατίων  στην 
τελική στάθµη της οδού 23 Υ∆Ρ 6328 τεµ 3 150.00 450.00 

24 
Παροχή ακαθάρτων µε 
φρεάτιο 24 

Υ∆Ρ 6081.1  
20% 

  
      

  
    

Υ∆Ρ 6711.1 
40% 

    
    

      Υ∆Ρ 6068  30%         
  

    
Ο∆Ο 4521.Β  

10% 
τεµ. 

20 300.00 6,000.00 
25 Κατασκευή  µεµονωµένης 

παροχής αποχέτευσης 

25 Υ∆Ρ 6081.1  30%         
    Υ∆Ρ 6711.1  30%         
      Υ∆Ρ 6328  30%         
      Ο∆Ο 4521.Β 10% τεµ. 3 374.00 1,122.00 
26 Φρεάτια επισκέψεως  

σωληνωτών αγωγών οµβρίων 26 
Υ∆Ρ 6081.1  
10%         

  Υ∆Ρ 6752  20%           
  Υ∆Ρ 6301  20%           
    Υ∆Ρ 6328 40%         
    Ο∆Ο 4521.Β  

10% 
τεµ. 

2 1,136.00 2,272.00 
27 Τυπικά φρεάτια 

υδροσυλλογής              
    

  
Υ∆Ρ 6081.1  
30%         

  Τυπου 1 (εσχάρα) 27.1 Υ∆Ρ 6328 30% τεµ 10 440 4,400.00 
  Τυπου 2 (εσχαροθυρίδα) 27.2 Υ∆Ρ 6752 30% τεµ 5 530 2,650.00 
  

Τυπου 3 (Θυρίδα ) 27.3 
Ο∆Ο 4521.Β  

10% τεµ 3 333 999.00 
     
                
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ           109,778.00 
  ΓΕ & ΟΕ 18%           19,760.04 
  Γενικό Σύνολο 1           129,538.04 
  Απρόβλεπτα           19,430.71 
  Γενικό Σύνολο 2           148,968.75 
  Πρόβλεψη Αναθεώρησης           1,031.25 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
      

  150,000.00 
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  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ       277,207.00 
  ΓΕ & ΟΕ 18%           49,897.26 
  Γενικό Σύνολο 1           327,104.26 
  Απρόβλεπτα           49,065.64 
  Γενικό Σύνολο 2           376,169.90 
  Πρόβλεψη Αναθεώρησης           1,830.10 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ           378,000.00 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 

 
ΕΡΓΟ: 

 

 
ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ,ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018 

 
 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΗ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 378.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) 
 
 

 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 
 

   
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η Συντάξασα Η Προϊσταµένη Τµήµατος 

Ανάπτυξης Μελετών 
Κατασκευών 

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

 
 
 
 

ΧΡΥΣΗ ΠΛΕΥΡΑΚΗ 
Πολ.  Μηχανικός Τ.Ε 

Κ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ  
Πολ. Μηχανικός 

 

Χ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ 
Ηλεκ. Μηχανικός 

   
   
   

 
 
 

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΜΑΙΟΣ 2018 4 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΡΓΟ  :  ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ,ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018 

 
EI∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

ΑΡΘΡΟ  1ο - Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ.- Εγγυήσεις 
1.1  Αντικείµενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους 
οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της εργολαβικής Συµβάσεως και προς τα 
σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη θα γίνει η κατασκευή του έργου 
«ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018», όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 Για το έργο αυτό θα ισχύουν οι όροι της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 
που εγκρίθηκε µε την Εγκύκλιο Απόφαση Α.67/ΓΓ∆/257/679 Φ4/11.3.1974 του ΥΠ.∆.Ε. (ΦΕΚ Β 
370/29.3.79) µε την παρατήρηση ότι όπου µνηµονεύονται σ' αυτήν οι διατάξεις του Π.∆. 56/73  
&  του Π.∆. 609/1985 (ΦΕΚ Α 223), θα νοούνται οι αντίστοιχες  του Ν. 4412/2016. 
1.2 Εγγύηση για την καλή εκτέλεση  
1.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του Έργου και της 
Σύµβασης εν γένει, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  
1.2.2 Προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύµβασης είναι η παροχή από τον Ανάδοχο 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, που παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές "καλής εκτέλεσης" σύµφωνα 
µε το άρθρο 72 παραγρ.1 (β) του Ν.4412/2016. Το ποσοστό της εγγύησης ορίζεται σε πέντε 
(5) % επί της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.  
1.2.3 Οι εγγυητικές επιστολές "καλής εκτέλεσης" θα πρέπει να εκδίδονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ.3 του Ν.4412/2016. 
1.2.4 Κάθε εγγυητική επιστολή θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 72 παραγ 4 του Ν.4412/2016. 
1.2.5 Η αρχική εγγύηση "καλής εκτέλεσης", που αποτελεί προ απαίτηση για την υπογραφή 
της Σύµβασης, συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 
που γίνονται κατά τις τµηµατικές πληρωµές των εργασιών προς τον Ανάδοχο. Οι κρατήσεις 
αυτές ορίζονται σε πέντε στα εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών και δέκα στα 
εκατό (10%) στην πιστοποιούµενη αξία των υλικών που τυχόν περιλαµβάνονται προσωρινά στις 
πιστοποιήσεις µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις αυτές είναι δυνατόν 
να αντικατασταθούν µε εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραπάνω 
παραγράφους. 
1.2.6 Σχετικά µε την αυξοµείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, την αντικατάστασή της, 
την επιστροφή της κλπ, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 
1.2.7 Επισηµαίνεται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, πέραν των προβλεποµένων διατάξεων, 
καλύπτουν και την αδυναµία του Αναδόχου για πληρωµή των υποχρεώσεων του σε ότι αφορά 
τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.  
1.3 Επίβλεψη 
1.3.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το 
προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους 
Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένων των πάσης φύσεως συµβούλων της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, 
λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία 
θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις 
έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση 
του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης 
στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 
1.3.2 Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 
ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, 
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∆ιατάξεις κλπ, ούτε µειώνει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που 
επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών 
Τευχών ∆ηµοπράτησης. 
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ  2ο Αντικείµενο εργολαβικής συµβάσεως- Υπογραφή Σύµβασης  
 
2.1 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου  
Το αντικείµενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή µεµονωµένων και µικρών σε µήκος δικτύων 
ύδρευσης, αποχέτευσης µε τις αντίστοιχες παροχές, σύµφωνα µε αιτήµατα δηµοτών,  και τυχόν 
αντικαταστάσεις δικτύων που θα διατυπώνονται από τα αντίστοιχα συνεργεία, σύµφωνα µε την 
οριστική µελέτη ύδρευσης -αποχέτευσης πόλης Ηρακλείου και τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας.  
Οι δρόµοι στους οποίους θα γίνουν οι παραπάνω επεµβάσεις δεν καθορίζονται στην παρούσα 
φάση, αλλά θα δίνονται στον ανάδοχο κατά την εξέλιξη του έργου, µαζί µε τα στοιχεία της 
οριστικής µελέτης. 
 
2.1.1 Ειδικότερα το έργο περιλαµβάνει : 
1. Τη επαλήθευση των στοιχείων της οριστικής µελέτης  κατά τµήµατα, τα οποία θα 
περιλαµβάνουν µικρά σε µήκος και ανεξάρτητα τµήµατα οδών σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας και τα οριζόµενα στην παρούσα (άρθρο 12). 
2. Την κατασκευή του έργου όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω,  σύµφωνα µε τα  
συµβατικά στοιχεία της µελέτης, τα σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας που θα δοθούν κατά 
την εκτέλεση των εργασιών ανάλογα µε την υφιστάµενη κατάσταση δικτύων, εµποδίων Ο.Κ.Ω. 
κ.λ.π.  
2.1.2 Συγκεκριµένα το έργο περιλαµβάνει κυρίως: 

5. την κατασκευή αγωγών ύδρευσης, άρδευσης σε διάφορους δρόµους στις εντός και 
εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και στα ∆.∆. του ∆ήµου, σύµφωνα µε αιτήµατα δηµοτών, 
ή αιτήµατα του συνεργείου ύδρευσης. Συνολικά προβλέπονται 4.020µ. αγωγών 
ύδρευσης, άρδευσης µε σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς 16 Atm, διατοµής 
Φ90, Φ110 και Φ90 µε τροχό, µε αποκατάσταση ή χωρίς ασφαλτικών, µε τα αντίστοιχα 
φρεάτια και τις απαραίτητες συσκευές, µε τις υδροληψίες στους αντίστοιχους αγωγούς 
καθώς και µεµονωµένες υδροληψίες ύδρευσης, άρδευσης. Επίσης προβλέπονται 
συνδέσεις υφιστάµενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ µε νέο αγωγό, 
διαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάµενο 
από ΡΕ και αποµονώσεις υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο. Επί πλέον τη 
σύνδεση υδροµέτρων  σε υφιστάµενο αγωγό καθώς και των εργασιών επισκευής και 
αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης, άρδευσης που θα εκτελούνται σποραδικά και 
µόνο µετά από εντολή της υπηρεσίας. 

6. την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόµους στις εντός 
και εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και στα ∆.∆. του ∆ήµου, σύµφωνα µε αιτήµατα 
δηµοτών, ή αιτήµατα του συνεργείου αποχέτευσης. Συνολικά προβλέπονται 600,00µ. 
αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες PVC σειράς 41, διαµέτρου Φ200 & Φ250 
µε αποκατάσταση ή χωρίς ασφαλτικών, µε τα αντίστοιχα τυπικά κυλινδρικά φρεάτια ή 
εναλλακτικά  προκατασκευασµένα φρεάτια πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου µετά από 
συνεννόηση µε την Επίβλεψη. Επίσης προβλέπονται οι παροχές αποχέτευσης στους 
αντίστοιχους αγωγούς και µεµονωµένες παροχές αποχέτευσης σε υφιστάµενους 
αγωγούς. 

7. την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης οµβρίων σε περιοχές που υπάρχουν ιδιαίτερα 
οξυµµένα προβλήµατα οµβρίων. Συνολικά προβλέπονται 210µ. αγωγών οµβρίων µε 
σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE ή πολυπροπυλενίου, διπλού δοµηµένου τοιχώµατος SN8 
(DN/ID), διαµέτρου D400, D600 µε τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και µε 
αποκατάσταση ή χωρίς ασφαλτικών. Επίσης προβλέπονται  η κατασκευή φρεατίων  
υδροσυλλογής  τύπου 1,2 & 3 

8. την προσαρµογή φρεατίων στην τελική στάθµη της οδού. 
Η προτεραιότητα κατασκευής θα δίδεται από την Υπηρεσία. Η υλοποίηση της κατασκευής θα 
γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη της µελέτης, και τις οδηγίες και επί 
τόπου εντολές της Υπηρεσίας, λαµβανοµένης υπόψη της υφισταµένης κατάστασης των 
υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ω. και γενικά των τοπικών συνθηκών. 
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2.2 Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου η ∆ΕΥΑΗ µπορεί να επιφέρει οποιεσδήποτε  
τροποποιήσεις στη µορφή του έργου τα σχέδια, την ποιότητα, το είδος, τη θέση ή την ποσότητα 
των εργασιών που επιβάλλονται για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου. Ο 
ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε καµµιά αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή. Εαν 
για τους ανωτέρω λόγους παραστεί ανάγκη προσαρµογής µελετών ή Τοπογραφικών εργασιών, 
ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην σύνταξη τους σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας 
χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. 
2.3 Τα ανωτέρω έργα προϋπολογισµού σύµφωνα µε την µελέτη 378.000,00 € (χωρίς  ΦΠΑ) 
θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης και των λοιπών τευχών 
∆ηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης δηλ. Τεχνικών Προδιαγραφών, σχεδίων και τευχών 
της τεχνικής µελέτης που εγκρίθηκε από το ∆Σ της ∆ΕΥΑΗ και µε τιµές µονάδος που 
καθορίζονται στην προσφορά του Αναδόχου που θα αναδειχτεί απο τον διαγωνισµό 
2.4 Κατακύρωση – Σύναψη  σύµβασης  
Πριν την κατακύρωση της σύµβασης ο αναθέτων φορέας Αρχή ζητεί από τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός 
προθεσµίας 10 ηµερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 
80, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν4412/2016. Η διαδικασία ελέγχου των 
προαναφερόµενων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού και  τη διαβίβαση 
του φακέλου στην Προϊσταµένη Αρχή για τη λήψη απόφασης. 
Μετά την απόφαση κατακύρωσης ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 
την υπογραφή της σύµβαση εντός είκοσι ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 
Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα 
εξής: 
5 Έγγραφα ορισµού εκπροσώπου αναδόχου για την υπογραφή της σύµβασης. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1.2 της παρούσης. 
ΑΡΘΡΟ  3ο - Συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας 
3.1 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και η 

εκτέλεση του έργου, µε σειρά ισχύος τούτων σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας είναι: 
1. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
4. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
3.2 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που θα εφαρµοσθούν για την εκτέλεση των έργων 

περιλαµβάνονται στο τεύχος "Τεχνικές Προδιαγραφές" που συντάχθηκαν για το παρόν 
έργο. 
Συµπληρωµατικά µε τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές θα ισχύουν οι εφαρµόσιµες 
διατάξεις των Προτύπων Προδιαγραφών και Κανονισµών που εφαρµόζονται στην Ελλάδα - 
σκυροδέµατα, τσιµέντα, αδρανή και νερό 
- σιδηρού οπλισµό σκυροδεµάτων 
- ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις 
- έργα οδοποιίας 
-χωµατουργικά έργα 
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3.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων που καθορίζονται 

στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται αλλιώς στα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου. 

