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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

 
Άρκρο 1:  Κφριοσ του Ζργου/ ΑνακζτουςαΑρχι/ Στοιχεία επικοινωνίασ 
 
1.1 ΑνακζτουςαΑρχι :    ΔΗΜΟΣ ΚΑΥΣΤΟΥ  

Οδόσ  : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ & ΕΛΛ. ΑΜΕΙΚΗΣ 
Ταχ.Κωδ. : 34001 
Τθλ. : 2224350001 
Telefax : 2224023666 
E-mail : info@dimoskarystou.gr 
Ρλθροφορίεσ:  : Ξυνογαλάσ Ιωάννθσ , 2224350012 

1.2 Εργοδότθσ ι Κφριοσ του Ζργου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΥΣΤΟΥ 
1.3 Φορζασ καταςκευισ του ζργου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΥΣΤΟΥ  
1.4 Ρροϊςταμζνθ Αρχι : Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΥΣΤΟΥ πλθν των περιπτϊςεων του 

άρκρου 72, παρ. 1, περ. ε του Ν. 3852/10, που τθν αρμοδιότθτα αςκεί θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΡΙΤΟΡΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΥΣΤΟΥ 

1.5 Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Υπθρεςία : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΥΣΤΟΥ 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο : ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 

ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 

Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι εκτζλεςθσ του 

ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο. 

Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορζα Καταςκευισ καταργθκοφν, 

ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ  ςφναψθσ ι 

εκτζλεςθσ του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα,  ςτουσ προςφζροντεσ3 ι ςτον ανάδοχο τα ςτοιχεία 

των υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελοφν κακολικό διάδοχο των εν 

λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ. 

 

Άρκρο 2:  Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τεφχθ 
 

2.1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτϊςεωσ 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 

4412/2016, για τον παρόντα θλεκτρονικό διαγωνιςμό, είναι τα ακόλουκα: 

α) θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτο ΚΗΜΔΗΣ4, 

β) θ παροφςα διακιρυξθ, 

γ)το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.)  

δ)το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, όπωσ παράγεται από τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

υποςυςτιματοσ, 

ε) ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ, 

ςτ) το τιμολόγιο δθμοπράτθςθσ, 

η) θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

θ) θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων  
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κ) Η τεχνικι περιγραφι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ 27/2018 τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ 

Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν που εγκρίκθκε με τθν υπ. αρικμό 94/2018 απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 

ι) Η τεχνικι μελζτθ, 

ια) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ΑνακζτουςαΑρχι  

επί όλων των ανωτζρω 

2.2Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, και 

αρ. ΕΣΗΔΗΣ 73252κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ (www.dimoskarystou.gr).56 

2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ και τθν 20/7/2018,7 θ Ανακζτουςα Αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ 

προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 23/07/2018.8 

Άρκρο 3: Ηλεκτρονικι υποβολι φακζλου προςφοράσ 

3.1. Οι προςφορζσ  υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται 

ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με 

τα αναφερόμενα ςτο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και ςτθν  Υ.Α. 56902/215/19-05-2017, ΦΕΚ 

1924/Βϋ/02-06-2017 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ Αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 

εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ 

τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 παρ. 1.2 ζωσ 1.4 τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ με αρ. 117384/26-

10-2017 (3821 Β') «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων 

ζργων, μελετϊν, και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν  με  χριςθ των 

επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν  του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 

(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψθφιακά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

τουσ, νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ,  

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ,  κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ 

αυτισ. 

3.2 Στον θλεκτρονικό φάκελο προςφοράσ περιζχονται: 

(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ». 

(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ  «Τεχνικι Ρροςφορά». 

&(γ) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά». 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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3.3 Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται, με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του υποςυςτιματοσ, κατά τθν 

ςφνταξθ τθσ προςφοράσ, τα ςτοιχεία εκείνα που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο προςφζρων υποβάλει ςτον οικείο  (υπο)φάκελο ςχετικι αιτιολόγθςθ με τθ μορφι 

ψθφιακά υπογεγραμμζνου αρχείου pdf, αναφζροντασ ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 

πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ, ωσ ςυνθμμζνο τθσ 

θλεκτρονικισ του προςφοράσ. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ 

μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ και τθν οικονομικι προςφορά.   

3.4 Στθν περίπτωςθ τθσ υποβολισ  ςτοιχείων με χριςθ μορφότυπου φακζλου ςυμπιεςμζνων θλεκτρονικϊν 

αρχείων (π.χ. θλεκτρονικό αρχείο με μορφι ZIP), εκείνα τα οποία επικυμεί ο προςφζρων να χαρακτθρίςει ωσ 

εμπιςτευτικά, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα, κα πρζπει να τα υποβάλλει ωσ χωριςτά θλεκτρονικά 

αρχεία με μορφι Portable Document Format (PDF) ι ωσ χωριςτό θλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακζλου 

ςυμπιεςμζνων θλεκτρονικϊν αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 

3.5Ο χριςτθσ – οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω τρείσ (3) (υπο)φακζλουσ μζςω του 

υποςυςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται κατωτζρω: 

α) Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτουσ (υπο)φακζλουσ, (i) με τθν ζνδειξθ 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»(περιλαμβάνει τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24.2 τθσ παροφςασ) και (ii) με τθν 

ζνδειξθ «Τεχνικι προςφορά» (περιλαμβάνει τα οριηόμενα ςτ άρκρο 24.3 τθσ παροφςασ) υποβάλλονται από 

τον οικονομικό φορζα θλεκτρονικά, ςε μορφι αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), και, εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ 

θλεκτρονικι υπογραφι  με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ 

υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

β) Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ΑνακζτουςαΑρχι, ςε ζντυπθ 

μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ9. 

Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ 

του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 

γ) Οι προςφζροντεσ ςυντάςςουν τθν οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του υποςυςτιματοσ, επιςυνάπτοντασ τθν ςτον θλεκτρονικό χϊρο «Συνθμμζνα 

Ηλεκτρονικισ Ρροςφοράσ» και ςτον κατά περίπτωςθ (υπο)φάκελο, όλα τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τουσ ςε 

μορφι αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), αφοφ προθγουμζνωσ τεκεί θ προθγμζνθ εγκεκριμζνθ 

θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι  με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

δ) Οι προςφζροντεσ δφναται  να προβαίνουνμζςω των λειτουργιϊν του υποςυςτιματοσ, ςε εκτφπωςθ του 

ελζγχου ομαλότθτασ των επί μζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ ανά ομάδα εργαςιϊν, δεδομζνου ότι θ προςφορά 

υποβάλλεται ςφμφωνα με τθν παρ. 2α του άρκρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στθ ςυνζχεια, οι προςφζροντεσ παράγουν από το υποςφςτθμα τα θλεκτρονικά αρχεία («εκτυπϊςεισ» των 

Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ τουσ ςε μορφι 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τουσ προςφζροντεσ με 
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εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 

εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

και επιςυνάπτονται ςτουσ αντίςτοιχουσ (υπο)φακζλουσ τθσ προςφοράσ. Κατά τθ ςυςτθμικι υποβολι τθσ 

προςφοράσ το υποςφςτθμα πραγματοποιεί αυτοματοποιθμζνουσ ελζγχουσ επιβεβαίωςθσ τθσ θλεκτρονικισ 

προςφοράσ ςε ςχζςθ με τα παραχκζντα θλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ και Οικονομικι 

Ρροςφορά) και εφόςον οι ζλεγχοι αυτοί  αποβοφν επιτυχείσ θ προςφορά υποβάλλεται  ςτο υποςφςτθμα. 

Διαφορετικά, θ προςφορά δεν υποβάλλεται και το υποςφςτθμα ενθμερϊνει τουσ προςφζροντεσ με ςχετικό 

μινυμα ςφάλματοσ ςτθ διεπαφι του χριςτθ των προςφερόντων, προκειμζνου οι τελευταίοι να προβοφν 

ςτισ ςχετικζσ ενζργειεσ διόρκωςθσ. 