3.4 ∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσης Συµβάσεως υπόκεινται στις διατάξεις των 
ισχυόντων Κανονισµών και των σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

ΑΡΘΡΟ 4ο - Πηγές λήψεως υλικών και θέσεις αποθέσεως των ακαταλλήλων ή 
πλεοναζόντων  υλικών 
4.1 Τα αµµοχάλικα θα είναι θραυστό λατοµείου, και θα προέρχονται κατ' αρχήν απ' τα λατοµεία 
της περιοχής. 
Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων 
για την παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου στο έργο, πρέπει συνεπώς αυτός στις τιµές 
που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να συµπεριλάβει όλες τις απο οιονδήποτε λόγο 
απαιτούµενες δαπάνες για την προµήθεια απο ιδιωτικά ή κοινοτικά λατοµεία, ορυχεία, κοίτες 
ποταµών, χειµάρρων κ.λ.π. των αναγκαιούντων αργών υλικών, ή για τη µίσθωση ή αγορά 
εκτάσεων προς παραγωγή των υλικών αυτών. 
 Επίσης στις τιµές προσφοράς του, πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες, κατασκευής και 
συντηρήσεως οδών προσπελάσεως, µεταφορών των υλικών απο οποιαδήποτε πηγή και αν 
λαµβάνονται κ.λ.π., µη αναγνωριζοµένης ουδεµίας αξιώσεως του αναδόχου για πληρωµή άλλης 
αποζηµιώσεως λόγω προσθέτων τυχόν µεταφορών ή δυσµενών συνθηκών µισθώσεως 
λατοµείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκαλύψεως και δηµιουργίας ή εκµεταλλεύσεως αυτών κ.λ.π  
4.2 Το γαιώδες υλικό επιχώσεως, θα λαµβάνεται από τα κατάλληλα γαιώδη προϊόντα εκσκαφής. 
4.3 Ο Εργολάβος επίσης, είναι υποχρεωµένος όπως προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής 
υλικών που θα εκλέξει, προβεί µε µέριµνά του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της 
πηγής σε εγκεκριµένο εργαστήριο της περιοχής εκτελέσεως των έργων, για να διαπιστωθεί η 
καταλληλότητα αυτού και το σύµφωνό του προς τις σχετικές προδιαγραφές της εργολαβίας. 
4.4 Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, µετά από υποβολή προτάσεως από 
τον ανάδοχο σε κατάλληλους χώρους και µετά από σχετική έγκριση της ∆ιευθύνουσας 
υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε 
προεγκριθέντες χώρους ο ανάδοχος οφείλει να εξεύρει και να χρησιµοποιήσει άλλους 
κατάλληλους χώρους, της εγκρίσεως της υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
4.5 Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιµοποιουµένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, και κάτω απ' 
την παρακολούθηση της Υπηρεσίας. 
4.6 Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο προς τις 
εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές των πάσης φύσεως ειδών και υλικών κ.λ.π. που 
υπεισέρχονται εκάστοτε στις διάφορες εργασίες και οίκοθεν εξυπακούεται ότι µε την προσφορά 
του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτελέσεως των έργων µε δόκιµα 
υλικά. 
 Ως εκ τούτου η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα της ανα πάσα στιγµή δειγµατοληψίας και 
ελέγχου της ποιότητας, διαστάσεων κ.λ.π., τόσο των πάσης φύσεως ειδών, υλικών κ.λ.π., όσο 
και των εργασιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες των εργαστηριακών 
ελέγχων που θα απαιτηθούν, τούτων αναγοµένων στα γενικά έξοδα του, χωρίς βεβαίως αυτό να 
απαλλάσσει από την ευθύνη τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι µοναδικός και εξ' ολοκλήρου 
υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιµο των πάσης φύσεως υλικών και ειδών, καθώς και των 
εργασιών. 
 Οι θέσεις λήψεως των καταλλήλων προδιαγραφοµένων υλικών θα καθορισθούν από 
την ∆/σα Υπηρεσία µετά από πρόταση του Αναδόχου. 
 Η ∆/σα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει τον Ανάδοχο να προµηθευτεί τα υλικά 
αυτά από άλλες θέσεις, χωρίς αυτό να δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στον Ανάδοχο να αλλάξει τις 
τιµές του Τιµολογίου. 
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ΑΡΘΡΟ  5ο - Προθεσµίες περαιώσεως του έργου - Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες  
 5.1 Η συνολική προθεσµία περαίωσης της κατασκευής του έργου ορίζεται σε δώδεκα 
(12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης από τον ανάδοχο. 
 5.2 Παράταση της προθεσµίας, εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 147 του Ν.4412/2016. Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη αρχή 
ύστερα από αίτηση του αναδόχου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν. 
4412/2016. 

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

5.4 Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση 
ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα ποσού διακοσίων (200) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα 
παράλειψης. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 146 του ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ  6ο - ∆ιάγραµµα προγραµµατισµού των έργων 
6.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει σε χρονικό διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης  να υποβάλλει σ’ αυτήν το χρονοδιάγραµµα των συγκεκριµένων εργασιών.  
6.2  Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος θα γίνεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός 
προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από της υποβολής του. 
6.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν.4412/2016 η συµβατική προθεσµία αρχίζει µε την 
υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ  7ο - Τιµές µονάδος νέων εργασιών 
 Για τον κανονισµό τιµών µονάδας νέων εργασιών για την παρούσα εργολαβία ισχύει 
το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. 
7.1 Τα ενιαία τιµολόγια τα οποία εγκρίθηκαν µε τον  Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων 
Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων – Απόφαση Αριθ. ∆ΝΣγ/οικ 35577/ΦΝ 466/ ΦΕΚ 
Τεύχος Β/ 1746 /19-5-2017) 
 
7.2 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει 
απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016, τις οποίες ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει.  
Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε τον χρόνο 
συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ  8ο - Προκαταβολές 
∆εν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : Πρόγραµµα ποιότητας έργου 
9.1  Γενικά – Υποχρεώσεις Αναδόχου 
9.1.1 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, όσον αφορά στην ανάπτυξη 
και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), όπως προκύπτουν από την απόφαση της 
ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265/18-10-2000 Τεύχος Β’ ) του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε για «Εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ) στα ∆ηµόσια Έργα και 
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Μελέτες» καθώς και από τις απαιτήσεις και περιορισµούς γενικά για θέµατα ποιότητας, που 
θέτουν τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης της Παρούσας Σύµβασης. 
9.1.2 Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση, είναι υποχρεωµένος, είτε έχει 
πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, να συντάξει 
Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου και να το υποβάλλει σε τρία αντίτυπα τουλάχιστον, στην 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
9.1.3 Η διευθύνουσα Υπηρεσία εφόσον διαπιστώσει ότι το Π.Π.Ε. δεν είναι συντεταγµένο 
σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, το επιστρέφει για διόρθωση και επανυποβολή. Σε αντίθετη 
περίπτωση το Π.Π.Ε. ελέγχεται και εγκρίνεται σε συνεργασία µε την Προϊσταµένη Αρχή εντός 10 
εργάσιµων ηµερών. Σε περίπτωση επανειληµµένης υποβολής η προθεσµία νοείται από την 
τελευταία υποβολή. Ένα αντίγραφο του εγκεκριµένου Π.Π.Ε. επιστρέφεται στον ανάδοχο και τα 
υπόλοιπα δύο παραµένουν στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την Προϊσταµένη Αρχή. 
9.1.4 Σκοπός της εφαρµογής ενός Προγράµµατος Ποιότητας στην συγκεκριµένη εργολαβία 
είναι να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος µε την 
παρούσα Σύµβαση, έναντι του ΚτΕ, σχετικά µε τον χρόνο, το κόστος και την προδιαγεγραµµένη 
ποιότητα µελέτης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 
9.1.5 ΤΟ Π.Π.Ε θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο πρότυπο ISO 10005:1995 ή 
σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας (π.χ. ISO 9001 ή ISO 9002), θα είναι 
σύµφωνο µε τα συµβατικά τεύχη και συµβατό και προσαρµοσµένο στο Σύστηµα ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας της Υπηρεσίας ή του ΚτΕ – εφόσον διαθέτει τέτοιο σύστηµα – το οποίο θα θεωρηθεί 
ως συµβατικό στοιχείο και θα ληφθεί σαν βάση. 
9.1.6 Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης, εκτείνονται τόσο 
στην ανάπτυξη από τον Ανάδοχο ενός Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance – 
Q.A) που θα έχει σχεδιαστεί ήδη πριν την έναρξη του έργου, όσο και στον Έλεγχο Ποιότητας 
(Quality Control – Q.C) του συγκεκριµένου έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του. Ο 
έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του έργου (µελέτες, κατασκευές, συντήρηση) και 
αφορά τόσο στο παραγόµενο προϊόν (τµήµατα του έργου) και στην εφαρµογή των 
απαιτούµενων µεθόδων µε τις οποίες εκτελούνται οι διάφορες εργασίες όσο και στον 
χρησιµοποιούµενο ή ενσωµατούµενα εξοπλισµό και υλικά. 
 Η εφαρµογή ενός Συστήµατος ∆ιασφάλισης ποιότητας υπό του Αναδόχου, έχει σκοπό 
να παρέχεται στον ΚτΕ η µέγιστη δυνατή εµπιστοσύνη ότι το παραγόµενο έργο (εργασίες, 
µελέτες, κλπ.) θα ικανοποιεί τις δεδοµένες και προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις ποιότητας. 
9.1.7 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει µε σύµφωνη γνώµη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, 
ένα ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό επί τόπου του έργου, κατάλληλων προσόντων και εµπειρίας, 
υπεύθυνο για τα θέµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, καθώς και τον 
Αναπληρωτή του. 
9.1.8 Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που 
προβλέπεται από τα Συµβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να 
λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους εργασιών 
που συνθέτουν το έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα Συµβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και 
εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς 
την κατασκευή και άµεµπτη εµφάνισή του, όσο και ως προς την εναρµόνισή του µε τα λοιπά 
τµήµατα του έργου και να πληροί το σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει. 
9.1.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισµούς µε 
µέριµνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητά 
τους προς τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. 
Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις κατασκευές, την συντήρηση 
του έργου καθώς και τυχόν µελέτες που θα συνταχθούν.  
9.1.10  Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και 
προκατασκευασµένων στοιχείων, ελαττωµάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης 
ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στα άρθρα 58 και 60 του Ν. 3669/ 2008. 
Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περίπτωση διαφωνιών 
ως προς τα αποτελέσµατα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει 
κατάλληλο εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. 
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9.1.11 Μέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, 
είναι και η συγκρότηση και εγκατάσταση επί τόπου των έργων, πριν από την έναρξη των 
σχετικών εργασιών, εργαστηρίου δοκιµασίας υλικών και ελέγχου έργου, το οποίον θα ιδρυθεί 
και θα λειτουργεί µε δαπάνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο 
στα εργαστήρια στα εντεταλµένα όργανα της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση των δοκιµών 
που θα γίνονται εκεί. 
Το ανωτέρω εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε όλο τον αναγκαίο εξοπλισµό, καθώς και 
µε τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως, και µάλιστα στην περίοδο αιχµής των 
εργασιών, στις τεχνικές απαιτήσεις που απορρέουν από τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές 
καθώς και από τους λοιπούς συµβατικούς όρους. 
Το παραπάνω εργαστήριο δεν είναι απαραίτητο αν οι απαιτήσεις του έργου σε εργαστηριακούς 
ελέγχους και δοκιµασίες καλύπτονται από το Π.Ε.∆.Ε. ή το Κ.Ε.∆.Ε. ή άλλα διαπιστευµένα 
εξωτερικά εργαστήρια που θα χρησιµοποιηθούν µετά την έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης από 
τον ανάδοχο. 
Αν η διεξαγωγή µερικών ελέγχων µπορεί να γίνει µόνο στο εξωτερικό, ο Ανάδοχος θα 
επιβαρυνθεί µε όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαµονής των εκπροσώπων της Επίβλεψης, που θα 
επιθεωρούν αυτούς τους ελέγχους. 
9.1.12 Εκτός από τον έλεγχο ποιότητας που θα διενεργεί ο Ανάδοχος σε όλες τις φάσεις της 
εργολαβίας, ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί Έλεγχο Ποιότητας (Q.C) των υλικών, 
του εξοπλισµού των κατασκευών κ.λ.π και έλεγχο του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
(Q.A), στον Βαθµό και µε τον τρόπο που θα κρίνει αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος 
υποχρεούται, εφ' όσον ζητηθεί η συνδροµή του, να διαθέτει χωρίς αποζηµίωση το τυχόν 
απαιτηθησόµενο εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό, ή και τον απαραίτητο µηχανικό εξοπλισµό 
για την διάνοιξη ερευνητικών τοµών εδάφους και γενικότερα τη διενέργεια διαφόρων 
δοκιµασιών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα έξοδα όλων των παραπάνω 
αναφεροµένων ελέγχων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
9.1.13 Το ΠΠΕ θα πλαισιώνεται από τα απαραίτητα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία» για 
την τεκµηρίωση και εφαρµογή του, που και αυτά θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα προς τα 
αντίστοιχα υποδείγµατα της Υπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν, για λόγους οµοιοµορφίας, ευκολίας 
ελέγχου και δυνατότητας γρήγορης αξιοποίησής τους. 
9.2 Περιεχόµενα ΠΠΕ 
9.2.1 Το ΠΠΕ έχει το χαρακτήρα εσωτερικού κανονιστικού εγγράφου της εργολαβίας και 
πρέπει να παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου του έργου, συγκέντρωσης των 
στοιχείων προόδου του έργου, τεκµηρίωσης των εκτελεσµένων εργασιών και των 
αποτελεσµάτων των ελέγχων και αρχειοθέτησής τους. 
9.2.2 Το ΠΠΕ ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, 
περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, περιλαµβάνει 
τους πόρους και τις µεθοδολογίες κατασκευής του έργου, είναι σε πλήρη εναρµόνιση µε το 
Χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου, καθορίζει 
τις επί µέρους ευθύνες, τα σηµεία προς επιθεώρηση και έγκριση και τις µεθόδους αναφοράς, 
καθορίζει τον τρόπο και λεπτοµέρειες διαχείρισης, συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των 
στοιχείων κατασκευής και ελέγχων ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. 
9.2.3 Το ΠΠΕ θα περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
(1) Σύντοµη περιγραφή έργου (ιστορικό, γενικά τεχνικά στοιχεία, κρίσιµα στοιχεία έργου) 
(2) Συµβατικά Στοιχεία έργου και ∆ιαδικασίες ελέγχου της Σύµβασης απ’ τις οποίες θα 

διασφαλίζεται η δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκρίνονται στις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. Θα συµπληρωθεί «Πίνακας Συµβατικών Στοιχείων Έργου». 

(3) Τµηµατοποίηση έργου σε τµήµατα, φάσεις, µέτωπα εργασίας, διακεκριµένα και αυτοτελή 
αντικείµενα, επί µέρους εργασίες. Η τµηµατοποίηση θα φαίνεται σε «Πίνακα 
Τµηµατοποίησης του Έργου». 

(4) Προγραµµατισµός εκτέλεσης έργου και Χρονοδιάγραµµα έργου. Οι σηµαντικότερες 
ηµεροµηνίες αποπεράτωσης των τµηµάτων ή φάσεων του έργου και το αντίστοιχο 
κόστος θα περιλαµβάνονται σε «Πίνακα Χρόνου/κόστους Έργου». 

(5) «Πίνακα Παραδοτέων Έργου», όπου αναφέρονται οι µελέτες, στοιχεία και λοιπές 
υποχρεώσεις που αφορούν σύνταξη και υποβολή εγγράφων, σύµφωνα µε όσα 
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αναγράφονται στα Συµβατικά Τεύχη ή σε τυχόν πρόσθετες εντολές, ταξινοµηµένα κατά 
είδος και χρονολογική σειρά. 