ςτ) Εφόςον τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ 

ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του υποςυςτιματοσ, οι προςφζροντεσ επιςυνάπτουν ψθφιακά 

υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ.10 

η)  Από το υποςφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 

οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

3.6  Απόςυρςθ προςφοράσ 

Οι προςφζροντεσ δφνανται να ηθτιςουν τθν απόςυρςθ υποβλθκείςασ προςφοράσ, πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, με ζγγραφο αίτθμα τουσ προσ τθν ΑνακζτουςαΑρχι, ςε μορφι 

θλεκτρονικοφ αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) που φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι  με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν 

παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

υποςυςτιματοσ. Ριςτοποιθμζνοσ χριςτθσ τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ, μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ 

ΑνακζτουςασΑρχισ, θ οποία αποδζχεται το ςχετικό αίτθμα του προςφζροντα, προβαίνει ςτθν απόρριψθ τθσ 

ςχετικισ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο υποςφςτθμα πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ 

προςφοράσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να υποβάλει εκ νζου προςφορά μζςω του 

υποςυςτιματοσ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ  των προςφορϊν. 

Άρκρο 4: Διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν/ Κατακφρωςθ/ 

Σφναψθ ςφμβαςθσ/ Ρροδικαςτικζσ προςφυγζσ/Ρροςωρινι δικαςτικι προςταςία 

4.1 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ/ Αξιολόγθςθ/ Ζγκριςθ πρακτικοφ  

Γενικι παρατιρθςθ: Η υποβολι πρακτικϊν, γνωμοδοτιςεων, ειςθγιςεων, κλπ., τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

προσ τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, οι κοινοποιιςεισ, προςκλιςεισ, κλπ., των ανακετουςϊν 

αρχϊν/ ανακετόντων φορζων/Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ, οι τυχόν 

διευκρινίςεισ, ςυμπλθρϊςεισ, κλπ., των διαγωνιηομζνων προσ τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ 

φορείσ/Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κακϊσ επίςθσ, οποιαδιποτε άλλθ επικοινωνία μεταξφ οικονομικϊν φορζων, 

ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων και Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κα πραγματοποιοφνται 

αποκλειςτικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ. 

α) Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ, και 

πριν τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, θ ΑνακζτουςαΑρχι κοινοποιεί ςτουσ προςφζροντεσ τον ςχετικό 

κατάλογο ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ παράγεται από το υποςφςτθμα.  

β) Στθ ςυνζχεια, τα μζλθ τθσ Επιτροπισ προβαίνουν ςε θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των υποφακζλων με τισ 
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ενδείξεισ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και “Τεχνικι Ρροςφορά”, καταγράφοντασ το περιεχόμενο των 

υποφακζλων, χωρίσ να παρζχουν ακόμθ τθν οποιαδιποτε πρόςβαςθ ςτουσ προςφζροντεσ για να λάβουν 

γνϊςθ των υποβλθκζντων ςτοιχείων των φακζλων αυτϊν. 

γ) Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ςτθν ςυνζχεια προχωροφν ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ των 

υποψθφίων, και, ςτθ ςυνζχεια ςτθν αξιολόγθςθ - βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν όςων 

διαγωνιηομζνων οι προςφορζσ ζγιναν δεκτζσ μετά από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ των. 

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ που αναγράφονται ςτισ υποβλθκείςεσ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ και διαπιςτϊνει τθν εγκυρότθτά τουσ. Αν διαπιςτωκεί πλαςτότθτα εγγυθτικισ επιςτολισ, ο 

υποψιφιοσ αποκλείεται από τον διαγωνιςμό και ταυτόχρονα υποβάλλεται μθνυτιρια αναφορά ςτον 

αρμόδιο ειςαγγελζα προκειμζνου να κινθκεί θ διαδικαςία πεικαρχικισ δίωξθσ κατά τα προβλεπόμενα ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ. 

δ) Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ αξιολόγθςθσ – βακμολόγθςθσ 

των τεχνικϊν προςφορϊν των διαγωνιηομζνων, θ Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο 

καταγράφονται,i)το περιεχόμενο του υποφακζλουτων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ των υποψθφίων και 

ποιοι διαγωνιηόμενοι δεν ζγιναν δεκτοί και για ποιο λόγο, μετά από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ των, &ii) το περιεχόμενο του υποφακζλουτων τεχνικϊν προςφορϊν των υποψθφίων, τθν 

αξιολόγθςθ και τθν βακμολόγθςθ των τεχνικϊν των προςφορϊν, ςυμφϊνωσ των οριηόμενων ςτο άρκρο 14 

τθσ παροφςασ. Στο ίδιο πρακτικό καταγράφονται ποιοι διαγωνιηόμενοιδεν ζγιναν δεκτοί και ποιόν λόγο. Το 

ςχετικό πρακτικό υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθν ΑνακζτουςαΑρχι, ωσ “εςωτερικό” θλεκτρονικό αρχείο  

μζςω τθσ λειτουργίασ “επικοινωνία” του υποςυςτιματοσ. 

ε) Στθ ςυνζχεια, μετά από τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισεγκριτικισαπόφαςθσ του προθγοφμενου πρακτικοφ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ από τθν ΑνακζτουςαΑρχι,αυτικοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, 

παρζχοντασ παράλλθλα πρόςβαςθ ςε όλουσ ςτο περιεχόμενο των φακζλων των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν των λοιπϊν προςφερόντων, προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των 

υποβλθκζντων ςτοιχείων ι των εγγράφων των υποφακζλων αυτϊν. Για το περιεχόμενο υποφακζλων που 

δεν άνοιξαν για οποιοδιποτε λόγο ζωσ τότε, κανζνασ δεν μπορεί να λάβει τθν οποιαδιποτε γνϊςθ του 

περιεχομζνου των. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.3 τθσ 

παροφςθσ. 

ςτ) Μετζπειτα, ςε διακριτό ςτάδιο θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ και καταγραφι 

των περιεχομζνων ςτοιχείων των οικονομικϊν προςφορϊν των διαγωνιηομζνων,που ζωσ τότε ζγιναν δεκτοί, 

χωρίσ να παρζχει ακόμθ τθν οποιαδιποτε πρόςβαςθ ςτουσ προςφζροντεσ για να λάβουν γνϊςθ των 

υποβλθκζντων ςτοιχείων των φακζλων αυτϊν. Για το παραδεκτό των οικονομικϊν προςφορϊν, γίνονται οι 

απαραίτθτοι ζλεγχοι πλθρότθτασ και ορκότθτασ ςυμπλιρωςθσ του Εντφπου Οικονομικισ Ρροςφοράσ επί 

αυτϊν, κακϊσ και τθσ ολόγραφθσ και αρικμθτικισ αναγραφισ των προςφερόμενων τιμϊν, βάςει τθσ 

παραγωγισ ςχετικοφψθφιακοφ αρχείου μζςα από το υποςφςτθμα. Η Επιτροπι ςτθ ςυνζχεια ςυμφϊνωσ και 

των οριηόμενων ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ προχωρεί ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 

διαγωνιηομζνων. 

η) Με τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω, τθσ αξιολόγθςθσ και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν κακϊσ 

και τθσ βακμολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν των διαγωνιηομζνων, θ Επιτροπι ςυμφϊνωσ των 

οριηόμενων ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ, προχωρεί ςτον  υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ (U) για κάκε 
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αποδεκτι προςφορά, τθσ πλζον ςυμφζρουςασ δθλαδι οικονομικισ προςφοράσβάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ  

ποιότθτασ – τιμισ για τθν ανάδειξθ του μειοδότθ. Μειοδότθσ αναδεικνφεται αυτόσ του οποίου θ βακμολογία 

(U) είναι θ μεγαλφτερθ. Σεπερίπτωςθ ιςοδυναμίασ ι ιςοβακμίασδφο ι περιςςότερων 

προςφορϊν,ακολουκείται θ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ. 

κ) Μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, θ Επιτροπι προχωρεί ςτθν ςφνταξθ πρακτικοφ, ςτο 

οποίο αφοφ καταγράφεται όλθ θ προθγοφμενθ διαδικαςία, και, ειςθγείται είτε τθν ανάκεςθ τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ ςτον μειοδότθ είτε τθν ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

ι) Το πρακτικό αυτό υποβάλλεται προσ ζγκριςθ11ςτθν ΑνακζτουςαΑρχι,ωσ “εςωτερικό” θλεκτρονικό αρχείο 

μζςω τθσ λειτουργίασ “επικοινωνία” του υποςυςτιματοσ, Το πρακτικό κα είναι απολφτωσ αιτιολογθμζνο, κα 

περιλαμβάνει δε,πίνακα με τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζγιναν εν τζλει δεκτοί ςε όλθ τθν προθγοφμενθ 

διαδικαςία, τθν ςειρά μειοδοςίασ των βάςει τθσ βακμολογίασ (U) των υποψθφίων, τθν οικονομικι των 

προςφορά, τθν αξιολόγθςθ καιτθν βακμολόγθςθ τζλοσ τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ των προςφοράσ,  

ια)Μετθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ του ωσ άνω πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ από 

τθν ΑνακζτουςαΑρχι, το πρακτικόκοινοποιείταιςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που υπζβαλλαν αποδεκτι 

προςφορά, παρζχοντασ πρόςβαςθςτισ υποβλθκείςεσ οικονομικζσ προςφορζσ των λοιπϊν προςφερόντων.  

Κατά τωνεγκριτικϊναποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ χωρεί ζνςταςθ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 

4.3 τθσ παροφςθσ. 

4.2  Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου/ Κατακφρωςθ/ Ρρόςκλθςθ για 

υπογραφι ςφμβαςθσ 

α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ΑνακζτουςαΑρχι προςκαλεί, ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ 

θλεκτρονικισ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», τον 

προςωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι θμερϊν12τα προβλεπόμενα ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου και τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ13. 

β) Τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορζα θλεκτρονικά, 

μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» ςτθν ΑνακζτουςαΑρχι. 

γ) Αν δεν υποβλθκοφν τα ωσ άνω δικαιολογθτικά  ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν,παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ 

πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

“Επικοινωνίασ” του υποςυςτιματοσ. Η ΑνακζτουςαΑρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, 

εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τα ανωτζρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προςκομίηονται υποχρεωτικά από 

τον οικονομικό φορζα ςτθν ΑνακζτουςαΑρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ζγγραφα 

που απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 

του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 

παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι: 

i)Τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), είναι ψευδι ι 
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ανακριβι ι 

ii) Αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 

iii) Αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 21, 22 και 23 τθσ παροφςασ, 14απορρίπτεται θ 

προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 

και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βακμολογίασ (U) τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) ότι πλθροί και οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μετά 

τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ειδοποίθςθσ/πρόςκλθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 15 τθσ παροφςασ. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από 

τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 22, θ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ματαιϊνεται. 

Η διαδικαςία ελζγχου των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία, ςτθ ςυνζχεια,  το κοινοποιεί, μζςω τθσ «λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ», ςτθν ΑνακζτουςαΑρχι για τθ λιψθ απόφαςθσ. 

Η ΑνακζτουςαΑρχι προβαίνει, μετά τθν ζγκριςθ του ανωτζρω πρακτικοφ, ςτθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 

κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό 

ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», και επιπλζον 

αναρτά τα Δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτον χϊρο «Συνθμμζνα Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». 

ε) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν, τόςο τθσ άςκθςθσ των προβλεπόμενων βοθκθμάτων και 

μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ, όςο και των αποφάςεων αναςτολϊν επί 

αυτϊν και μετά τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, εφόςον απαιτείται, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36  του ν. 4129/201315, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει επικαιροποιθμζνα 

τα δικαιολογθτικά του άρκρου 23.3-23.10 τθσ παροφςασ, μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ 

ΑνακζτουςασΑρχισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ “Επικοινωνίασ” του υποςυςτιματοσ,προκειμζνου να 

διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του άρκρου 21,  ότι εξακολουκοφν να 

πλθροφνται τα κριτιρια  επιλογισ του άρκρου 22 και ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του ίδιου 

άρκρου. 

ςτ) Μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ “Επικοινωνίασ” του υποςυςτιματοσ κοινοποιείταιθ απόφαςθ 

κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο16. Με τθν ίδια απόφαςθ  καλείται ο ανάδοχοσ όπωσ  προςζλκει ςε 

οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,  κζτοντάσ του θ ΑνακζτουςαΑρχι 

προκεςμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ειδικισ θλεκτρονικισ 

πρόςκλθςθσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ “Επικοινωνίασ” του υποςυςτιματοσ, προςκομίηοντασ, και τθν 
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απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Η εν λόγω κοινοποίθςθ επιφζρει τα ζννομα 

αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 105 του 

ν.4412/2016.        

η) Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν 

ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 

και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βακμολογίασ (U). Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει 

για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν 

περίπτωςθ  β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του ν. 4412/2016. 

4.3 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ/ Ρροςωρινι δικαςτικι προςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 

είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ κατά 

παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 

προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ, 

προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του17.  

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 

θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ18. 

Η προδικαςτικι προςφυγι, με βάςθ και τα όςα προβλζπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατίκεται 

θλεκτρονικά βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνί α» του 

υποςυςτιματοσ προσ τθν ΑνακζτουςαΑρχι, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 

Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρ.  

117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 

υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιςτρζφεται ςτον 

προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ΑνακζτουςαΑρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ 

πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Η προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλ φουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 

προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ,  εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Η ΑνακζτουςαΑρχι, μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ»: 

α. Κοινοποιεί τθν προδικαςτικι προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν περ. α τθσ παρ. 1 του άρκρου 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 9 του π.δ. 39/2017.  

β. Ειδοποιεί, παρζχει πρόςβαςθ ςτο ςφνολο των ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ και διαβιβάηει ςτθν Αρχι 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 365 

του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 

ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 

ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντάσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι 

τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 

προςφυγισ19. 

Η άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων  

τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 

πράξεων ι παραλείψεων τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ 

και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου20. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων 

βοθκθμάτων ζχει και θ ΑνακζτουςαΑρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα 

ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 

ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 

πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ 

τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  

Η άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Η αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται το προβλεπόμενο 

παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 

αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

 

Άρκρο 5:  Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ – Σειρά ιςχφοσ 

Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 άρκρου 105 και 135 

του ν. 4412/2016. 

Τα  ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί το ζργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. 

Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται  ωσ 

κατωτζρω.  
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i. Το ςυμφωνθτικό. 

ii. Η παροφςα Διακιρυξθ. 

iii. Η Οικονομικι Ρροςφορά. 

iv. Το Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ  

v. Η Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.). 

vi. Η Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου . 

vii. Η Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.).  

viii. Ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 

ix. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου.  

x. Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου.  

Άρκρο 6: Γλϊςςα διαδικαςίασ 

6.1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και 

ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των 

εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 

ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

6.2. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 

μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 

πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο 

τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί ζγγραφο21. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι 

φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από 

δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 

“Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι 

6.5. Η  επικοινωνία με τθν ΑνακζτουςαΑρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Άρκρο 7: Εφαρμοςτζα νομοκεςία 

7.1. Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων, όπωσ ιςχφουν: 

- του ν. 4472/2017 (Αϋ74) και ιδίωσ των άρκρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
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Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 

ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 

(Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 

περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»22 

- του ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ 

εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 

και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο», 

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 

οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,23 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 20, των άρκρων 80-110, τθσ παραγράφου 1α του άρκρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων» 

(ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 

και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ΔιοικθτικισΔιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” ( Αϋ 145 )24 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”, 

- τθσ με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ ( 3821 Β) «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν 

ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων ζργων, μελετϊν, και παροχισ 

τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν ςχετικά με χριςθ των επιμζρουσ 

εργαλείων και διαδικαςιϊν  του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 

(Ε..Η.ΔΗ..)». 
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- τθσ με αρ. 57654/2017 Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) 

του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

- τθσ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1924) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι     καταςτρατθγιςεων 

κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” (Α' 30), όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 

3414/2005 (Α' 279), για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του  Ε.Σ..,  το 

π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοποίθςθ ων μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν 

ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα», θ κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ υπ’ 

αρικμό 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικά με τα  ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 

Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005’’, 25, κακϊσ και θ απόφαςθ του Υφυπουργοφ 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν υπ’ αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ 

οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”. 

7.3 Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ». 

7.4 Στο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει τθν 

προςαρμογι των υλικϊν που αναφζρονται ςτισ μελζτεσ του ζργου ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτισ ιςχφουςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Άρκρο 3 τθσ ΕΣΥ) 

7.5 Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκ δοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ26, κακϊσ και λοιπζσ 

διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 

παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και 

φορολογικοφ δικαίουκαι γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που 

διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά.  

7.6 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται 

ρθτϊσ ςτο κείμενο τθσ πρότυπθσ διακιρυξθσ) μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, 

μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία. 