(6) Οργανόγραµµα ∆ιοίκησης της Εργολαβίας 
(7) Περιγραφές καθηκόντων και αρµοδιοτήτων για κάθε θέση που προβλέπεται στο 

οργανόγραµµα. 
(8) Καθορισµός των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικά, εξοπλισµός) για την 

ολοκλήρωση του έργου. 
(9) Μεθοδολογίες κατασκευής ειδικών εργασιών, σε συσχετισµό µε τα αναγραφόµενα στα 

λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
(10) Υποστηρικτικά έγγραφα δηλαδή ‘’∆ιαδικασίες ποιότητας’’ και ΄΄Οδηγίες εργασιών‘’ που 

θα αναφέρονται σε πίνακα µε τίτλο ‘’Πίνακας ∆ιαδικασιών / Οδηγιών εργασίας‘’. 
(11) ∆ιαδικασία λειτουργίας εργαστηρίων και ελέγχου /διακρίβωσης εξοπλισµού ελέγχων και 

δοκιµών σύµφωνα µε κανονισµούς και προδιαγραφές. 
(12) Σηµεία Ελέγχου στα οποία ελέγχεται η συµµόρφωση µε τα συµβατικά στοιχεία, οι 

υπεύθυνοι ελέγχου, τα έντυπα ελέγχου κ.λ.π. Συµπληρώνεται «Πίνακας Σηµείων 
Ελέγχου». 

(13) ∆ιαδικασίες Αναφοράς και διαχείρισης περιπτώσεων Μη Συµµόρφωσης και επακόλουθων 
διορθωτικών ενεργειών. 

(14) ∆ιαχείριση Κινδύνου. Συµπληρώνεται «Πίνακας Αναγνώρισης / ∆ιαχείρισης Κινδύνου», 
µε βάση την εµπειρία από άλλα έργα και τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, στον οποίο 
αναγράφονται οι πιθανοί κίνδυνοι και προτεινόµενες δράσεις για την οµαλή εκτέλεση της 
Σύµβασης. 

(15) ∆ιαδικασίες ελέγχου εγγράφων και τήρησης και διαχείρισης αρχείων και ιχνηλασιµότητας 
όλων των προαναφερθέντων εγγράφων στοιχείων. 

(16) Υποπρόγραµµα Ελέγχου Ποιότητας Έργου (ΥΕΠΕ) 
Το ΥΕΠΕ είναι µέρος του ΠΠΕ, θα αναφέρεται σε κάθε ανεξάρτητο τµήµα του έργου και θα 
περιλαµβάνει τουλάχιστον :  

(α) Όλες τις λεπτοµέρειες των διαδικασιών και µεθόδων δειγµατοληψίας, δοκιµών, και 
ελέγχων (υλικών - εργασιών – εξοπλισµού). 
(β) Συσχετισµό µε τις σχετικές προδιαγραφές. 

      (γ) Χρονικό καθορισµό των δραστηριοτήτων (που είναι σύµφωνος µε το χρονοδιάγραµµα 
του έργου) σχετικά µε : 

I.  ∆ειγµατοληψίες 
II. τους ελέγχους – δοκιµές 
III. τις εγκρίσεις από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
IV. την υποβολή στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία των αποτελεσµάτων (ελέγχων / δοκιµών 

υλικών και κατασκευών) και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας/ 
καταλληλότητας υλικών και ετοίµων προϊόντων. 

(δ) Τα εργαστήρια ελέγχου. 
(ε) Τους υπεύθυνους µηχανικούς ελέγχου. 
(στ) Κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. 

 
9.3 Αρχεία ελέγχου - Μηχανογραφηµένη διαχείριση αρχείων επιθεώρησης, δοκιµών 

και ελέγχων 
Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και 
αριθµό µε τους προβλεπόµενους από την Τ.Π., καθώς και τους κανονισµούς κ.λ.π. στους 
οποίους αυτή παραπέµπει. 
Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό που θα συντάσσεται και θα 
αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, συνιστούν 
δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών.  
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Το κόστος όλων των παραπάνω θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή προσφοράς 
του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ  10ο  Εργαστηριακός έλεγχος εργασιών 
 
10.1 Μέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, 
είναι και η συγκρότηση και εγκατάσταση επι τόπου των έργων, πριν απο την έναρξη των 
σχετικών εργασιών, εργαστηρίου δοκιµασίας υλικών και ελέγχου έργου, το οποίον θα ιδρυθεί 
και θα λειτουργεί µε δαπάνη του Αναδόχου. 
Το ανωτέρω εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε όλον τον αναγκαίο εξοπλισµό, καθώς 
και µε τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως, και µάλιστα στην περίοδο αιχµής 
των εργασιών, στις Τεχνικές απαιτήσεις που απορρέουν απο τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές 
καθώς και απο τους λοιπούς συµβατικούς όρους. 
Το παραπάνω εργαστήριο δεν είναι απαραίτητο άν οι απαιτήσεις του έργου σε εργαστηριακούς 
ελέγχους και δοκιµασίες καλύπτονται από το Π.Ε.∆.Ε. ή το Κ.Ε.∆.Ε. 
10.2 Τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµών θα υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία εντός δυο (2) ηµερών απο του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται 
χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο, αλλοιώς απο της λήξεως των δοκιµών, άλλως δεν θα 
λαµβάνονται υπόψη. Οι γενόµενες δοκιµές µε ακριβή στοιχεία των θέσεων αυτών, θα 
καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που θα συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τµηµατικές τυχόν 
προσωρινές επιµετρήσεις και θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών. 
10.3 Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω δοκιµές που θα εκτελεί ο Ανάδοχος, η ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία µπορεί να προβαίνει και µε τα δικά της όργανα ή τρίτων στην λήψη δειγµάτων και 
εργαστηριακή εξέταση αυτών σε εργαστήριο του ΥΠ.∆.Ε. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος 
υποχρεούται να διαθέτει χωρίς αποζηµίωση τυχόν απαιτηθησόµενο εργατικό ή βοηθητικό 
προσωπικό εφ' όσον ζητηθεί η συνδροµή του. Τα έξοδα ελέγχου θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ανάδοχο. 
10.4 Αρχεία ελέγχου - Μηχανογραφηµένη διαχείριση αρχείων επιθεώρησης, δοκιµών και 

ελέγχων 
10.4.1 Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε 
είδος και αριθµό µε τους προβλεπόµενους από την Τ.Π., καθώς και τους κανονισµούς κ.λ.π. 
στους οποίους αυτή παραπέµπει. 
Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό που θα συντάσσεται και θα 
αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, συνιστούν 
δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών.  
10.4.2 Το κόστος όλων των παραπάνω θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή 
προσφοράς του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  11ο - Πρωτόκολλα αφανών εργασιών - Επιµετρήσεις-Πληρωµές 
Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αµέσως µετά την εκτέλεση των 
εργασιών. Στις επιµετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών επι πλέον των ποσοτικών 
ενδείξεων των περιλαµβανοµένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε την 
κατά δόκιµο τρόπο και συµφώνως προς τους συµβατικούς όρους εκτέλεση των εργασιών, 
προκειµένου δε περί των υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές µε τα φυσικά 
εργαστηριακά χαρακτηριστικά και το δόκιµο των εν γένει ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά 
για ενσωµάτωση. Οι επιµετρήσεις γενικά θα συντάσσονται βάσει του άρθρου 151 του Ν. 
4412/2016.  
Τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών θα συνοδεύονται µε Πλήρη Σχέδια 
έργου, όπως εκτελέστηκε σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, και συγκεκριµένα 

1. Πλήρεις οριζοντιογραφίες, σε κλίµακα 1:500, ή σε κλίµακα που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία, σε προβολή ΕΓΣΑ 87, όπου θα αποτυπώνονται µε ακρίβεια οι θέσεις των 
έργων (δίκτυα - τεχνικά έργα), µε τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τούτων, 
σε συνάρτηση µε άξονες οδών και θέσεις υφισταµένων κατασκευών, χωριστά γιά κάθε 
δίκτυο, όπως αυτά κατασκευάστηκαν και αποτυπώθηκαν επί τόπου. Επί πλέον στις 
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οριζοντιογραφίες θα φαίνεται η αρίθµηση όλων των σηµείων που έχουν αποτυπωθεί και 
σε ξεχωριστό τεύχος θα παραδίδονται οι συντεταγµένες τους. 

 
2. Μηκοτοµές των δικτύων που έχουν κατασκευαστεί, χωριστά γιά κάθε δίκτυο, σε 

κλίµακα υψών/µηκών 1:100/1:1000, µε όλα τα απόλυτα υψοµετρικά στοιχεία του 
εδάφους, των κατασκευασθέντων τεχνικών έργων (φρεατίων κλπ) και της ροής των 
αγωγών και τα λοιπά στοιχεία των αγωγών (αποστάσεις, υλικό, διατοµή, κλίση κλπ). 

 
3. Πλήρη σχέδια όλων κατασκευασθέντων φρεατίων (κατόψεις - τοµές), µε το δοµικό 

µέρος του φρεατίου σε κλίµακα 1:20, µε τις διαστάσεις τους και απόλυτα υψόµετρα 
πυθµένος και καλύµµατος και πλήρες κοµβολόγιο των ειδικών τεµαχίων - συσκευών 
που τοποθετήθηκαν στους αγωγούς που βρίσκονται στο φρεάτιο.  
 

4. Κοµβολόγια όλων των αγωγών, όπως των κόµβων,  όπου φαίνονται όλες οι συνδέσεις 
µεταξύ των αγωγών µε όλα τα ειδικά τεµάχια - συσκευές που τοποθετήθηκαν εκτός 
φρεατίων. Αποτύπωση όλων των συνδέσεων µε υφιστάµενα δίκτυα και των 
αποµονώσεων παλιών δικτύων. 
 

5. Πίνακα των υδροληψιών ύδρευσης που έχουν κατασκευαστεί µε τις συντεταγµένες και 
τη διεύθυνση τους (δρόµος /αριθµός).  

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
Το ποσοστό για έξοδα & όφελος του αναδόχου καθορίζεται σε 18 % και διευκρινίζεται ότι οι 
τιµές του τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 
Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται µε µέριµνα και ευθύνη 
του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152  του Ν. 4412/2016και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα. 
Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά τις διατάξεις  του 
άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που 
αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσης, καθώς και τα 
δικαιολογητικά των κρατήσεων (ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΜΠ, Προκαταβολή φόρου κλπ), φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ. και 
σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, 
προστίµων κλπ ,κατά τους όρους του άρθρου 5 της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δηµοπράτησης, 
αυτές θα αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό.  
 
 
ΑΡΘΡΟ  12ο - ∆ιεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο-Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων 
12.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει επί 
τόπου του έργου εκπρόσωπο του, ο οποίος θα πρέπει να είναι αποδεδειγµένης πείρας στην 
κατασκευή και διοίκηση τέτοιας φύσεως έργων, όπως αυτό της παρούσης εργολαβίας. 
12.2. Ο επί τόπου του έργου εκπρόσωπος του Αναδόχου, όπως επίσης και οι τεχνικοί υπάλληλοι 
που θα συµµετέχουν στη ∆ιεύθυνση και την παρακολούθηση του έργου, θα πρέπει να οριστούν 
εγγράφως και να γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένοι 
από τον Ανάδοχο για την υπογραφή των επί τόπου παραλαµβανοµένων αφανών εργασιών, 
επιµετρητικών στοιχείων, πρωτοκόλλων δοκιµασίας κ.λ.π. 
12.3 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 
12.4.1 O Ανάδοχος  υποχρεούται  να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους 
Νόµους,  ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που 
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
αναφέρονται µερικές σχετικές διατάξεις: 
- Το  Π.∆.  22 - 12 - 33 (ΦΕΚ  406 Α/ 33 )  και η τροποποίησή του µε το Π.∆. 17/78  “Περί  
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων “ 
-Το  Π.∆. 447/75  (ΦΕΚ 142 Α/75 ) ¨Περί ασφαλείας των εν ταις  οικοδοµικαίς  
εργασίαις  ασχολουµένων  µισθωτών¨ 
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- Ο  Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76)  “Περί  όπλων  και  εκρηκτικών  υλών” 
- Το Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77)“Περί αγοράς, µεταφοράς και  κατανάλωσης εκρηκτικών 

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

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

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

σε εργοτάξια οικοδοµών  και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας  Πολιτικού  
Μηχανικού” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Το  Π.∆.  399/94 (ΦΕΚ  221Α/94) “Προστασία των εργαζοµένων απ’ τους κινδύνους που 
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά  την  εργασία, σε  
συµµόρφωση µε την οδηγία  90/340/ΕΟΚ”.  

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

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

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

 
- Το  Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται 

στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων” , σε συµµόρφωση µε  την  οδηγία 92/ 
57 / ΕΟΚ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εργασίας για την πιστή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους 
εργαζοµένους 

στ. Καταλληλότητα  εξοπλισµού 
ζ. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφάλειας  της  εργασίας 

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

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

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

12.4.8 Ακόµη θα πρέπει να είναι πάντοτε  διαθέσιµα προς έλεγχο  από τους αρµόδιους 
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κρατικούς και µη φορείς τα θεωρηµένα  ή  µη βιβλία που απαιτεί η νοµοθεσία: 
- Ηµερολόγιο  Μέτρων  Ασφαλείας  ( Ν 1396/83 και Π.∆. 1073/81) 
- Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας (Ν.1568/85) 

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

 
ΑΡΘΡΟ  13ο   Μελέτες και σχέδια των έργων - Υψόµετρα φυσικού εδάφους  - 
Επαλήθευση στοιχείων της µελέτης  
13.1. Επειδή το σύνολο των εργασιών µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας θα 
κατασκευαστεί κατά τµήµατα θα δίνεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά την εγκατάσταση 
του αναδόχου και κατά τη χρονική διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας τµηµατικά τα 
απαιτούµενα στοιχεία και σχέδια ανεξαρτήτων µεταξύ τους τµηµάτων (µικρά σε µήκος) οδών 
της πόλης Ηρακλείου στα οποία θα πρέπει να κατασκευαστούν τα ζητούµενα δίκτυα. 
13.2.  Επίσης στο πνεύµα των προαναφεροµένων θα δίδονται στον ανάδοχο και οι υπάρχουσες 
τοπογραφικές και τριγωνοµετρικές αφετηρίες, µε τις διαθέσιµες απόλυτες τιµές συντεταγµένων 
και υψοµέτρων τους, στα οποία βασίστηκε η σύνταξη των ανωτέρω στοιχείων και σχεδίων των 
οδών για τους οποίους ζητείται η κατασκευή δικτύων και από τα οποία θα εξαρτώνται όλα τα 
χωµατουργικά ή τεχνικά έργα που θα εκτελεσθούν απο τον Ανάδοχο. 
13.3. Πριν από την έναρξη των χωµατουργικών εργασιών πρέπει να ληφθεί και να απεικονισθεί 
σε διατοµές, οι αποστάσεις των οποίων δεν θα είναι µεγαλύτερες των δέκα µέτρων, υπο 
κατάλληλη κλίµακα η πραγµατική µορφή του φυσικού εδάφους, συντασσοµένου και σχετικού 
Πρωτοκόλλου, στο οποίο πρέπει να έχει επισυναφθεί αντίτυπο των διατοµών αυτών. 
Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται απο δυο (2) τεχνικούς υπαλλήλους του Εργοδότη και τον 
Ανάδοχο. 
13.4. Η χρησιµοποιηθείσα στη µελέτη τοπογραφική και ρυµοτοµική αποτύπωση της περιοχής 
των έργων είναι πιθανόν οτι δεν αποδίδει πλήρως την κατάσταση που θα έχει διαµορφωθεί στην 
περίοδο εκτελέσεως των έργων, λόγω του οτι θα έχουν κατασκευασθεί εν τω µεταξύ διάφορα 
έργα ή θα έχει τροποποιηθεί, κατά θέσεις, η ρυµοτοµική διάταξη. Ο Ανάδοχος, πριν λάβει µέρος 
στο διαγωνισµό, θα λάβει γνώση της πραγµατικής καταστάσεως στην περιοχή των έργων, και 
δεν αναγνωρίζεται απ' το λόγο αυτό οποιαδήποτε πρόσθετη δυσκολία στην κατασκευή των 
έργων. 
13.5 Ο ανάδοχος συντάσσοντας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο της παρούσης το 
πρόγραµµα τµήµατος την από τα συµβατικά τεύχη προβλεποµένων εργασιών, οφείλει να 
συντάξει και υποβάλλει στην Υπηρεσία, στο αυτό χρονικό όριο των δέκα (15) ηµερών της 
υποβολής του προγράµµατος, την επαλήθευσης των στοιχείων της µελέτης , η οποία θα πρέπει 
να περιλαµβάνει: 
α) Τεχνική έκθεση σχετική µε την µελέτη και κατασκευή του έργου, στην οποία θα 
περιλαµβάνεται και η περιγραφή κατά τρόπο περιληπτικό, των κάθε είδους προς κατασκευή 
έργων, µε τη σειρά κατασκευής τους. 
  Την έκθεση αυτή θα συνοδεύει και αναλυτικός πίνακας µε όλα τα προτεινόµενα να 
χρησιµοποιηθούν υλικά στο έργο, όπως αγωγοί, ειδικά τεµάχια, καλύµµατα φρεατίων, 
συσκευές, εξαρτήµατα κλπ. Ο πίνακας αυτός θα περιλαµβάνει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: 
- Τύπος (εργοστάσιο παραγωγής, ειδικότερος τύπος υλικού) 
- Υλικά κατασκευής. 
Ο πίνακας αυτός θα συνοδεύεται και θα αναφέρεται σε προδιαγραφές, prospectus, 
πιστοποιητικά ελέγχου, πιστοποιητικά προγενεστέρας επιτυχούς εφαρµογής των υλικών αυτών, 
υπογεγραµµένα και κατάλληλα αριθµηµένα, από το οποία να προκύπτει ότι τα υλικά που 
προσφέρει ο ανάδοχος, ανταποκρίνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις της µελέτης. 
  Επίσης την παραπάνω έκθεση θα συνοδεύουν και οι συνθέσεις για τα διάφορα υλικά 
που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο και για τα οποία προβλέπεται από την οριστική µελέτη, η 
υποβολή της σύνθεσής τους. 
 
Εφόσον η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία, αποδεικνύουν την καταλληλότητα των 
προτεινοµένων υλικών για τον σκοπό που προορίζονται µπορεί να συγκατατεθεί στην 
προµήθεια αυτών. Η παραπάνω συγκατάθεση σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την οριστική µελέτη του έργου. Εξ άλλου η 
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Υπηρεσία έχει το δικαίωµα αιτιολογηµένα να απορρίψει (µερικά ή ολικά) τις προτάσεις του 
αναδόχου, εφόσον κρίνει ότι αυτές δεν είναι πλήρεις η σαφείς. Στην περίπτωση αυτή ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει και να βελτιώσει τις αρχικές του προτάσεις και 
να υποβάλλει τελική εισήγηση, εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής 
απόφασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν υποβάλλει εντός του παραπάνω χρονικού ορίου 
την τελική του εισήγηση ή εάν αυτή απορριφθεί εκ νέου από την Υπηρεσία, είναι υποχρεωµένος 
να προβεί στην προµήθεια των υλικών της εκλογής της Υπηρεσίας, χωρίς καµία πρόσθετη 
αποζηµίωση. 

 
β) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα 
- συντεταγµένες ) µαζί µε τα σχέδια που να δείχνουν τις θέσεις αυτών. 

γ) Οριζοντιογραφικό υπόβαθρο όλων των περιοχών όπου θα κατασκευαστούν έργα, σε 
κλίµακα 1:500, που θα περιλαµβάνει όλα τα υφιστάµενα οικοδοµικά τετράγωνα, µε 
διαχωρισµένες τις ιδιοκτησίες, βασισµένη στην πλέον πρόσφατη αποτύπωση της περιοχής. 
Εφόσον η διατιθέµενη κλίµακα είναι µικρότερη, το οριζοντιογραφικό υπόβαθρο, µπορεί να 
παράγεται διά µεγεθύνσεως. 

δ) Αντίγραφο του σχεδίου πόλεως όλων των περιοχών όπου θα κατασκευαστούν έργα, µε 
όλες τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις. 

ε) Πλήρεις οριζοντιογραφίες, ( µε στοιχεία υπαίθρου ) σε κλίµακα 1:500, ή και σε µικρότερη 
κλίµακα (πχ 1:200) εφόσον κριθεί απαραίτητο λόγω της φύσης των έργων,  όπου θα 
αποτυπώνονται µε ακρίβεια οι θέσεις των έργων (δίκτυα - τεχνικά έργα), µε τις διαστάσεις 
και τα τεχνικά χαραχτηριστικά τούτων όπως απαιτείται, σε συνάρτηση µε άξονες οδών και 
θέσεις υφισταµένων κατασκευών, γιά όλα τα δίκτυα αποχέτευσης, οµβρίων και ύδρευσης, 
όπως αυτά θα χαραχθούν επί τόπου. Στις ίδιες οριζοντιογραφίες θα φαίνονται τα 
υφιστάµενα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ∆ΕΥΑΗ), όπως έχουν διαπιστωθεί αφενός από 
τα σχέδια των αντίστοιχων Οργανισµών, που λαµβάνονται µε µέριµνα του αναδόχου, και 
δοκιµαστικές τοµές όπου αυτό απαιτείται 

στ) Μηκοτοµή των δικτύων αποχέτευσης, οµβρίων και ύδρευσης, ενιαία γιά όλα τα δίκτυα, 
υπό κλίµακα υψών/µηκών 1:100/1:1000, ή και σε µικρότερη κλίµακα (πχ 1:20/1:200) 
εφόσον κριθεί απαραίτητο λόγω της φύσης των έργων ,µε όλα τα απόλυτα υψοµετρικά 
στοιχεία του εδάφους και των προς κατασκευή έργων. 

ζ) Κατά πλάτος τοµές ανά οδό και ανά διακριτό τµήµα έργου, µε όλα τα υφιστάµενα δίκτυα 
των Ο.Κ.Ω., όπως και όλα τα προς κατασκευή δίκτυα. Σαν διακριτό τµήµα έργου θεωρείται 
κάθε τµήµα που διαφοροποιείται σε σχέση µε τα υπόλοιπα όσον αφορά το πλήθος , τις 
διατοµές, το υλικό κατασκευής των αγωγών τα πιθανά εµπόδια από  υφιστάµενα δίκτυα 
των Ο.Κ.Ω. 

η) Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια όλων των προς κατασκευή φρεατίων. Ειδικά τα σχέδια των 
φρεατίων ύδρευσης θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρες κοµβολόγιο των ειδικών 
τεµαχίων - συσκευών που θα τοποθετηθούν στους αγωγούς που συµβάλλουν στο 
φρεάτιο. 

θ) Στη περίπτωση που γίνεται ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωµάτων σε όλο το πλάτος 
του δρόµου, η µελέτη εφαρµογής θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη  υψοµετρικά στοιχεία 
για τις φάσεις της οδοστρωσίας και την ασφαλτόστρωση σύµφωνα µε τα υψόµετρα 
ερυθράς που φαίνονται στις µηκοτοµές της µελέτης µε επίκλιση τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

ι) Προδιαγραφές και prospectus για όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο όπως  
αγωγοί ύδρευσης, ακαθάρτων, οµβρίων, καταθλιπτικοί συσκευές ελέγχου και λειτουργείας 
των δικτύων ύδρευσης (δικλείδες, αερεξαγωγοί, πυροσβεστικοί κρουνοί), χυτοσιδηρά 
καλύµµατα φρεατίων (κυκλικά, ορθογωνικά, σχάρες, φρεατίων σύνδεσης), ζωστήρες για 
τις συνδέσεις µε το δίκτυο ύδρευσης, ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια, σωλήνες 
πολυπροπυλενιου, ορειχάλκινα εξαρτήµατα για τις παροχές ύδρευσης κλπ. Επίσης ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει δείγµατα µε ευθύνη και δαπάνη του, για 
όσα υλικά απαιτηθεί από την Υπηρεσία, και να προτείνει τρόπους ελέγχου των διαφόρων 
υλικών για την εξακρίβωση της ποιότητας τους. 

Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλους καλής ποιότητας θα 
συνταχθούν σε 4 σειρές, και θα υποβληθούν στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προς έγκριση. Η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα πρέπει εντός δέκα ηµερών να εγκρίνει τα υποβληθέντα στοιχεία, ή να 
απαιτήσει την αλλαγή ή συµπλήρωση των στοιχείων αυτών, τάσσοντας συγκεκριµένη εύλογη 
προθεσµία γιά τον λόγο αυτό. Σε περίπτωση επανυποβολής ζητουµένων στοιχείων, η Υπηρεσία 
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υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε ηµερών από της υποβολής τους. Αν η Υπηρεσία δεν 
απαντήσει εντός της τασσοµένης γι'αυτήν προθεσµίας, η µελέτη εφαρµογής, θεωρείται 
εγκεκριµένη ως υπεβλήθη από τον ανάδοχο. 
13.6. Οι δαπάνες για την σύνταξη των παραπάνω , όπως και οι δαπάνες γιά κάθε µελλοντική 
συµπλήρωση ή τροποποίηση της µελέτης αυτής, ακόµη και σε περίπτωση αύξησης του 
οικονοµικού αντικειµένου της εργολαβίας, περιλαµβάνονται στις συµβατικές τιµές της µελέτης 
του έργου, και εποµένως σε καµµία περίπτωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος να απαιτήσει αµοιβή 
γιά τον λόγο αυτό, έστω κι αν γιά την ολοκλήρωση των στοιχείων , απαιτηθεί η υποβολή και 
πρόσθετων στοιχείων µη περιγραφοµένων στο παρόν άρθρο. 
13.7. Αν από τη επαλήθευση των στοιχείων  προκύψουν διαφοροποιήσεις , εκτός από το µήκος, 
οι οποίες βεβαίως τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας, και τυχόν επιβαρύνσεις σε σχέση µε 
τα προβλεπόµενα από τη µελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία, οι 
διαφοροποιήσεις αυτές δεν συνεπάγονται πρόσθετη αποζηµίωση για τον ανάδοχο. 
13.8. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί εγκαίρως και πάντως µέσα στην καθορισµένη προθεσµία, 
στον προσδιορισµό των τυχόν εµποδίων (σχέδια Ο.Κ.Ω., δοκιµαστικές τοµές κ.λ.π.), στην επί 
τόπου χάραξη των έργων µετά και την επαλήθευση των στοιχείων της οριστικής µελέτης.  
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  Χαράξεις - επί τόπου παραλαβή εργασιών 
14.1. Της εκσκαφής των χανδάκων, θα προηγείται χάραξη της όδευσης µε την χρήση νήµατος 
γιά την τήρηση της ευθυγραµµίας και χρώµατος σπρέϋ. 
14.2. Οι παραλαβές για την κατασκευή του αγωγού θα γίνονται στο φυσικό έδαφος, στη 
στάθµη εκσκαφής, στη στάθµη του υποστρώµατος για την έδραση του αγωγού, στο ανωράχιο 
του αγωγού, στη τελική στάθµη της επίχωσης ή του εγκιβωτισµού του αγωγού (µε άµµο ή 
σκυρόδεµα αντίστοιχα) ,άνω στάθµη επίχωσης,  στη τελική στάθµη οδοστρωσίας και στη τελική 
στάθµη του ασφαλτικού σε όλες τις διατοµές που έχουν καθοριστεί στη µελέτη εφαρµογής, οι 
αποστάσεις των οποίων δεν θα είναι µεγαλύτερες των δέκα µέτρων.  Οι παραλαβές θα γίνονται 
από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του αναδόχου, (άρθρο 12 της Ε.Σ.Υ.) και εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας. 
14.3. Στα φρεάτια, προ της σκυροδέτησης, θα παραλαµβάνεται η εκσκαφή θεµελίων όπως και ο 
οπλισµός, πριν κάθε φάση σκυροδέτησης. Επίσης προ κάθε σκυροδέτησης, θα πρέπει 
απαραίτητα να ειδοποιείται η επίβλεψη. 
14.4.  Ουδεµία εργασία θα εκτελείται άν δεν έχει παραληφθεί η εκάστοτε 
προηγούµενη φάση από την Επίβλεψη. Στην αντίθετη περίπτωση θα γίνεται µείωση σε 
ολόκληρη την τιµή του αντίστοιχου τµήµατος, δηλαδή το αντίστοιχο τµήµα δεν θα 
πιστοποιείται. 
14.5. Επί τόπου των έργων θα πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιµα τοπογραφικά όργανα 
(ταχύµετρο, χωροβάτης) και φωτογραφική µηχανή γιά την λήψη στοιχείων και φωτογραφιών 
σε κάθε φάση της κατασκευής. 
14.6. Προ της επιχώσεως των αγωγών , και προ της κατασκευής των πλακών επικάλυψης των 
φρεατίων, θα εξασφαλίζονται όλες οι θέσεις φρεατίων, κορυφές και ακραίες απολήξεις των κάθε 
είδους δικτύων, µε την λήψη τουλάχιστον 3 αποστάσεων από χαρακτηριστικά και 
καταγραφόµενα σταθερά σηµεία. 
Η οριζοντιογραφική αποτύπωση των δικτύων θα γίνεται από ειδικό τοπογραφικό συνεργείο, 
µετά την ολοκλήρωση κάθε αυτοτελούς τµήµατος έργου, µε την επανατοποθέτηση όλων των 
κορυφών των κάθε είδους δικτύων, των παροχών και φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης και 
στην συνέχεια την λεπτοµερειακή οριζοντιογραφική αποτύπωση όλων των δικτύων και τεχνικών 
έργων της εργολαβίας, εξαρτηµένων από το δίκτυο των τριγωνοµετρικών σηµείων των 
εγκατεστηµένων στην περιοχή. 
14.7. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων του παρόντος άρθρου και επιφυλασσοµένων των 
διατάξεων περί ακαταλληλότητας των εργασιών, ουδεµία εργασία θα πιστοποιείται ούτε θα 
αποζηµιώνεται, προ της προσκοµίσεως επαρκών στοιχείων σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, µε 
ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, της ακριβούς τήρησης των σχεδίων της µελέτης εφαρµογής 
και των όρων της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  Σύνταξη Μητρώου του Εργου  
Το µητρώο του έργου θα συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µε αριθµό ∆ΝΣγ/οικ 
38108/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 
1956/7-6-2017) 
Το Μητρώο του Έργου θα υποβάλλεται µαζί µε την τελική επιµέτρηση και στην πλήρη µορφή 
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του θα περιλαµβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω: 
1. Περιγραφική Έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν, των δυσκολιών κ.λπ., καθώς και πίνακες απογραφής που εµφανίζουν όλα 
τα τεχνικά διακριτά αντικείµενα που συγκροτούν το συνολικό έργο. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά θα πρέπει να περιλαµβάνουν: 
Τα επιµέρους έργα (διακριτά τµήµατα) µε αναλυτική καταγραφή των κυρίων 
χαρακτηριστικών σε στήλες πινάκων, µε τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που 
ενσωµατώθηκαν σε αυτά και τις εγκρίσεις από την Υπηρεσία της χρήσης αυτών. 
Εγκαταστάσεις που αφορούν δίκτυα άρδευσης -πυρόσβεσης, υποδοµής τηλεφωνοδότησης, 
φωτεινής σηµατοδότησης, οδοφωτισµού, συστηµάτων ελέγχου υπογείων ή υποθαλάσσιων 
έργων µε αναλυτική καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών σε στήλες πινάκων, µαζί µε τα 
τεχνικά εγχειρίδια (οδηγίες χρήσης µηχανηµάτων,συσκευών, οργάνων ελέγχου κ.λπ.). 
2. Πλήρη καταγραφή όλων των εγκεκριµένων µελετών καθώς και των υποστηρικτικών 