Άρκρο 8: Χρθματοδότθςθ του Ζργου, Φόροι, Δαςμοί,  κ.λ.π.- Ρλθρωμι Αναδόχου 

8.1. Το ζργο χρθματοδοτείται από 2014ΣΕ57200002 τθσ ΣΑΕ του ΡΔΕ.27 

 Το ζργουπόκειται ςτισ κρατιςεισ28 που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ 

κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 

% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα 

με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ 6%0, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ' του ν. 4412/2016 και τθσ υπ' αρικμό 

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 

2235). 

8.2. Τα γενικά ζξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρφνςεισ από φόρουσ, δαςμοφσ κ.λ.π. 
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κακορίηονται ςτο αντίςτοιχο άρκρο τθσ Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον Κφριο του Ζργου.  

8.3. Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίςτοιχο άρκρο 

τθσ Ε.Σ.Υ. Η πλθρωμι του εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε EURO. 

Άρκρο 9:  Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν 

Η ΑνακζτουςαΑρχι29 μπορεί, κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, να καλζςει τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ  λειτουργικότθτασ τθσ ‘’Επικοινωνίασ” του υποςυςτιματοσ να ςυμπλθρϊςουν 

ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

οικονομικισ τουσ προςφοράσ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά 

(7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του άρκρου 13 τθσ υπ' 

αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ 

να ζχει ηθτθκεί από τθν ΑνακζτουςαΑρχι30, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Άρκρο 10:  Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ - Ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ.πρωτ. 6984/25-06-2018 για τθν ανάλθψθ 

υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2018 και με αρ. μθτρϊου δεςμεφςεων  

268 ( ςυμπλθρϊνεται και ο αρικμόσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ ςε περίπτωςθ που θ 

δαπάνθ εκτείνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 

).31 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

Άρκρο 11:  Τίτλοσ, προχπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου 

 Τίτλοσ του ζργου: 

 «ΑΝΤΙΡΛΗΜΜΥΙΚΟ ΕΓΟ ΕΡΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΟΥ»  

11.1. Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ τθσ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθσ τουζργου (Εκτιμϊμενθ αξία τθσ 

ςφμβαςθσ) 

Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 1.015.000,00 Ευρϊ και αναλφεται ςε: 

Δαπάνθ Εργαςιϊν : 587.363,51 € 

Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 105.725,43 € 

Απρόβλεπτα  (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 103.963,34 €, που 

αναλϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

Απολογιςτικά : 20.000,00 € 

Στο ανωτζρω ποςό προβλζπεται ανακεϊρθςθ ςτισ τιμζσ ποςοφ 1.496,10€ ςφμφωνα με το άρκρο 153 του ν. 

4412/2016. 

Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ : 196.451,61 € 

ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ), ςφμφωνα με το άρκρο 149 του ν. 4412/2016 δεν  προβλζπεται. Η 

δαπάνθ για τθν ανακεϊρθςθ που κα αποπλθρωκεί κα υπολογιςκεί εν τζλει ςυμφϊνωσ του άρκρου 153 του 

ν. 4412/2016. 

Τόποσ εκτζλεςθσ του ζργου 

11.2. ΔΗΜΟΣ ΚΑΥΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

11.3. Ρεριγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου 

Η περιγραφι και τα ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου περιγράφονται αναλυτικά ςτθν υπ. αρικμό 

27/2018 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. 

Ρρόκειται για υδραυλικό ζργο πλιρουσ καταςκευισ οχετϊν ομβρίων υδάτων μετά των ςυνοδϊν 

ζργων  καταςκευισ αγωγϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ κακϊσ και τθσ διαμόρφωςθσ τθσ τελικισ επιφάνειασ. 

Το ζργο εκτείνεται ςτα Ο.Τ. 60, Κ.Χ. 217Α, 50, 218, 222, 222Α .  

Επιςθμαίνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων  δεν πρζπει 

να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του 

άρκρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ των άρκρων 132 

και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρζπεται θ χριςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν με τουσ ακόλουκουσ όρουσ και περιοριςμοφσ: 

 Δεν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» τθσ προκιρυξθσ, οφτε οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ 

περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, οφτε καταργείται ομάδα εργαςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.  

 Δεν κίγεται θ πλθρότθτα, ποιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου.  
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 Δεν χρθςιμοποιείται για τθν πλθρωμι νζων εργαςιϊν που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ.  

 Δεν υπερβαίνει θ δαπάνθ αυτι, κατά τον τελικό εγκεκριμζνο Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα Εργαςιϊν 

του ζργου, ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ ομάδασ εργαςιϊν του ζργου 

οφτε, ακροιςτικά, ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ δαπάνθσ τθσ αρχικισ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ 

Φ.Ρ.Α., ανακεϊρθςθ τιμϊν και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Στθν ακροιςτικι αυτι ανακεφαλαίωςθ 

λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι μεταφορζσ δαπάνθσ από μία ομάδα εργαςιϊν ςε άλλθ. 

 Τα ποςά που εξοικονομοφνται, εφόςον υπερβαίνουν τα ανωτζρω όρια (20% ι και 10%), μειϊνουν 

ιςόποςα τθ δαπάνθ τθσ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ανακεωριςεισ και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. 

Για τθ χριςθ των «επί ζλαςςον δαπανϊν» απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ θ ςφμφωνθ γνϊμθ του 

Τεχνικοφ Συμβουλίου, φςτερα από ειςιγθςθ του φορζα υλοποίθςθσ. 

 Ο προχπολογιςμόσ των ζργων ςτα οποία εφαρμόηεται θ παράγραφοσ αυτι αναλφεται ςε ομάδεσ 

εργαςιϊν, οι οποίεσ ςυντίκενται από εργαςίεσ που υπάγονται ςε ενιαία υποςφνολα του τεχνικοφ 

αντικειμζνου των ζργων, ζχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευισ και επιδζχονται το ίδιο ποςοςτό 

ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ μονάδασ τουσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν, θ 

οποία μετά τθν ζκδοςι τθσ κα ζχει εφαρμογι ςε όλα τα ωσ άνω ζργα, προςδιορίηονται οι ομάδεσ 

εργαςιϊν ανά κατθγορία ζργων. 

Άρκρο 12: Ρροκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου 

Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε δϊδεκα (12)μινεσ από τθν θμζρα 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ . 

Οι τυχόν αποκλειςτικζσ και ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ του ζργου αναφζρονται ςτθν 

Ε.Σ.Υ. 

Άρκρο 13: Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ - Προι υποβολισ προςφορϊν 

13.1 Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει με «ανοικτι διαδικαςία» ςυμφϊνωσ των άρκρων 27 και 86 του 

ν. 4412/2016 (άρκρα 27 και 86 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ αντίςτοιχα), και υπό τισ λοιπζσ 

προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 

13.2 Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 

24 τθσ διακιρυξθσ. Τα επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ πρζπει να βρίςκονται ςε ομαλι ςχζςθ μεταξφ 

τουσ. Ομαλι είναι θ προςφορά όταν κανζνα επί μζρουσ ποςοςτό ζκπτωςθσ (Ει) δεν είναι μικρότερο 

από 1,10Εμ-10% οφτε μεγαλφτερο από 0,90Εμ+10%, όπου Εμ: μζςθ ζκπτωςθ. Ρροςφορά που ζχει 

αποκλίςεισ από τα όρια αυτά είναι απαράδεκτθ. Είναι δυνατόν ςε κάποια ι κάποιεσ ομάδεσ 

εργαςιϊν θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ να είναι μθδενικι, εφόςον τθροφνται οι παραπάνω 

απαιτιςεισ ομαλότθτασ. 

13.3 Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. 

13.4 Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

13.5 Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Άρκρο 14: Κριτιρια Ανάκεςθσ 

Η επιλογι των κριτθρίων του παρόντοσ άρκρου – που τίκενται ςυμφϊνωσ του άρκρου 86 του 

νόμου 4412/16 , για τθν επιλογι του αναδόχου, εκπορεφεται εκ τθσ αναγκαιότθτασ τιρθςθσ κρίςιμων 
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παραγόντων κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ υπό ανάκεςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

ςυνδεόμενων ευκζωσ με το κυρίωσ αντικείμενο του ζργου για τθν διαςφάλιςθ τθσ βζλτιςτθσ ςχζς θσ 

ποιότθτασ – τιμισ.  

 Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από  οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ  βάςει τθσ 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ (άρκρο 86 του ν. 4412/16), οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα υποβάλλουν 

ξεχωριςτό υποφάκελο με τθν ζνδειξθ Τεχνικι Ρροςφορά,  ςυμφϊνωσ των οριηόμενων ςτθν παράγραφο 

24.3 του άρκρου 24 τθσ παροφςασ. 

Τα κριτιρια που κεςπίηονται και ορίηονται από τθν ΑνακζτουςαΑρχι για τθν αξιολόγθςθ των 

τεχνικϊν προςφορϊν, και ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ κάκε ενόσ είναι τα κάτωκι: 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ (1) 

Α/Α 
ΚΙΤΗΙΑ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κi) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ(ςi) 

Κ1 Οικονομικι προςφορά 40% 

Κ2 
Ο βακμόσ κατανόθςθσ των απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ και θ πλθρότθτα και 
αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ καταςκευισ του ζργου  

18% 

Κ3 
Η ποιότθτα και ο βακμόσ ςυμμόρφωςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 
των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των υλικϊν τθσ προςφοράσ 

18% 

Κ4 

Η πλθρότθτα και θ επάρκεια του ςχεδιαςμοφ  διαςφάλιςθσ τθσ τιρθςθσ των 
απαιτιςεων του ζργου, κακϊσ καιθπλθρότθτα και θ επάρκεια τθσ εκτίμθςθσ 
και του ςχεδιαςμοφ  για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν κινδφνων και 
αποκλίςεων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου 

15% 

Κ5 Ο χρόνοσ παράδοςθσ του ζργου 9% 

Από τθν αξιολόγθςθ των ωσ άνω κριτθρίων Κ2 ζωσ Κ4 κα διαπιςτωκεί το επίπεδο οργάνωςθσ, 

τα προςόντα και θ εμπειρία του προςωπικοφ κάκε διαγωνιηόμενου κακϊσ και θ ποιότθτα και θ τεχνικι 

αξία κάκε προςφοράσ, τα οποία  ζχουν  ςθμαντικι επίδραςθ ςτο επίπεδο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ζκαςτοσ οικονομικόσ φορζασ κα υποβάλλει ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με το 

«Τεφχοσ εντφπου οικονομικισ προςφοράσ» ςυμπλθρωμζνο  

14.1 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία που ζλαβε ο υποψιφιοσ ςτο κριτιριο αυτό, θ δε 

ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν 

όλων των κριτθρίων. 

Η ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ υπολογίηεται βάςει του παρακάτω τφπου: 

U=ς1*Β.Κ1+ς2*Β.Κ2+ς3*Β.Κ3+ς4*Β.Κ4+ ς5*Β.Κ5 
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όπου: 

U :ςυνολικι βακμολογία 

Β.Κi: Βακμολογία τθσ προςφοράσ ςε κάκε κριτιριο του Ρίνακα 1 

ςi: Συντελεςτισ βαρφτθτασ εκάςτου κριτθρίου, όπωσ προςδιορίηεται ςτον Ρίνακα 1  

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, είναι θ προςφορά που κα ςυγκεντρϊςει 

τθν μεγαλφτερθ βακμολογία (U).  

 Η αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ (Β.Κi) των προςφορϊν ςτα Κ1 ζωσ Κ5κριτιρια,κακϊσ και ςτα 

υποκριτιρια (Β.Κ im,διαγ, όπου το iλαμβάνει τισ τιμζσ από 1 ζωσ 5 και τοmτισ τιμζσ από α ζωσ γ, ςφμφωνα με 

τα όςα ςτθ ςυνζχεια αναφζρονται) κα κυμαίνεται γενικϊσ από 0 βακμοφστο ελάχιςτο ζωσ και 100 

βακμοφστο μζγιςτο, κα είναι δε  ςυναρτϊμενθ,των προςκομιηόμενων εγγράφων, βεβαιϊςεων, 

πιςτοποιθτικϊν, τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν,που κα προςκομίςουν οι 

υποψιφιοι με τισ τεχνικζσ των προςφορζσ, ςυμφϊνωσ των οριηόμενων ςτθν υπ. αρικμό 27/2018 μελζτθ τθσ 

υπθρεςίασ, κακϊσ και του βακμοφ ςυμμόρφωςθσ των λοιπϊν προςκομιηόμενων ςτοιχείων,απαιτιςεων, 

όρων και προχποκζςεωνπου τίκενται ςτθν παράγραφο 24.3του άρκρου24 τθσ παροφςασ. Ειδικότερα: 

I. Η βακμολόγθςθ ςτο κριτιριο Κ1 είναι θ μζςθ τεκμαρτι ζκπτωςθ τθσ προςφοράσ του υποψθφίου επί 

του προχπολογιςμοφ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ και προκφπτει βάςει του τφπου: 

Β.Κ1=  [  (Σ2–Ρ2)/Σ2]  *100 

Ππου: 

Ρ2: θ ςυνολικι οικονομικι προςφορά του κάκε διαγωνιηόμενου, χωρίσ να περιλαμβάνονται ςε αυτι 

οι δαπάνεσ απροβλζπτων, απολογιςτικϊν, ανακεϊρθςθσ & ΦΡΑ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται ωσ Ρ2, 

ςτθνςελίδα 5του εντφπου οικονομικισ προςφοράσ, και,  

Σ2: είναι ο ςυνολικόσ εκτιμϊμενοσ Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου, χωρίσ να περιλαμβάνονται και πάλι 

ςε αυτόν οι αντίςτοιχεσδαπάνεσ απροβλζπτων, απολογιςτικϊν, ανακεϊρθςθσ & ΦΡΑ, ο οποίοσ 

ανζρχεται ςε 693.088,94€. 

Η προκφπτουςα βακμολόγθςθ κα ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο 

II. Για τθν βακμολόγθςθ ςτο κριτιριο Κ2:κα αξιολογθκεί μεκοδολογία καταςκευισ, και θ 

μζκοδοσδιοίκθςθσ και οργάνωςθσ του ζργου κάκε διαγωνιηόμενου.Στο κριτιριο αυτό αξιολογοφνται 

ειδικότερα,  

α) ο βακμόσ κατανόθςθσ των απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ που απορρζουν από το φυςικό 

αντικείμενο του ζργου, μζςω τθσ αξιολόγθςθσ τθσ πλθρότθτασ και αποτελεςματικότθταστθσ 

μεκοδολογίασ καταςκευισ του (Β.Κ2α),  

β)το οργανόγραμμα / διάγραμμα διοίκθςθσ τθσ υποψιφιασ επιχείρθςθσ κακϊσ και τα αντίςτοιχα 

που αφοροφν το ζργο. Θα αξιολογείται θ επάρκεια του προςωπικοφπου κα διατεκοφν ςτθν 

υλοποίθςθ του ζργου, ο ςαφισ προςδιοριςμόσ του ρόλου τουσκακϊσ και τθσ μεταξφ τουσ 

ςυςχζτιςθσ(Β.Κ2β), 

γ) θαποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν εκτζλεςθ ςυναφϊν ζργων με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

(Β.Κ2γ) 
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Η βακμολογία του διαγωνιηόμενου ςτο κριτιριο Κ2 κα προκφπτει από τθν ςχζςθ: 

Β.Κ2={[(Β.Κ2α,διαγ)*35%+(Β.Κ2β, διαγ) *35%+(Β.Κ2γ, διαγ)*30%]/ Β.Κ2, max}*100 

 όπου: 

 Β.Κ2:  θ τελικι βακμολογία του διαγωνιηόμενου ςτο κριτιριο Κ2 

 Β.Κ2i,διαγ.: θ βακμολογία του διαγωνιηόμενου ςτο υποκριτιριο Β.Κ2i 

 Β.Κ2,max:  θ μζγιςτθ βακμολογία που ζλαβε διαγωνιηόμενοσ ςτο κριτιριο Κ2 

 

III. Για τθν βακμολόγθςθ ςτο κριτιριοΚ3:κα αξιολογθκεί ο αναλυτικόσ κατάλογοσ των βαςικϊν υλικϊν 

που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο από τον κάκε διαγωνιηόμενο, ςτον οποίο κα προςδιορίηονται 

κατ’ ελάχιςτον, θ ακριβισ επιςτθμονικι και εμπορικι τουσ ονομαςία και τα τεχνικά τουσ 

χαρακτθριςτικά.Hαναφορά του προμθκευτι κα αξιολογείται κετικά. Για τθν αξιολόγθςθ κα λθφκεί 

υπόψθ ο βακμόσ ςυμμόρφωςθσ των προςκομιηόμενων τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν, παρεχόμενων εγγυιςεων, πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων, δειγμάτων, κλπ., ςε 

ςχζςθ με τισ ανάγκεσ του ζργου όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθν υπ. αρικμό 27/2018 μελζτθ τθσ 

υπθρεςίασ, τα αναφερόμενα ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ και ιδιαίτερα ςτθν διακιρυξθ και ςτο 

άρκρο 5 τθσ ΕΣΥ, και τα αναφερόμεναςτθν ιςχφουςα νομοκεςία (Νόμοι, προδιαγραφζσ, υπουργικζσ 

αποφάςεισ, κτλ.). 