αυτών, µε τιςτελικές τροποποιήσεις εφόσον υπάρχουν και τις εγκριτικές αποφάσεις τους. 
3. Τα σχέδια βάσει των οποίων κατασκευάστηκε το έργο (σχέδια «όπως 

κατασκευάστηκε»).Τα σχέδια αυτά θα είναι ως προς το είδος (οριζοντιογραφία, κάτοψη, 
τυπική διατοµή, κάθετη τοµή, µηκοτοµή, αξονοµετρικά κ.λ.π.),τις κλίµακες, τις σχεδιαστικές 
λεπτοµέρειες κ.λπ. σε πλήρη αντιστοιχία µε εκείνα των υφιστάµενων εγκεκριµένων 
µελετών και των µελετών εφαρµογής, θα συνταχθούν δε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
που ορίζονται στο π.δ.696/1974 
4. Τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» των πάσης φύσεως δικτύων δηµοσίων φορέων η 

ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τα οποία ευρίσκονται µέσα στο εύρος κατάληψης που 
ορίζεται στην εγκεκριµένη οριστική µελέτη του δηµόσιου έργου και κατασκευάσθηκαν είτε από 
τον ανάδοχο του έργου, είτε από τους φορείς (δηµόσιους η ιδιωτικούς) στους οποίους 
ανήκουν τα δίκτυα αυτά. Τα σχέδια αυτά θα έχουν µορφή ανάλογη µε εκείνη των σχεδίων που 
παρασχέθηκαν από τους παρόχους των υπηρεσιών (δηµοσίων φορέων η ιδιωτικών εταιρειών). 
Στα σχέδια αυτά, θα αποτυπώνεται υποχρεωτικά και κάθε άλλο προϋφιστάµενο δίκτυο εντός 
του εύρους κατάληψης, εξαιτίας του οποίου προέκυψε η οποιαδήποτε παραλλαγή η 
ανακατασκευή των δικτύων που ενσωµατώθηκαν στοέργο. 
5. ∆ιαγράµµατα Απαλλοτριώσεων, ενηµερωµένα µε όλες τις τυχόν γενόµενες 

συµπληρωµατικές απαλλοτριώσεις. Στα σχέδια αυτά θα δείχνεται ο χωρισµός των 
επιµέρους επιφανειών ανάλογα µε την απόφαση Κήρυξης Απαλλοτρίωσης, η πράξη 
Αναλογισµού κάθε επί µέρους απαλλοτρίωσης µε τα στοιχεία αυτής (αριθµός, 
ηµεροµηνία,κ.λπ.),καθώς και η πράξη εφαρµογής εφόσον υπάρχει. 
6. Τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών µε ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους. 
7. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 

(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και µελέτες) που διεξήχθησαν κατά τη φάση 
κατασκευής του έργου. 
8. Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχουµε αντίγραφα όλων των 

αντίστοιχων πιστοποιητικών των εργαστηρίων και/ ή του/των Οίκου/ων Ποιοτικού 
Ελέγχου(Ο.Π.Ε.) (εφόσον προβλέπεται τέτοιος/οι Ο.Π.Ε., σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους 
∆ηµοπράτησης). 
9. Εγχειρίδιο λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης που θα περιλαµβάνει όλες τις οδηγίες 

και τους τρόπους εκτέλεσης µιας πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσµατικής συντήρησης του 
έργου. Στο εγχειρίδιο θα περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω: 

• Οδηγίες συντήρησης αναφερόµενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισµό,κ.λπ. 
για κάθε στοιχείο τηςκατασκευής. 

• Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 
περιοδικά στο µέλλον στις εγκαταστάσεις καθώς και στα δίκτυα αποστράγγισης και 
αποχέτευσης οµβρίων. 

• Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία του έργου στο σύνολο του 
καθώς και των διακριτών τµηµάτων αυτού. 
Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 
τονίζεται, ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των 
περιλαµβανοµένων σε αυτά µηχανηµάτων µε όλα τα χαρακτηριστικά         τους, τα 
στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής/ προµηθευτής, τύπος, µοντέλο, µέγεθος, 
αριθµός σειράς κατασκευής,  αποδόσεις, καταναλώσεις ενέργειας (ενεργειακή 
κλάση), προτεινόµενα ανταλλακτικά, κ.λπ.), και θα επισυνάπτονται οι έντυπες 
οδηγίες(στηνΕλληνικήΓλώσσα),εγκατάστασης και συντήρησης των κατασκευαστών. 

• Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και Οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και 
ζηµιών, που τυχόν θα παρουσιασθούν µελλοντικά. 
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Το Μητρώο του έργου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: 
• Λήψη, εκτύπωση και παράδοση τριών (3) αντιτύπων σε ειδικό χαρτί εκτύπωσης 

φωτογραφικής ποιότητας και των ψηφιακών αρχείων (σε CD ή DVD, κατά περίπτωση),σειράς 
εγχρώµων ψηφιακών φωτογραφιών ανάλυσης ≥5,0Mpixels των διαφόρων φάσεων του 
Έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιµών. 
• Μια βιντεοσκόπηση µε ψηφιακή Βιντεοκάµερα (miniDV) µε ανάλυση 
αισθητήρα≥1,07Mpixels, συνολικής διάρκειας όχι µικρότερης της µίας ώρας, στην οποία θα 
παρουσιάζεται όλο το φάσµα κατασκευής του έργου (φάσεις κατασκευής σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, παραγωγή υλικών και εκτέλεση απαραίτητων δοκιµών). Τα 
σχόλια της ταινίας, µεταξύ άλλων, να δίνουν έµφαση στις δράσεις και τα µέτρα που 
εφαρµόστηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα του έργου. Θα 
παραδοθούν στην Υπηρεσία δύο (2) ολοκληρωµένα αντίτυπα. 
 

Ψηφιακή µορφή παραδοτέων 
1. Κάθε πληροφορία που αφορά την Οριζοντιογραφία και το Τοπογραφικό διάγραµµα θα πρέπει να είναι σε vector format (∆ιανυσµατική µορφή). 
2. Οι υπόλοιπες πληροφορίες πλην της Οριζοντιογραφίας και του Τοπογραφικού διαγράµµατος, θα είναι σε vector format ή raster format και τα αρχεία αυτά θα περιέχουν υποχρεωτικά και κάνναβο συντεταγµένων στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87, ή στο αντίστοιχο Εθνικό Προβολικό Σύστηµα που ενδεχόµενα καθιερωθεί µελλοντικά (Σηµ.:Η παρούσα αναφορά για το προβολικό σύστηµα διέπει και όλες τις επόµενες αναφορές σε αυτό χωρίς ανάγκη επανάληψης). 

3. Τα σχέδια και τα διαγράµµατα θα παραδίδονται µε βάση τα παρακάτω: 
3.1 Τα γραφικά δεδοµένα των σχεδιαστικών αρχείων θα παραδίδονται σε format τύπου CAD(τουλάχιστονέκδοσης 2010) και σε κάθε περίπτωση µε αντίγραφο σε έκδοση CAD2004. 
3.2 Κάθε διακριτή πληροφορία θα είναι αποθηκευµένη σε διαφορετικό σχεδιαστικό επίπεδο (layer) και η υποβολή θα συνοδεύεται από τον πίνακα περιγραφής των σχεδιαστικών επιπέδων (layers) µε στήλες:α)όνοµα σχεδιαστικού επιπέδου, β) τύπος (γραµµή, επιφάνεια, σηµείο), γ)περιγραφή. 
3.3 Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώµατα, στυλ, πάχη γραµµών, ειδικά σύµβολα κ.α. Συνοδευτικά µαζί µε τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραµµατοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συµβόλων (celllibraries), και ο χρωµατικός πίνακας (colortable) που χρησιµοποιήθηκαν κατά τηφάση της δηµιουργίας τους. 
3.4 Κάθε σχεδιαστικό επίπεδο της οριζοντιογραφίας θα περιέχει διευκρινιστικό propertydialog καθώς και πίνακες των συντεταγµένων σε διαφορετικές στήλες,π.χ.ο άξονας της ερυθράς θα έχει στο propertydialog τις συντεταγµένες Χ,Ψ,Ζ. 
3.5 Το αρχείο της οριζοντιογραφίας δεν πρέπει να έχει υποστεί µετακίνηση, στροφή ή αλλαγή κλίµακας. 
3.6 Η παραδιδόµενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσµατικής πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγµένη στο προβολικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ’87. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων(Χο,Υο),της κάτω αριστεράς γωνίας του καννάβου. 

3.7 Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωµένου προβολικού 
συστήµατος συντεταγµένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς 
ακρίβειας συντεταγµένων. 

3.8 Τα υπόλοιπα στοιχεία(αναφορές, πίνακες κτλ.)θα υποβάλλονται χρησιµοποιώντας 
κάποιο από τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου ή υπολογιστικών φύλλων. 

3.9 Τα τοπογραφικά διαγράµµατα θα περιλαµβάνουν κωδικούς και σύµβολα σύµφωνα µε τις 
Προδιαγραφές Ψηφιακής Υποβολής Μελετών Οδοποιίας (Π.Ψ.Υ.Μ.Ο.). 

3.10 Στην περίπτωση υφισταµένων σχεδίων τα οποία: 
3.10.1 ∆εν έχουν υλοποιηθεί στο ΕΓΣΑ’87, τότε αυτά θα µετασχηµατισθούν από το προβολικό 

σύστηµα που υλοποιήθηκαν στο ΕΓΣΑ’87 και οι µετασχηµατισµοί θα δοθούν σε ξεχωριστό 
αρχείο. 
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3.10.2 Έχουν υλοποιηθεί σε τοπικό σύστηµα αναφοράς, τότε αυτά θα γεωαναφερθούν και η 
πληροφορία που περιλαµβάνουν θα διανυσµατοποιηθεί σε layer σύµφωνα µε την 
περίπτωση3.2. 
3.11 Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD ή DVD τα οποία θα είναι αριθµηµένα και θα 

φέρουν τα εξής: 
Ι. Το όνοµα του αναδόχου. 
ΙΙ. Τον τίτλο των παραδοτέων. 
III. Τον αριθµό και το όνοµα του τµήµατος. 

IV. Τον αριθµό της σύµβασης. 
V. Την ηµεροµηνία παραγωγής. 
VI. Τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών µέσων ηλεκτρονικά (σε µορφή αρχείου κειµένου)και 

σε έντυπη µορφή. Πέραν της παραπάνω ψηφιακής υποβολής, το Μητρώο του έργου θα 
υποβληθεί και σε έντυπη µορφή. Τα στοιχεία του Μητρώου του έργου αριθµηµένα και 
ταξινοµηµένα σε φακέλους θα συνταχθούν στα Ελληνικά και θα υποβληθούν στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε τέσσερα αντίτυπα. Τα κείµενα θα είναι δακτυλογραφηµένα και 
βιβλιοδετηµένα σε τεύχη. 
 

Περιγραφή και κωδικοποίηση ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων. 
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα 
1. Στο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα στο οποίο θα εφαρµόζεται η οριζοντιογραφία θα είναι σε 

κλίµακα1:1000. Ο κάνναβος του τοπογραφικού διαγράµµατος θα έχει ορισµένη 
αφετηρία στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87 ή στο αντίστοιχο Εθνικό Προβολικό 
Σύστηµα που ενδεχόµενα καθιερωθεί µελλοντικά. 

2. Η ζώνη εύρους κάλυψης του τοπογραφικού διαγράµµατος της περιοχής θα είναι εκείνη 
που ορίζεται από την εγκεκριµένη οριστική µελέτη, ή τα όρια απαλλοτριώσεων εφόσον 
αυτά είναι µεγαλύτερα. Πάνω σ’ αυτό το τοπογραφικό διάγραµµα και σε ξεχωριστά 
σχεδιαστικά επίπεδα (layer) θα φαίνονται οι ισοϋψείς καµπύλες, το τριγωνοµετρικό, 
χωροσταθµικό, πολυγωνοµετρικό δίκτυο καθώς και οι δρόµοι πρόσβασης. Οποιαδήποτε 
άλλη πληροφορία εµφανίζεται σε αυτό το αρχείο θα βρίσκεται διαφοροποιηµένη σε ξεχωριστά επίπεδα (layers) π.χ. κάνναβος, χαρακτηριστικά στοιχεία εδάφους, 
υδρογραφία,  γραµµές απότοµης αλλαγής κλίσης(breaklines)κ.λπ. 

3. Οι δανειοθάλαµοι, τα λατοµεία και οι χώροι απόθεσης προϊόντων εκσκαφής θα 
αποτυπώνονται αποσπασµατικά ώστε να εντοπίζονται χωροταξικά µαζί µε τα 
γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά. 

 
∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας 

Τα σχέδια που αφορούν τα δίκτυα των δηµοσίων φορέων η των ιδιωτικών εταιρειών, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά µε τις παρακάτω πληροφορίες σε µορφή αρχείων κειµένου ή 
υπολογιστικού φύλλου(π.χ. Micrososft Office ή Libre Office ή ισοδύναµο): 

1. Όνοµα, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση e-mail του παρόχου 
υπηρεσίας(δηµοσίου φορέα η ιδιωτικής εταιρείας) και όνοµα αντιπροσώπου. 
2. Παρεχόµενη υπηρεσία (π.χ. Υ.Τ. 1500V), κατηγορία και είδος ενσωµατωµένων υλικών 

σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του παρόχου υπηρεσίας (π.χ: αριθµός και διάµετρος καλωδίων, σωλήνων, προστασία αυτών, λεπτοµέρειες έδρασης µέγιστα και ελάχιστα 
διερχόµενα φορτία η παροχές, θέση(συντεταγµένες) µαρτύρων, ειδική σήµανση 
αναγνώρισης κ.λπ.). 

3. Σηµεία αρχής και τέλους σε κάθε αλλαγή της κατεύθυνσης ή αλλαγή στη διατοµή(π.χ. 
τροποποίηση από ένα σε δύο καλώδια στην τάφρο). 
4.Άλλες πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενους κινδύνους κατά τη διάρκεια επέµβασης σε αυτά καιλεπτοµέρειες άλλων ειδικών προφυλάξεων. 

Απαλλοτριώσεις 
∆εδοµένου ότι για τη κατασκευή του έργου,ο ανάδοχος κάνει χρήση (ή εγκαθιστά) 
τριγωνοµετρικό, πολυγωνοµετρικό και χωροσταθµικό δίκτυο της υπόψη περιοχής, θα παραδίδονται διαγράµµατα τριγωνοµετρικού, πολυγωνοµετρικού και χωροσταθµικού δικτύου 
καθώς και οι παρακάτω πίνακες συντεταγµένων σε µορφή αρχείων υπολογιστικού 



 

94 
 

φύλλου(π.χ.MicrososftOffice ή Libre Office ή ισοδύναµο): 
1. Τριγωνοµετρικών σηµείων(TRI.). 
2. Πολυγωνοµετρικών σηµείων(POL.). 
3. Πίνακες υψοµέτρων χωροσταθµικών αφετηριών(HOR.). 

Περιβάλλον 
Σ’ ένα αρχείο τύπου κειµένου, θα αναφέρονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (έκταση, σχήµα 
µε τις απαραίτητες διαστάσεις και βάθος)των επιφανειών που έχουν φυτευθεί, καθώς και 
πληροφορίες για το υλικό(φυτική γή, κηπαίο χώµα, αδρανή)που έχουν χρησιµοποιηθεί. Όλα τα 
παραπάνω σχεδιαστικά αρχεία θα µπορούν να παρουσιαστούν ταυτόχρονα και σε γεωγραφική θέση επικάλυψης µε το σχεδιαστικό αρχείο της Οριζοντιογραφίας στην οθόνη του Η/Υ, µε τη 
µορφή των referencefiles. 
 
 
15.1. Συµπληρωµατικά προς τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της Γενικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων διευκρινίζεται ότι η σύνταξη του Μητρώου των έργων θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας που διευθύνει το έργο. Πάντως σε κάθε περίπτωση το Μητρώο των 
έργων πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα: 
α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαµβάνονται: 

-Έκθεση σχετική µε την µελέτη και κατασκευή του έργου. 
-Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως των έργων. 
-Πίνακας απογραφής, όπου θα περιγράφονται κατα τρόπο περιληπτικό, τα επι µέρους 
τµήµατα που συγκροτούν το όλο έργο (κατασκευασθέντα) όπως επίσης και τα  
συνεργαζόµενα έργα. 
-Απολογισµός του συνολικού κόστους του έργου. 

β) ∆ιαγράµµατα σε κατάλληλη κλίµακα των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν "υπερ του 
∆ηµοσίου". 
γ) Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα - 
συντεταγµένες ) µε τις εξασφαλίσεις τους µαζί µε σχέδια και φωτογραφίες που να δείχνουν τις 
θέσεις αυτών. 
δ) Σχέδια έργων, όπως εκτελέστηκαν και συγκεκριµένα : 

δ1. Πλήρεις οριζοντιογραφίες, σε κλίµακα 1:500, , µε εξάρτηση από το Ελληνικό 
Γαιωδετικό Σύστηµα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α.), όπου θα αποτυπώνονται µε ακρίβεια οι θέσεις 
των έργων (δίκτυα - τεχνικά έργα), µε τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τούτων, σε συνάρτηση µε άξονες οδών και θέσεις υφισταµένων κατασκευών, χωριστά γιά 
κάθε δίκτυο ακαθάρτων, οµβρίων και ύδρευσης, όπως αυτά κατασκευάστηκαν και 
αποτυπώθηκαν επί τόπου. Επι πλέον στις οριζοντιογραφίες θα φαίνεται η αρίθµηση όλων 
των σηµείων που έχουν αποτυπωθεί και σε ξεχωριστό τεύχος θα παραδίδονται οι 
συντεταγµένες τους. 
Αναλυτικά ανά οριζοντιογραφία: 

α. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
Στις οριζοντιογραφίες ύδρευσης θα πρέπει να φαίνονται οι ονοµασίες των δρόµων, τα 
οικοδοµικά τετράγωνα, οι κόµβοι του δικτύου, οι αγωγοί ύδρευσης (µήκος, από κόµβο 
σε κόµβο, - υλικό - διάµετρος), τα φρεάτια, τα ειδικά τεµάχια, και οι κάθε είδους 
συσκευές που βρίσκονται εκτός φρεατίων, και οι υδροληψίες (παροχές) µε τα αντίστοιχα 
φρεάτια υδροµέτρων. 
β. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ 
Στις οριζοντιογραφίες ακαθάρτων και οµβρίων θα πρέπει να φαίνονται οι ονοµασίες των 
δρόµων, τα οικοδοµικά τετράγωνα, τα φρεάτια (επισκέψεως, συµβολής, πτώσης), οι 
αγωγοί ακαθάρτων - οµβρίων (µήκος, από φρεάτιο σε φρεάτιο, - υλικό - µορφή 
διατοµής - διάµετρος ή διαστάσεις), οι παροχές αποχέτευσης µε τα αντίστοιχα φρεάτια 
σύνδεσης, οι παροχές που δεν καταλήγουν σε φρεάτια όπως επίσης και τα φρεάτια 
υδροσυλλογής οµβρίων. 

δ2) Μηκοτοµές των δικτύων ακαθάρτων, οµβρίων και ύδρευσης, χωριστά γιά κάθε δίκτυο, 
σε κλίµακα υψών/µηκών 1:100/1:1000, µε όλα τα απόλυτα υψοµετρικά στοιχεία του 
εδάφους, των κατασκευασθέντων τεχνικών έργων (φρεατίων κλπ) και της ροής των 
αγωγών και τα λοιπά στοιχεία των αγωγών (αποστάσεις, υλικό, διατοµή,κλίση κλπ). 
δ3) Κατά πλάτος τοµές ανά οδό και ανά διακριτό τµήµα έργου, µε όλα τα υφιστάµενα 
δίκτυα των Ο.Κ.Ω., όπως και όλα τα κατασκευασθέντα δίκτυα. 
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δ4) Πλήρη σχέδια όλων κατασκευασθέντων φρεατίων (κατόψεις - τοµές), µε το δοµικό 
µέρος του φρεατίου σε κλίµακα 1:20, µε τις διαστάσεις τους και απόλυτα υψόµετρα 
πυθµένος και καλύµµατος. 
Ειδικότερα  για τα  φρεάτια ύδρευσης, πλήρες κοµβολόγιο των ειδικών τεµαχίων - 
συσκευών που τοποθετήθηκαν στους αγωγούς που βρίσκονται στο φρεάτιο.  

ε)Τεύχη έργων, όπως εκτελέστηκαν, που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια, σύµφωνα µε τους 
συνηµµένους, στη παρούσα, πίνακες που αφορούν ειδικότερα στοιχεία για τα κατασκευασθέντα 
δίκτυα - τεχνικά έργα. 
Αναλυτικά ανά δίκτυο: 

α. Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
Τεύχος εξασφαλίσεων (τρείς τουλάχιστον ανα σηµείο), για τα καλύµµατα των φρεατίων 
και τις ακραίες απολήξεις των δικτύων. 
Πίνακες, οι οποίοι περιλαµβάνουν στοιχεία  για τους κόµβους του δικτύου, τους 
αγωγούς, τα φρεάτια, τα περιεχόµενα των φρεατίων (συσκευές- ειδικά τεµάχια) και τις 
υδροληψίες (παροχές) µε τα αντίστοιχα φρεάτια υδροµέτρων.  
β. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ 
Τεύχος εξασφαλίσεων (τρείς τουλάχιστον ανα σηµείο), για τα καλύµµατα των φρεατίων 
και τις ακραίες απολήξεις των δικτύων. 
Πίνακες, οι οποίοι περιλαµβάνουν στοιχεία για τα φρεάτια, τους αγωγούς ακαθάρτων 
και οµβρίων, τις παροχές αποχέτευσης µε τα αντίστοιχα φρεάτια σύνδεσης, όπως επίσης 
και τις παροχές που δεν καταλήγουν σε φρεάτια, και τα φρεάτια υδροσυλλογής 
οµβρίων . 

ζ) Φωτογραφίες ανά οδό, σε χαρακτηριστικά σηµεία έργου και των κοµβολογίων όλων 
φρεατίων ύδρευσης, πρό της σκυροδέτησης της πλάκας επικαλύψεως του φρεατίου. Επίσης 
έγχρωµες διαφάνειες (slides) των πλέον ενδιαφερόντων στοιχείων του έργου κατά τα διάφορα 
στάδια κατασκευής του. 
η) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το 
σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
15.2. Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλλους καλής ποιότητας 
θα συνταχθούν σε τέσσερεις (4) σειρές και θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών 
επιµετρήσεων τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία µόλις αποπερατωθεί το Εργο.Εκτός από 
την παραπάνω µορφή, τα στοιχεία του έργου όπως κατασκευάστηκε, θα πρέπει να παραδοθούν 
στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή µορφή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
15.3. Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και 
νοούνται συµβατικά ότι περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου. 
15.4. Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και εποµένως δεν θα εκδίδεται βεβαίωση 
περαίωσης, άν µετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το 
Μητρώο του Έργου. Το Μητρώο του έργου θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των 
εργασιών της εργολαβίας και εποµένως σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του τις σχετικές µε το µητρώο του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 60 του Ν.3669/2008. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο Ηµερολόγιο του έργου 
 
Το Ηµερολόγιο του έργου θα τηρείται µε µέριµνα του Αναδόχου όπως ορίζεται στο άρθρο 146 
του Ν.4412/2016. Ειδικότερα: 
  α) Το ηµερολόγιο πρέπει να ευρίσκεται σε κάθε περίπτωση επί τόπου του έργου, και να 
συµπληρώνεται καθηµερινά µε ευθύνη του αναδόχου, µε πλήρη αναγραφή του 
απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων, ήδη από την ώρα έναρξης της εργασίας τους. 
  β) Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα, αναγραφής στο ηµερολόγιο κανενός είδους 
παρατηρήσεων, αιτηµάτων, κ.λ.π. πλην των προβλεποµένων στο παραπάνω αναφερόµενο 
άρθρο, πληροφοριακών στοιχείων. 
  γ) Το ηµερολόγιο θα υπογράφεται από την επίβλεψη καθηµερινά επί τόπου του έργου, 
διαφορετικά µε µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει το ηµερολόγιο να προσκοµίζεται 
στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, το πολύ µετά παρέλευση επτά ηµερών, γα 
ενηµέρωση και προσυπογραφή από πλευράς επίβλεψης. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την 
υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα ποσού 
διακοσίων (200) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα παράλειψης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 146 
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του ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο Φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις 
17.1 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί απο  ιδίους πόρους της ∆ΕΥΑΗ και συνεπώς οι πληρωµές του 
Αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόµενες κρατήσεις κ.λ.π. ως και την καταβολή του 
φόρου εισοδήµατος και λοιπών φόρων και τελών που ισχύουν κατά την ηµέρα διενεργείας του 
διαγωνισµού. 
17.2 Αν µετά την ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι,τέλη και 
κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάµενοι τοιούτοι,το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επι πλέον ή 
εκπίπτεται αντιστοίχως απο τους λογαριασµούς του Αναδόχου πιστοποιουµένων ή 
αφαιρουµένων των πράγµατι πληρωνοµένων ή εξοικονοµουµένων επι του έλαττο ποσών. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζοµένων 
(µε τις εκάστοτε απο το Υπουργείο Εργασίας εκδιδόµενες αποφάσεις) δώρων λόγω εορτών 
Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και αποζηµιώσεων ηµερών υποχρεωτικής αργίας, στη 
χορήγηση αδείας µε αποδοχές και αποζηµιώσεις λόγω απολύσεως ,καθώς και στην καταβολή 
των νοµίµων εισφορών του υπερ των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισµών ή Ταµείων, 
όπως το Ι.Κ.Α. (ακόµη και αν το έργο εκτελείται εκτός ασφαλιστικής περιοχής του Ι.Κ.Α.) κ.λ.π. 
17.3 Η καταβολή των προβλεποµένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση 
κανονικής αποδείξεως πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού. 
17.4 Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ ο οποίος σύµφωνα µε την Ε18 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Σ 
238/9/21-1-87 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών) βαρύνει τον κύριο του έργου. 
Ο προϋπολογισµός του έργου είναι χωρίς Φ.Π.Α. και η ανάδοχος εταιρεία δεν θα επιβάλλει 
Φ.Π.Α. επί των τιµολογίων της, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν  για την 
αντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248τΑ΄), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου Ι του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α΄)». 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο ∆ρόµοι προσπελάσεως - ∆ιεξαγωγή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια 
εκτελέσεως των έργων - Πινακίδες ενδεικτικές του έργου 
 Ο εργολάβος, θα κλιµακώνει τις χωµατουργικές εργασίες και την τοποθέτηση των 
αγωγών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατό η παρακώλυση ή η διακοπή της 
κυκλοφορίας οχηµάτων θα εξασφαλίζει δε την προσπέλαση των οικιών, καταστηµάτων κ.λ.π. 
απο τους πεζούς.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στη διάνοιξη, διαµόρφωση 
και συντήρηση, µε τα απαιτούµενα τεχνικά έργα, των οδών προσπελάσεως προς τις θέσεις 
λήψεως αδρανών υλικών, λατοµείων, ορυχείων, δανειοθαλάµων ή προς τους χώρους 
εναποθέσεως των ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, καθώς και προς τα εργοτάξια,στους 
χώρους εργασίας και τις θέσεις εναποθέσεως των υλικών και εφοδίων του έργου.  Οι δαπάνες 
αυτές των οδών προσπελάσεως δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, διότι έχουν ληφθεί υπ'οψη απ'τον 
Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του.  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση 
µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις 
αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το 
εργαζόµενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που 
απασχολούνται στο έργο του. 
Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να προβαίνει στην 
πλήρη σήµανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, όλα τα µέτρα εξασφάλισης της 
κυκλοφορίας θα πρέπει να εκτελούνται ύστερα από σύνταξη σχετικής Μελέτης 
Εξασφάλισης Κυκλοφορίας, που θα καλύπτει τόσο την κυκλοφοριακή λειτουργία της 
ευρύτερης περιοχής για κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών, όσο και τις αναγκαίες τεχνικές 
µελέτες των παρακαµπτηρίων έργων που θα απαιτηθούν.  
O Aνάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους Εργολήπτες, ή 
εργατικό προσωπικό που χρησιµοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες Κρατικές 
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Υπηρεσίες, καθώς και προς τους εντόπιους κατοίκους για µετάβαση τους σε αγροτικές και τις 
άλλες ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για την κατασκευή τέτοιων διόδων, περιλαµβανοµένων 
προσωρινών γεφυρώσεων, βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Όσον αφορά στους εν λειτουργία δρόµους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη, ότι δεν µπορεί να 
κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλυτέρου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του 
οδοστρώµατος, µε σκοπό να αποφευχθεί η καταστροφή του.  
Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουµένως, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές να εξακριβώνει 
την αντοχή του οδοστρώµατος, του καταστρώµατος των γεφυρών και των άλλων τεχνικών 
έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχηµάτων ή 
µηχανηµάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πάντα µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες 
αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο διαβάσεως. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί οχήµατα βαρύτερα των 
προβλεποµένων για κυκλοφορία στους δρόµους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει τους 
δρόµους στην προγενέστερη κατάσταση τους, συντασσοµένου εν ανάγκη, και σχετικού 
πρωτοκόλλου προ και µετά τη χρήση των δρόµων. Οπωσδήποτε, εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων 
οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς), υποχρεούται στη συντήρηση και των δρόµων αυτών 
καθ' όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συµβάσεως, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση 
εκ µέρους του ∆ηµοσίου. 
 