Η βακμολογία του διαγωνιηόμενου ςτο κριτιριο Κ3 κα προκφπτει από τθν ςχζςθ: 

Β.Κ3=(Β.Κ3, διαγ./ Β.Κ3, max)  *  100   

 όπου: 

 Β.Κ3:  θ τελικι βακμολογία του διαγωνιηόμενου ςτο κριτιριο Κ3 

 Β.Κ3,διαγ.: θ βακμολογία του διαγωνιηόμενου ςτο κριτιριο Β.Κ3 

 Β.Κ3,max:  θ μζγιςτθ βακμολογία που ζλαβε διαγωνιηόμενοσ ςτο κριτιριο Κ3 

  

IV. Για τθν βακμολόγθςθ ςτο κριτιριοΚ4:κα αξιολογθκεί  ζκκεςθ, ςτθν οποία κα αναφζρονται,  

α) θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και άρτιασ λειτουργικότθτασ του ζργου μζςω των διαδικαςιϊν,  

του προςδιοριςμοφ των πικανϊν κινδφνωνκακϊσ και τθσπροτεινόμενθσ αντιμετϊπιςθστουσ. 

Τοφτα κα πρζπει να είναι κατάλλθλα προςαρμοςμζνα ςτισ απαιτιςεισ των εργαςιϊν τθσ προσ 

ανάκεςθ ςφμβαςθσ και απολφτωσ ςυμβατά με τα κοινϊσ εφαρμοηόμενα ςτα εκνικά και διεκνι 

ςυςτιματα προτφπων. 

β) οι εταιρικζσ πιςτοποιιςεισ που διακζτει ο υποψιφιοσ, προςκομίηοντασ ςχετικά ζγγραφα ςτα 

οποία κα είναι εμφανισ και ο χρόνοσ κτιςθσ των, και  

γ) κατάλογοσ των ζργων τελευταίασ πενταετίασ (όχι κατά ανάγκθ ίδιασ κατθγορίασ) που ζχει 

εφαρμόςει επιτυχϊσ και αποδεδειγμζνα Ρρογράμματα Ροιότθτασ Ζργων, με τθν προςκόμιςθ 

κατάλλθλων αποδεικτικϊν εγγράφων.  
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Η βακμολογία του διαγωνιηόμενου ςτο κριτιριο Κ4 κα προκφπτει από τθν ςχζςθ: 

Β.Κ4= { [(Β.Κ4α,διαγ)*40%+(Β.Κ4β, διαγ) *30%+(Β.Κ4γ, διαγ)*30%]/ Β.Κ4, max}  *  100    

 όπου: 

 Β.Κ4:  θ τελικι βακμολογία του διαγωνιηόμενου ςτο κριτιριο Κ4 

 Β.Κ4i,διαγ.: θ βακμολογία του διαγωνιηόμενου ςτο υποκριτιριο Β.Κ4i 

 Β.Κ4,max:  θ μζγιςτθ βακμολογία που ζλαβε διαγωνιηόμενοσ ςτο κριτιριο Κ4 

  

Για τθν βακμολόγθςθ ςτο κριτιριο Κ5: 

Η βακμολογία του κάκε διαγωνιηόμενου ςτο κριτιριο Κ5 κα προκφπτει από τθν ςχζςθ: 

Β.Κ5  =(Τi,min/ Ti) *  100    

 όπου: 

 Β.Κ5:  θ τελικι βακμολογία του διαγωνιηόμενου ςτο κριτιριο Κ5 

 Ti,min.: oελάχιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ του ζργου (ςε μινεσ) που ζχει προςφζρει 

διαγωνιηόμενοσ 

 Ti:  ο χρόνοσ παράδοςθσ του ζργου (ςε μινεσ) που ζχει προςφζρει ο διαγωνιηόμενοσ  

 

V. Η προκφπτουςα βακμολόγθςθ κα ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο, 

Στθν περίπτωςθ ιςοδυναμίασ δφο ι περιςςότερων κατά τα ανωτζρω, πλζον ςυμφζρουςα οικονομικι 

προςφορά κα αναδεικνφεται αυτι για τθν οποία προκφπτει θ μεγαλφτερθ βακμολογίαςτθν τεχνικι τθσ 

προςφορά. Ο προςδιοριςμόσ τθσ (ςτακμιςμζνθσ) βακμολογίασ τθσ τεχνικισ προςφοράσ προκφπτει από τον 

ακόλουκο τφπο: 

Uτεχνικισ προςφοράσ  =30%*Β.Κ2+30% *Β.Κ3+  25%*Β.Κ4+  15%*  Β.Κ5 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικι προςφορά θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον 

ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ.   

 

Άρκρο 15: Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

15.1 Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72του ν. 4412/2016, 

εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 16.370,97ευρϊ. 32 

 Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 

ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

15.2 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ περιλαμβάνουν, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία :  
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 α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

 β) τον εκδότθ,  

 γ) τον κφριο του ζργου ι το φορζα καταςκευισ του ζργου  Διμοσ Καρφςτου   προσ τον 

οποίο απευκφνονται,  

 δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

 ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

 ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 

οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  

 η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου,  

 θ) τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ (αρικμόσ, ζτοσ, τίτλοσ ζργου ) και τθν  καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,  

 κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  

 ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ 

εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται.  

(Στο ςθμείο αυτό γίνεται παραπομπι ςτα ςχετικά υποδείγματα, εφόςον υπάρχουν).  

15.3 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 

του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 19 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 27/09/2019, 

άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Η ΑνακζτουςαΑρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 

προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.  

15.4 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, υπζρ του κυρίου του ζργου, μετά από γνϊμθ του 

Τεχνικοφ Συμβουλίου αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 

αυτισ και ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 4.2 τθσ παροφςασ.  

Η ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ 

εγγυιςεωσ. 

15.5 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ

 καλισ εκτζλεςθσ. 

 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 33. 

Άρκρο 16: Χοριγθςθ Ρροκαταβολισ – ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (Ρριμ)34 

16.1 Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο  
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16.2 Δεν προβλζπεται  θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ 

Άρκρο 17:  Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και λειτουργίασ του ζργου 

17.1 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό  5%  

επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ οποία 

ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει 

πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 

5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 

εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ ι του 

κυρίου του ζργου ζναντι του αναδόχου. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ιδίωσ μετά τθν οριςτικοποίθςθ 

τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου. Η ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ δεν  αναςτζλλει 

τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα αναφερόμενα 

ςτθν παράγραφο 15.2 τθσ παροφςασ και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ .  

17.2 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δεν απαιτείται.35 

Άρκρο 17Α: Ζκδοςθ εγγυθτικϊν 

17.Α.1. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των άρκρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ 

τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, με 

παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.36 

 Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ 

λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

17.Α.2Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του οικονομικοφ φορζα/ αναδόχου από ζναν ι 

περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτιτωσ του φψουσ των. 

Εάν θ εγγφθςθ εκδοκεί από αλλοδαπό πιςτωτικό ίδρυμα μπορεί να ςυνταχκεί ςε μία από τισ επίςθμεσ 

γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 

ςφμφωνα και με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.3. τθσ παροφςασ. 
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Η ΑνακζτουςαΑρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ37.  

Άρκρο 18: Ημερομθνία και ϊρα  λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν-αποςφράγιςθσ 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν38 ορίηεται θ 27/07/2018, θμζρα 

Ραραςκευικαι ϊρα 13:00 μ.μ. 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ  των προςφορϊν ορίηεται θ  02/08/2018, θμζρα 

Ρζμπτθκαι ϊρα 11:00 π.μ.39 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για τεχνικοφσ λόγουσ δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα 

θμζρα ι αν μζχρι τθ μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι 

θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ. Η 

απόφαςθ αυτι κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ “Επικοινωνία”,  πζντε (5) 

τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία,  και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

ΑνακζτουςασΑρχισ, εφόςον διακζτει, κακϊσ και ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί 

διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν 

καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και νζα 

θμερομθνία, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων.  

Άρκρο 19: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 

97 του ν. 4412/2016, για δεκατρείσ (13) μινεσ40, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 

προςφορϊν. 

ΗΑνακζτουςαΑρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 

προςφζροντεσ να παρατείνουν τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.  

Άρκρο 20: Δθμοςιότθτα/ Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 

1.    Η προκιρυξθ ςφμβαςθσ 41και θ παροφςα Διακιρυξθ δθμοςιεφκθκε ςτο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Η Διακιρυξθ αναρτάται και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ(www.dimoskarystou.gr), 

ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ παροφςασ. 

3. Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Τφπο 42, ςφμφωνα με το άρκρο 66 

ν. 4412/2016 και αναρτάται ςτο πρόγραμμα “Διαφγεια” diavgeia.gov.gr.,  

Τα ζξοδα των εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ απαραίτθτων δθμοςιεφςεων τθσ προκιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ 

ςτθν οποία αναδείχκθκε ανάδοχοσ, βαρφνουν τον ίδιο και ειςπράττονται με τον πρϊτο λογαριαςμό 

πλθρωμισ του ζργου.  Τα ζξοδα δθμοςιεφςεων των τυχόν προθγοφμενων διαγωνιςμϊν για τθν ανάκεςθ του 

ίδιου ζργου, κακϊσ και τα ζξοδα των μθ απαραίτθτων εκ του νόμου δθμοςιεφςεων βαρφνουν τθν 

ΑνακζτουςαΑρχι και καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ του ζργου. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

Η ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο οποίοσ δεν 

αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει τθσ παρ. Α του άρκρου 22 τθσ παροφςασ και πλθροί τα κριτιρια 

επιλογισ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρκρου 22 τθσ παροφςασ. 

Άρκρο 21: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

21. 1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν43 που 

δραςτθριοποιοφνταιςτο αντικείμενο των ζργων ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ44και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

21.2 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.45, 

21.3 Οι ενϊςεισοικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και 

των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρκρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 

προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια 

που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 

Άρκρο 22: Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 

Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ. Στθν περίπτωςθ 

ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 22 Α και Β πρζπει να ικανοποιείται 

από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  

22.Α. Λόγοι αποκλειςμοφ 

Κάκε προςφζρων αποκλείεταιαπό τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο 

πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν 

πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων: 

22.A.1.Πταν υπάρχει εισ βάροσ του  αμετάκλθτθ46καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
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τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, 

ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια 

ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 

τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 

τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 

οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καιΙδιωτικϊν 

Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν ( Ι.Κ.Ε ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου, αφορά  τουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου47. 

22.A.2 Πταν ο  προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθνκαταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι 

νομοκεςία ι/και θ ΑνακζτουςαΑρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν, τόςο τθν κφρια, όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ 

ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 

τουσ. 
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22.Α.2α  Η ΑνακζτουςαΑρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ:  

αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, 

οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 

εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.  

Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ48. 

22.A.3 

α) Κατ’εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι 

των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με 

το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα 

με το τελευταίο εδάφιο τθσ περ. β' τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ, δεν εφαρμόηεται49θ παράγραφοσ 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεταιαπό τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

προςφζρων ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:50 

(α) ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 

διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 

βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 

εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Η ΑνακζτουςαΑρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ 

βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι θ ΑνακζτουςαΑρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 

λειτουργίασ (παρ. 5 άρκρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν 

φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
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ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 

των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 

τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 

πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξαμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 

που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ, 

(κ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτειςε 

αμφιβολία τθν ακεραιότθτά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό), 

οικονομικόσ φορζασ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 

(εκνικόσ λόγοσαποκλειςμοφ)51 

22.Α.6. Η ΑνακζτουςαΑρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια 

τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων 

αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφων. 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 

παραγράφου 22.Α.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου  22.Α.4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία 

του ςχετικοφ γεγονότοσ.52 

22.Α.7.Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.453μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που 

ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν 

τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα 

κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ 

φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ 

απόφαςθ. 

22.Α.8.Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9.Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 
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4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ . 

Κριτιρια επιλογισ (22.Β – 22.Δ)54 

22.Β. Καταλλθλότθτα άςκθςθσ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Πςον αφορά τθν Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) ι ςτα Νομαρχιακά Μθτρϊα ςτθν 

κατθγορία/-ιεσ ζργου του άρκρου 21 τθσ παροφςασ55. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια56 

(α) Σχετικά με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, θ ΑνακζτουςαΑρχι επιβάλλει ωσ απαίτθςθ 

προκειμζνου οι θμεδαποί ι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ να γίνονται αποδεκτοί, να πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ  τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ορίηονται ςτο άρκρο 100 του 

ν.3669/2008 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει για τισ κατθγορίεσ ζργων που αναφζρονται ςτο άρκρο 21 τθσ 

παροφςθσ (για τθν  2θ τάξθ). Συγκεκριμζνα οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν κατακζςεισ ι 

και πάγια κατά ελάχιςτον €100.000,00.  

Ειδικά οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ΜΕΕΡ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν τα 

ανϊτατα επιτρεπτά όρια ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ιςχφει.  

22.Δ. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα57 

(α) Σχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, θ ΑνακζτουςαΑρχι,προκειμζνου οι θμεδαποί και 

αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ να γίνονται αποδεκτοί, πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ  τθσ τεχνικισ και 

επαγγελματικισ ικανότθτασ που ορίηονται ςτο άρκρο 100 του ν.3669/2008 όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει για τισ κατθγορίεσ ζργων που αναφζρονται ςτο άρκρο 21 τθσ παροφςθσ (για τθν  2θ τάξθ). 

Συγκεκριμζνα οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν ςτθ βαςικι τουσ ςτελζχωςθ τουσ κατ’ 

ελάχιςτον: 1 ΜΕΚ Δ’ ι  2 ΜΕΚ Γ’ ι 1 ΜΕΚ Γ’ & 2 ΜΕΚ Β’. 

(β) Οι οικονομικοί φορείσκα προςζρχονται ςτθν τεχνικι υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισκαι κα 

δθλϊνουν υπεφκυνα ότι επιςκζφκθκαν τθν περιοχι εκτζλεςθσ του δθμοπρατοφμενου ζργου, ότι ζλαβαν 

πλιρθ γνϊςθ όλων των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου και ότι τισ αποδζχονται  

ανεπιφφλακτα και κα λαμβάνουν από τθν τεχνικι υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςχετικι βεβαίωςθ θ 

οποία κα χορθγείται αυκθμερόν μζχρι και πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία 

υποβολισ των προςφορϊν. 

22.Ε. Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ58 

Δεν εφαρμόηεται. 

22.ΣΤ. Στιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων (Δάνεια εμπειρία) 
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Πςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τα κριτιρια ςχετικά με τθν 

τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ζνασ οικονομικόσ φορζασ, μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με αυτοφσ. 

Η ΑνακζτουςαΑρχι ελζγχει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 23 τθσ παροφςασ, εάν οι φορείσ, ςτισ 

ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο προςφζρων, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και 

εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Πςον αφορά τα κριτιρια 

που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ 

του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι 

τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 

ικανότθτεσ. 

Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικιεπάρκεια, ο οικονομικόσ φορζασ και αυτοί οι φορείσ 

είναι από κοινοφ υπεφκυνοι59 για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ ζνωςθ μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων (για τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ και τα κριτιρια ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα). 

Η εκτζλεςθ των ......60 γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ 

οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 

Άρκρο 23: Αποδεικτικά μζςα κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ61 

23.1 Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 

διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των 

πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ 

φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ, 

β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 22 Β-Ε τθσ 

παροφςασ.Τα ςτοιχεία απόδειξθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του υποψθφίου, κατ’ 

εξαίρεςθ, αφενόσ προςκομίηονται με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ του, και αφετζρου, ςε περίπτωςθ 

ζνωςθσ ι ςφμπραξθσ μποροφν να καλφπτονται από τον ζναν υποψιφιο τθσ ζνωςθσ.  