Οσον αφορά στην κυκλοφορία των µεταφορικών µέσων και των µηχανηµάτων του, είναι 
αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνοµικών ∆ιατάξεων. 
 
Εφ'όσον ζητηθεί απο την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη 
στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  19ο Προστασία βλαστήσεως - Ευθύνη για ζηµιές και ατυχήµατα 
19.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως 
δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω απο το χώρο που του διατίθεται απο την 
Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων. 
Θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή 
βλάβης δένδρων ή θάµνων, αποθέσεως υλικών, λόγω κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή 
καταπατήσεως φυτευοµένων περιοχών υπο µηχανικών µέσων. 
19.2 Επειδή µεγάλο µέρος των εργασιών της εργολαβίας θα εκτελεσθεί πλησίον υπαρχόντων 
έργων, ο Ανάδοχος των εργασιών της παρούσης εργολαβίας θα ευθύνεται στο ακέραιο για 
τυχόν καταστροφές ή ζηµιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά. Σε κάθε περίπτωση κατά την 
εκτέλεση του έργου και την παραγωγή µεταφορά υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε 
ζηµιά ή ατύχηµα.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις ∆ιατάξεις των περί εργατών 
και εργασίας Νόµων και ∆ιαταγµάτων, και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η 
εργασία να εκτελείται µεθοδικώς για αποφυγή αµέσων ή εµέσων ζηµιών ή ατυχηµάτων ή 
προκλήσεως πληµµυρών. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή 
δαπανών ή αποζηµιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα. 
19.3 Για κάθε διατάραξη ή ζηµιά στις υφιστάµενες οικοδοµές προερχόµενη από την κατασκευή 
των έργων, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος υποχρεούµενος σε αποκατάσταση  της 
προκληθείσας ζηµιάς, είτε στην καταβολή της δαπάνης για την αποκατάσταση της προκληθείσας 
ζηµιάς. 
 
ΑΡΘΡΟ  20ο - Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων 
 Ο βάσει του άρθρου 171 του Ν.4412/2016 χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των 
έργων, καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) µήνες. 
Α. Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 
διαστήµατα τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας 
µε δαπάνες του.  
Β. Ο ανάδοχος, είναι επίσης υπεύθυνος αν δια λόγους κακής λειτουργίας ή µη λειτουργίας 
κάποιων εγκαταστάσεων, προξενηθούν ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε τρίτους ή στην περιουσία 
του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (π.χ. ∆ίκτυα , άλλες εγκαταστάσεις) .  
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Ο ανάδοχος επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν για διάφορους λόγους (κακή λειτουργία 
κ.λ.π.) υπάρξουν επιπτώσεις του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Μηνύσεις από Υπηρεσίες, Ιδιώτες 
κ.λ.π.) .  
Η καταβολή των οποιονδήποτε επιδικαζοµένων αποζηµιώσεων τον βαρύνει εξ ολοκλήρου.  
Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και µέχρι την οριστική παραλαβή αυτών 
παρουσιασθούν ελαττώµατα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην αποκατάσταση 
τους η Υπηρεσία ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 .  
 
ΑΡΘΡΟ 21ο-  Ιδιαίτερες απαιτήσεις για εργασίες σε στενούς δρόµους και κοντά σε 
κτίρια  
 
Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών µέσα σε κατοικηµένες περιοχές 
και µάλιστα σε στενούς δρόµους και πλησίον υφισταµένων κτιρίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν η κυκλοφορία οχηµάτων, η επικοινωνία των περιοίκων και 
να αποτρέπεται κάθε ζηµιά ή ατύχηµα.  
Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει µε αυστηρότητα, όλες τις συµβατικές απαιτήσεις των Προδιαγραφών 
και των σχεδίων και τις σχετικές εντολές της Επιβλέψεως, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, έχοντας 
πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια έργων και προσώπων και για την έντεχνη και εµπρόθεσµη 
εκτέλεση.  
 
ΑΡΘΡΟ 22ο-  Μέτρα προστασίας των κατασκευών – ασφάλεια του έργου – 
Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας – Αρχαιότητες  
 
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η Επίβλεψη) να 
απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι 
σχετικό µε την εκτέλεση της Σύµβασης, µε την εξαίρεση των εξουσιοδοτηµένων από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία ατόµων.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών, 
αποθηκών κλπ. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, επ’ ωφελεία του 
προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν 
ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν από την εκτέλεση των εργασιών.  
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και δαπάνες του να παίρνει 
όλα τα αναγκαία µέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταµένων κατασκευών, τη διατήρηση 
τους και τη συντήρησή τους.  
Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης και εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για την 
σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη.  
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη 
ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η 
Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.  
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η Επίβλεψη έχει το 
δικαίωµα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασµό 
του Αναδόχου.  
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του, ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και 
υπόγειες εγκαταστάσεις και δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο 
ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να παραλάβει απ' τους διάφορους Οργανισµούς τα σχέδια που 
δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του έργου. Επίσης πριν από την έναρξη των 
εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει ώστε να εκδοθούν από τις διάφορες Υπηρεσίες, οι άδειες 
τοµής του οδοστρώµατος, οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. υποβάλλοντας 
εγκαίρως τις σχετικές αιτήσεις, όπως και τα απαραίτητα για την έκδοση της άδειας σχέδια, στις 
αρµόδιες Υπηρεσίες.  
Οι εργασίες για τις µετατοπίσεις ανωτέρω εγκαταστάσεων και δικτύων, εφ' όσον είναι µόνιµες, 
αν τυχόν εµπίπτουν στο εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα 
εκτελούνται µε την φροντίδα των Οργανισµών αυτών (∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και καµία ανάµιξη 
οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει όµως την υποχρέωση να 
διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Η Υπηρεσία, δύναται να 
αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση έργων µετατοπίσεως αγωγών και δικτύων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.  
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Αν οι µετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριµένη 
προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών, το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος 
δικαιούται µόνο ανάλογου παρατάσεως προθεσµίας και όχι αποζηµιώσεως.  
Προκειµένου για προσωρινές µετατοπίσεις και υποστηρίξεις αγωγών Ο.Κ.Ω., εµποδίων, κ.λ.π., 
τις απαιτούµενες εργασίες θα εκτελεί ο Ανάδοχος. Η αποζηµίωση για τις προσωρινές αυτές 
εργασίες, περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές κατασκευής των σωληνώσεων, ανεξάρτητα από 
τυχόν δυσχέρειες που θα αντιµετωπισθούν.  
Επισηµαίνεται ότι κάθε ζηµιά που θα προκληθεί απ' τον Ανάδοχο στους διάφορους αγωγούς ή 
στις διάφορες οδούς, είτε κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών πλησίον των αγωγών, 
είτε µετά το πέρας τους, και που θα οφείλεται στην κακή εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής, 
υποστηρίξεως, συµπυκνώσεως κ.λ.π., θα βαρύνει αποκλειστικώς τον Ανάδοχο.  
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι πιθανή η συνάντηση αρχαιολογικών ευρηµάτων 
κατά τις εκσκαφές χανδάκων και λοιπών έργων. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει αµέσως να 
διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές και να εφαρµόσει πλήρως όλες τις 
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.  
Στην περίπτωση της ανάγκης εκτέλεσης ανασκαφικών εργασιών, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να παράσχει απροφασίστως κάθε είδους διευκόλυνση στα συνεργεία εκτέλεσης 
των ανασκαφικών εργασιών. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες θα εκτελούνται µε την φροντίδα 
της αρµόδιας Υπηρεσίας και καµία ανάµιξη οικονοµική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Η 
Υπηρεσία επίσης µπορεί να αναθέσει στον Ανάδοχο την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
Εφόσον κριθεί αναγκαίο και µετά από εντολή της Υπηρεσίας είναι δυνατή η αναπροσαρµογή του 
προγράµµατος κατασκευής του έργου σε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση από 
την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών.  
Αν οι ανασκαφικές εργασίες επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την 
εγκεκριµένη προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο 
Ανάδοχος δικαιούται µόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσµίας και όχι αποζηµιώσεως.  
 
ΑΡΘΡΟ 23ο-  Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο  
 
Στα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που 
βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν :  
(1) Συµφωνητικού  
(2) ∆απάνη ασφάλισης του έργου“ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ” .Ο Ανάδοχος οφείλει να 
ασφαλίσει πλήρως το έργο σε νόµιµα λειτουργούντα ασφαλιστικό φορέα και να καταθέσει στην 
Υπηρεσία µας τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε την υπογραφή της σύµβασης. Η διάρκεια της 
ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή του 
Έργου.  
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του  και να 
συµµορφώνεται  µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα 
σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 
Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του Έργου, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, 
εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κ.λ.π., και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των 
πιο πάνω  ασφαλιστηρίων. 
Η ασφάλιση του έργου θα πρέπει κατ΄ελάχιστον να συµπεριλαµβάνει Ασφάλιση  έναντι  υλικών  
ζηµιών, Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων,  Ασφάλιση  Κύριου  Μηχανικού  Εξοπλισµού 
“ Κατά Παντός Κινδύνου” .  
Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται επίσης για: 
- Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 

σπάνιας εµφάνισης. 
- Βλάβες / καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα 
συµβάντα. 
Το ποσόν ασφάλισης του έργου θα είναι  τουλάχιστον ισόποσο της σύµβασης. 
 
3) Αποζηµιώσεως ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών :  
α. Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωµατισµών,  
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αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικά.  
β. Των θέσεων εγκαταστάσεως µηχανηµάτων και εργοταξίου γενικά.  
γ. Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης 
φύσεως υλικών.  
δ. Οι δαπάνες αποζηµιώσεως, των οποιωνδήποτε πηγών λήψεως υλικών (λατοµεία, ορυχεία, 
χείµαρροι, ποτάµια κ.λ.π.) και των θέσεων προσωρινής ή οριστικής απόρριψης των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, που θα χρησιµοποιηθούν µε έγκριση της Υπηρεσίας, καθώς 
και των κάθε είδους οδών προσπελάσεως προς αυτές, και που ανήκουν είτε σε οποιοδήποτε 
φυσικό πρόσωπο, είτε σε Νοµικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου κ.λ.π. Οι δαπάνες 
αυτές βαρύνουν τον Ανάδοχο, και ο Κύριος του Έργου δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση 
διενεργείας και διεξαγωγής της διαδικασίας της απαλ/σεως των θέσεων αυτών. Ο Κύριος του 
Έργου επίσης δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση πρόσθετης αποζηµιώσεως του Αναδόχου για 
τυχόν δυσχέρειες που µπορεί να παρουσιασθούν στην εξεύρεση και εκµετάλλευση των 
λατοµείων, ορυχείων και λοιπών πηγών ή για ανάγκη δηµιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, 
θραύσεως, κ.λ.π., ή και δηµιουργίας χώρων αποθηκεύσεως υλικών µακριά από τις πηγές 
λήψεως, είτε από τυχόν δυσχέρειες µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία.  
(3) Αποζηµίωση γενικώς για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα που τυχόν συµβεί σε κάθε περίπτωση κατά 
την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - µεταφορά υλικών. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει 
καµιά ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει δαπάνες ή αποζηµιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες.  
(4) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 
εκτελέσεως των εργασιών από την ανάγκη εκµεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών συγχρόνως 
και από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία και τη δηµιουργία και αποκάλυψη γι' 
αυτό νέων πηγών υλικών, µαζί µε τις σχετικές επιβαρύνσεις, για να τελειώσει εµπρόθεσµα η 
εκτέλεση του έργου.  
(5) Οι δαπάνες για τους πάσης φύσεως ελέγχους και δοκιµές.  
(6) Οι δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης, στους Γενικούς όρους του 
Τιµολογίου, στις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και στο Ν.4412/2016 .  
 
ΑΡΘΡΟ 24ο - Συντήρηση των Έργων – Ελαττώµατα  
 
24.1. Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 
διαστήµατα τα έργα και τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας 
µε δαπάνες του. 
24.2. Αν κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και µέχρι την οριστική παραλαβή αυτών 
παρουσιασθούν ελαττώµατα για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος, και δεν προβεί στην αποκατάσταση 
τους η Υπηρεσία ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 157 και 159 του Ν.4412/2016. 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 

 
ΕΡΓΟ: 

 

 
ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ,ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018 
 
 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΗ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 378.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) 
 
 

 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 

   
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η Συντάξασα Η Προϊσταµένη Τµήµατος 

Ανάπτυξης Μελετών 
Κατασκευών 

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

 
 
 
 

ΧΡΥΣΗ ΠΛΕΥΡΑΚΗ 
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε 

Κ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ  
Πολ. Μηχανικός 

 

Χ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ 
Ηλεκ. Μηχανικός 

   
   

 

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΜΑΙΟΣ 2018 5 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΕΡΓΟ  : ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, 

ΑΡ∆ΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018 
 

 
 Αντικείµενο εργολαβικής συµβάσεως  

Γενικά : 
Με την παρούσα εργολαβία θα αντιµετωπιστούν οι εντελώς επείγουσες ανάγκες επεκτάσεων 
δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης µε τις αντίστοιχες παροχές, στις εντός και εκτός σχεδίου 
περιοχές και στα ∆.∆. του ∆ήµου, σύµφωνα µε αιτήµατα δηµοτών,  καθώς και οι ανάγκες 
αντικαταστάσεων δικτύων που έχουν ήδη διατυπωθεί από τα αντίστοιχα συνεργεία ύδρευσης-
αποχέτευσης και κριθούν απαραίτητες από την υπηρεσία µας. 
Η συγκεκριµένη εργολαβία περιλαµβάνει κυρίως : 

9. την κατασκευή αγωγών ύδρευσης, άρδευσης σε διάφορους δρόµους στις εντός και 
εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και στα ∆.∆. του ∆ήµου, σύµφωνα µε αιτήµατα δηµοτών, 
ή αιτήµατα του συνεργείου ύδρευσης. Συνολικά προβλέπονται 4.020µ. αγωγών 
ύδρευσης, άρδευσης µε σωλήνες πολυαιθυλένιου HDPE 3ης γενιάς 16 Atm, διατοµής 
Φ90, Φ110 και Φ90 µε τροχό, µε αποκατάσταση ή χωρίς ασφαλτικών, µε τα αντίστοιχα 
φρεάτια και τις απαραίτητες συσκευές, µε τις υδροληψίες στους αντίστοιχους αγωγούς 
καθώς και µεµονωµένες υδροληψίες ύδρευσης, άρδευσης. Επίσης προβλέπονται 
συνδέσεις υφιστάµενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ µε νέο αγωγό, 
διαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάµενο 
από ΡΕ και αποµονώσεις υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο. Επί πλέον τη 
σύνδεση υδροµέτρων  σε υφιστάµενο αγωγό καθώς και των εργασιών επισκευής και 
αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης, άρδευσης που θα εκτελούνται σποραδικά και 
µόνο µετά από εντολή της υπηρεσίας. 

10. την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόµους στις εντός 
και εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και στα ∆.∆. του ∆ήµου, σύµφωνα µε αιτήµατα 
δηµοτών, ή αιτήµατα του συνεργείου αποχέτευσης. Συνολικά προβλέπονται 600,00µ. 
αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες PVC σειράς 41, διαµέτρου Φ200 & Φ250 
µε αποκατάσταση ή χωρίς ασφαλτικών, µε τα αντίστοιχα τυπικά κυλινδρικά φρεάτια ή 
εναλλακτικά  προκατασκευασµένα φρεάτια πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου µετά από 
συνεννόηση µε την Επίβλεψη. Επίσης προβλέπονται οι παροχές αποχέτευσης στους 
αντίστοιχους αγωγούς και µεµονωµένες παροχές αποχέτευσης σε υφιστάµενους 
αγωγούς. 

11. την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης οµβρίων σε περιοχές που υπάρχουν ιδιαίτερα 
οξυµµένα προβλήµατα οµβρίων. Συνολικά προβλέπονται 210µ. αγωγών οµβρίων µε 
σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE ή πολυπροπυλενίου, διπλού δοµηµένου τοιχώµατος SN8 
(DN/ID), διαµέτρου D400, D600 µε τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και µε 
αποκατάσταση ή χωρίς ασφαλτικών. Επίσης προβλέπονται  η κατασκευή φρεατίων  
υδροσυλλογής  τύπου 1,2 & 3 

12. την προσαρµογή φρεατίων στην τελική στάθµη της οδού. 
Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 378.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου ΓΕ & ΟΕ (18%), 
απροβλέπτων δαπανών (15%) και πρόβλεψη αναθεώρησης 

 
Η κοστολόγηση του έργου έγινε ανά τρέχον µέτρο αγωγού ανάλογα µε την εκάστοτε διατοµή το 
πλάτος και βάθος εκσκαφής την απαιτούµενη αντιστήριξη, το προβλεπόµενο ποσοστό γαιωδών 
– ηµιβραχωδών και βραχωδών εδαφών, και συµπεριλαµβάνει όλες τις εργασίες που πρέπει να 
γίνουν για την κατασκευή των αγωγών. Παράλληλα έγινε κοστολόγιο για τις τιµές, των 
φρεατίων ύδρευσης, των υδροληψιών ύδρευσης, των συσκευών, των φρεατίων επισκέψεως 
ακαθάρτων οµβρίων, των παροχών αποχέτευσης και των φρεατίων υδροσυλλογής. Οι βασικές 
τιµές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των παραπάνω σύνθετων τιµών ελήφθησαν από 
τον Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων – Απόφαση 
Αριθ. ∆ΝΣγ/οικ 35577/ΦΝ 466/ ΦΕΚ Τεύχος Β/ 1746 /19-5-2017.  
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
ΕΡΓΟ: 

 

 
ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2018 

 
 
 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ∆ΕΥΑΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 378.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

   
   
   

 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Η Συντάξασα Η Προϊσταµένη Τµήµατος 
Ανάπτυξης Μελετών 

Κατασκευών 

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

 
 
 
 

ΧΡΥΣΗ ΠΛΕΥΡΑΚΗ 

Πολ. Μηχανικός Τ.Ε 

Κ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ  
Πολ. Μηχανικός 

 

Χ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ 
Ηλεκ. Μηχανικός 

   

   

 

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΜΑΙΟΣ 2018 6 
 

 
 

∆

 Ε  Υ Α  Η
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΕΡΓΟ  : ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ -

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1 

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

A.T. 1 

Y∆Ρ 6081.1 30% 
Y∆Ρ 6068    30% 
Y∆Ρ 6622.1 30% 
Ο∆Ο4521.Β 10% 

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

 

2 
 

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

A.T. 2 
Y∆Ρ 6081.1 30% 
Y∆Ρ 6068    30% 
Y∆Ρ 6022.1 40% 
 

M 1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-06-03-00:2009 
1501-08-06-08-01:2009 
 

3 
 

Φρεάτια ύδρευσης 
 A.T. 3 

Υ∆Ρ 6081.1  10% 
Υ∆Ρ 6752     20% 
Υ∆Ρ 6301     20% 
Υ∆Ρ 6328    50% 
 

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

4 Υδροληψία ύδρευσης  σε αγωγούς από 
πολυαιθυλένιο A.T. 4 

Υ∆Ρ 6081.1  30% 
Υ∆Ρ 6069 30% 
Υ∆Ρ 6623 30% 
Ο∆Ο 4521.Β  10% 

 

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

5 Κατασκευή µεµονωµένης παροχής 
(υδροληψίας)ύδρευσης   A.T. 5 

Υ∆Ρ 6081.1  30% 
Υ∆Ρ 6069 30% 
Υ∆Ρ 6623 30% 
Ο∆Ο 4521.Β  10% 

 

τεµ 1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-06-03-00:2009 
1501-05-03-11-04:2009 
1501-08-06-08-01:2009 
1501-08-04-03-00:2009 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1501-08-06-08-04:2009 
 

6 
Σύνδεση υδροµέτρου σε υφιστάµενο 
αγωγό υδροληψίας οποιασδήποτε 
διαµέτρου, µε ή χωρίς τοποθέτηση 
πολλαπλού διανοµέα 

A.T.6 Υ∆Ρ 6630.1 
 τεµ 1501-08-06-03-00:2009 

 

      
      

7 ∆ικλείδες ελαστικής εµφράξεως από 
ελατό χυτοσίδηρο A.T. 7 

Υ∆Ρ 6651.1 τεµ 1501-08-06-07-02:2009 
1501-08-06-07-05:2009 
 

8 Αεροεξαγωγοί διπλής ενέργειας A.T. 8 Υ∆Ρ 6657.1 τεµ 1501-08-06-07-07:2009 
9 Υδροστόµια πυρκαγιάς A.T. 9 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ 1501-04-05-08-00:2009 

10 

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

A.T. 10 

Υ∆Ρ 6611.3  40% Υ∆Ρ 
6610  60% 
 τεµ 1501-08-06-03-00:2009 

11 
∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού 
ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 
υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος 
έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε 
τοποθέτηση ειδικού τεµαχίου 

A.T. 11 Υ∆Ρ 6622.1 τεµ 1501-08-06-03-00:2009 

12 Αποµόνωση υφιστάµενου αγωγού 
ύδρευσης από το δίκτυο A.T. 12 Υ∆Ρ 6630.1  35%  Υ∆Ρ 

6611.1  65% τεµ 1501-08-06-03-00:2009 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

13 
Επισκευή  υφιστάµενου αγωγού 
ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού ο 
οποίος έχει υποστεί βλάβη για µήκος 
επέµβασης έως 3µ.  

A.T. 13 ΝΑΥ∆Ρ 16.18Ν.1 τεµ 
1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-06-03-00:2009 
1501-05-03-11-04:2009 
1501-08-06-08-01:2009 

14 
Πρόσθετη αποζηµίωση για την 
επισκευή υφιστάµενου αγωγού 
ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού ο 
οποίος έχει υποστεί βλάβη στο τµήµα 
αγωγού  που υπερβαίνει τα 3µ. 

A.T. 14 ΝΑΥ∆Ρ 16.18Ν.2 τεµ. 
1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-06-03-00:2009 
1501-05-03-11-04:2009 
1501-08-06-08-01:2009 

      
15 Επισκευή µε αντικατάσταση  

υφιστάµενης υδροληψίας ύδρευσης  A.T. 15 ΝΑΥ∆Ρ 16.18Ν.3 τεµ  

16 
Αγωγοί ακαθάρτων µε σωλήνες PVC 
σειράς 41 µε αποκατάσταση 
ασφαλτικού  
 

A.T. 16 
Υ∆Ρ 6081.1  30% 
Υ∆Ρ 6068    30% 
Υ∆Ρ 6711.2  30% 
Ο∆Ο 4521.Β  10% 

 

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

17 
Αγωγοί ακαθάρτων µε σωλήνες PVC 
σειράς 41 χωρίς αποκατάσταση 
ασφαλτικού  
 

A.T. 17 
Υ∆Ρ 6081.1  30% 
Υ∆Ρ 6068   40% 
Υ∆Ρ 6711.2  30% 

 

Μ 
1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-06-08-01:2009 
- 

18 
Αγωγοί οµβρίων µε σωλήνες  
πολυαιθυλενίου HDPE ή 
πολυπροπυλενίου, διπλού δοµηµένου 
τοιχώµατος SN8 (DN/ID), µε 
αποκατάσταση ασφαλτικών 

A.T. 18 
Υ∆Ρ 6081.1  30% 
Υ∆Ρ 6068   20% 
Υ∆Ρ 6551.3  50% 
Ο∆Ο 4521.Β  10% 

 

Μ 

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

19 Κυλινδρικά φρεάτια ακαθάρτων 
Τύπου I α 

 

A.T. 19 Υ∆Ρ 6081.1   10% 
Υ∆Ρ 6752  20% τεµ 

1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-04-03-00:2009 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Υ∆Ρ 6302  20% 
Υ∆Ρ 6328  40% 
Ο∆Ο 4521.Β  10% 

 

1501-08-06-08-06:2009 
1501-08-05-01-04:2009 
1501-08-07-01-05:2009 
1501-08-07-01-04:2009 
1501-01-04-00-00:2009 
1501-01-02-01-00:2009   

20 

Φρεάτιο  κατά   ΕΛΟΤ  ΕΝ 13598-2,    
ονοµαστικής 
διαµέτρου  D  800  mm,  µε  ύψος  
στοιχείων  βάσης  και κώνου 1,10 m, 
δύο εισόδων και µιας εξόδου 
διαµέτρου έως D 315 mm 

A.T. 20 Υ∆Ρ 6711.7 τεµ ΕΛΟΤ 0000-08-06-08-08:2009 

21 
Στοιχείο  διαµόρφωσης  θαλάµου  
φρεατίου  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 
ονοµαστικής διαµέτρου D 800 mm, µε 
τις αντίστοιχες βαθµίδες καθόδου 

A.T. 21 Υ∆Ρ 6711.7 µµ ΕΛΟΤ 0000-08-06-08-08:2009 

22 
Καλύµµατα  φρεατίων  από  συνθετικά  
υλικά,  καθαρού ανοίγµατος D 
600mm, κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
124 

A.T. 22 Υ∆Ρ 6621.9 τεµ ΕΛΟΤ 0000-08-06-08-08:2009 

23 Προσαρµογή φρεατίων  στην τελική 
στάθµη της οδού A.T. 23 Υ∆Ρ 6328 m 1501-08-04-03-00:2009 

24 Παροχή ακαθάρτων µε φρεάτιο A.T. 24 
Υ∆Ρ 6081.1  20% 
Υ∆Ρ 6711.1 40% 
Υ∆Ρ 6068  30% 
Ο∆Ο4521.Β  10% 

 

τεµ 

1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-06-03-00:2009 
1501-05-03-11-04:2009 
1501-08-06-08-01:2009 
1501-08-04-03-00:2009 
1501-05-03-11-04:2009 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

25 
 Κατασκευή µεµονωµένης παροχής 
αποχέτευσης 
 

A.T. 25 
Υ∆Ρ 6081.1  20% 
Υ∆Ρ 6711.1 40% 
Υ∆Ρ 6068  30% 
Ο∆Ο4521.Β  10% 

 

τεµ 

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

26 
Φρεάτια επισκέψεως  σωληνωτών 
αγωγών οµβρίων 

 

A.T. 26 
Υ∆Ρ 6081.1  10% 
Υ∆Ρ 6752  20% 
Υ∆Ρ 6301  20% 
Υ∆Ρ 6328 50% 
Ο∆Ο 4521.Β  10% 

 

τεµ 

1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-04-03-00:2009 
1501-08-06-08-06:2009 
1501-08-05-01-04:2009 
1501-08-07-01-05:2009 
1501-08-07-01-04:2009 
1501-01-04-00-00:2009 
1501-01-02-01-00:2009   
 

27 Τυπικά φρεάτια υδροσυλλογής  
 A.T.27 

Υ∆Ρ 6081.1  30% 
Υ∆Ρ 6328 30% 
Υ∆Ρ 6752 30% 
Ο∆Ο4521.Β  10% 

 

τεµ 

1501-08-01-03-01:2009 
1501-08-01-03-02:2009 
1501-08-04-03-00:2009 
1501-08-05-01-04:2009 
1501-08-07-01-04:2009 
1501-08-07-01-04:2009 
1501-01-04-00-00:2009 
1501-01-02-01-00:2009   
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ΚΩ∆ΙΚΟΙ – ΤΙΤΛΟΙ ΕΤΕΠ  
1 1501-08-01-03-01:2009 Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων  
2 1501-08-01-03-02:2009 Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων  
3 1501-08-06-03-00:2009 ∆ίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 
4 1501-05-03-11-04:2009 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
5 1501-08-06-08-01:2009 Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων  
6 1501-08-04-03-00:2009 Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεµα µε αυξηµένες απαιτήσεις 

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