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ 

προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 

οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 22.Α.1 

τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν 62. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
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υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό 

φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ63. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ) τθν πρόκεςι του για ανάκεςθ υπεργολαβίασ, υποβάλλει μαηί με το δικό του ΤΕΥΔ και το  

ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςότερων 

φορζων υποβάλλει μαηί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάκε φορζα ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 

ςτθρίηεται. 

23. 2 . Δικαιολογθτικά  (Αποδεικτικά μζςα) 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 21 και 22 

τθσ παροφςασ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν, 

ςφμφωνα με το άρκρο 4.2 (α ζωσ δ) και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.2 (ε) τθσ 

παροφςασ 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 22.ΣΤ τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται ο 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν, υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που 

αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα 

ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (άρκρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ των παραγράφων 1, 2, 2α και 464 του άρκρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ ΑνακζτουςαΑρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Η διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ΑνακζτουςαΑρχι που ζχει 

ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α.   

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ από τθν ΑνακζτουςαΑρχι, υποβάλλει 

τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.2 τθσ παροφςασ65: 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22Α ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 

υποβάλλει  αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

(α) για τθν παράγραφο Α.1 του άρκρου 22 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι Αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
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ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το 

οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 

αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα των τελευταίων  τεςςάρων εδαφίων  τθσ παραγράφου Α.1 του 

άρκρου 22. 

(β) για τθν παράγραφο Α.2 του άρκρου 22: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια Αρχι του οικείου 

κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον 

αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα)66ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι 

τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.  

Για τουσ προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

που υποβάλλονται είναι  

-φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον οικονομικό 

φορζα και για τισ κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει για τα δθμόςια ζργα που είναι ςε εξζλιξθ67. Οι 

αλλοδαποί προςφζροντεσ κα υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ68 περί του ότι δεν ζχουν υποχρζωςθ 

καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα. Σε περίπτωςθ που ζχουν τζτοια υποχρζωςθ κα υποβάλλουν ςχετικό 

αποδεικτικό τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ. 

-αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα69. Η αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα α) ωσ φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, β) για ζργα που εκτελεί μόνοσ του 

ι ςε κοινοπραξία κακϊσ και γ)  για τα ςτελζχθ του που ζχουν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

(κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΤΣΜΕΔΕ για 

τουσ αςφαλιςμζνουσ – μζλθ του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό. Δεν αποτελοφν απόδειξθ ενθμερότθτασ 

τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ  των φυςικϊν προςϊπων που 

ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα), 

που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν απαςχολοφν 

προςωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςε θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Αν 

απαςχολοφν τζτοιο προςωπικό, πρζπει να υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

(ββ) για τθν παράγραφο Α.2Α του άρκρου 22: πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και 

Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

(γ) για τθν παράγραφο Α.4(β) του άρκρου 2270: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι 

διοικθτικι Αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι 

εγκαταςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα το πιςτοποιθτικό ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, , πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικι διαχείριςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ εκδίδεται από το 

αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει 

τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 

οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Ειδικά θ μθ 



34 

αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν 

Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ, αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων71.  

(δ) Αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιθτικά ι όπου τα 

πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρκρου 22 Α., το ζγγραφο 

ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 

δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 

του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.  

Στθν περίπτωςθ αυτι οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ. 

Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ 

προςφορά του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου Α.4 του άρκρου 2272, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςφζροντοσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ73.  

Ειδικά για τθν περίπτωςθ κ τθσ παραγράφου Α.4 του άρκρου 2274, για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που 

είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΡ. υποβάλλονται πιςτοποιθτικά χορθγοφμενα από τα αρμόδια επιμελθτιρια 

και φορείσ (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνφεται ότι τα πρόςωπα με βεβαίωςθ του Μ.Ε.Κ. που 

ςτελεχϊνουν τθν εργολθπτικι επιχείρθςθ, δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

(ςτ) Δικαιολογθτικάτθσ παρ. Α.5 του Άρκρου 2275 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ του λόγου αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου Α.5 του άρκρου 22  

υποβάλλονται, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία:  

Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι 

ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ 

διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+.  

- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι 

ονομαςτικζσ 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ 

τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΡ., προςκομίηουν μόνο τθν αναλυτικι κατάςταςθ με 

τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 

ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ 

πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ κακϊσ θ απαίτθςθ για τθν υποβολι του πιςτοποιθτικοφ από 

το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, καλφπτεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

23.9 τθσ παροφςασ. 
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β) Οι αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ, εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσονομαςτικζσ μετοχζσ, 

προςκομίηουν : 

αα) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 

είναι ονομαςτικζσ.  

ββ) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 

είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ.  

γγ) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των 

μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ. 

γ) Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, που δεν ζχουν κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ 

ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια Αρχι, εφόςον 

υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. 

ββ) Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν. 

γγ) Αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με 

τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. 

δδ) Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι 

μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. Η ΑνακζτουςαΑρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω 

αιτιολογίασ. Δφναται ωςτόςο να αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων και μόνο ςτθν 

περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 

Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 

μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005». 

Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 22.Α.9. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι 

δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογθτικά απόδειξθσ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του 

άρκρου 22.Β 

(α) Πςον αφορά τθν καταλλθλόλθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι προςφζροντεσ 

που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ76 ςτθν κατθγορία 

Υδραυλικϊν Ζργων. 

(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι  ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 

τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 

4412/2016. 

(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) 

ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
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Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ  

περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

μθτρϊου. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 

αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 

βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 

δραςτθριότθτα του άρκρου 21 τθσ παροφςασ. 

23.5. Δικαιολογθτικά Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ Επάρκειασ του άρκρου 22.Γ 

Η οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται:  

α) για τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ. 

(i)  Για το 22. Γ (α), είτε από τθ Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΜΕΕΡ, ςτθν 2θ τάξθ και άνω ςτθν κατθγορία 

ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΩΝ θ οποία αποτελεί τεκμιριο των πλθροφοριϊν που περιζχει, είτε από τα δικαιολογθτικά 

τθσ παρ. (γ) του παρόντοσ άρκρου  

(ii) Σε κάκε περίπτωςθ, οι εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ. μποροφν να χρθςιμοποιοφν 

τθ βεβαίωςθ εγγραφισ για τθν απόδειξθ μόνο οριςμζνων κριτθρίων επιλογισ, ενϊ για τθν απόδειξθ των 

λοιπϊν απαιτιςεων μποροφν να προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά τθσ περ. (γ) του παρόντοσ άρκρου. 

Σε κάκε περίπτωςθ,  θ βεβαίωςθ εγγραφισ μπορεί να υποβάλλεται για τθν απόδειξθ μόνο οριςμζνων 

απαιτιςεων οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του άρκρου 22.Γ, ενϊ για τθν απόδειξθ των 

λοιπϊν απαιτιςεων μποροφν να προςκομίηονται  ζνα ι περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που 

προβλζπονται ςτο Μζροσ Ι του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με τθν τικζμενθ ςτο άρκρο 

22.Γ απαίτθςθ. 

Ειδικά, για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ μθ υπζρβαςθσ των ανϊτατων επιτρεπτϊν ορίων ανεκτζλεςτου 

υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων: 

• με τθν υποβολι ενθμερότθτασ πτυχίου εν ιςχφει ι 

• με τθν υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου, ςυνοδευόμενθσ από πίνακα 

όλων των υπό εκτζλεςθ ζργων (είτε ωσ μεμονωμζνοσ ανάδοχοσ είτε ςτο πλαίςιο κοινοπραξίασ ι 

υπεργολαβίασ) και αναφορά για το ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ανά ζργο και το ςυνολικό ανεκτζλεςτο, για τισ 

εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που δεν διακζτουν ενθμερότθτα πτυχίου κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 

πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να 

προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ, εκδιδόμενο από τθν αρμόδια Αρχι ι το 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 83 ν. 

4412/2016 και ςτθν παράγραφο 9 του παρόντοσ άρκρου . 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 

πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ κατά τα ανωτζρω, υποβάλλουν ωσ δικαιολογθτικά ζνα ι 
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περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ Ι του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 

4412/2016.  

23.6. Δικαιολογθτικά Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Ικανότθτασ του άρκρου 22.Δ  

Η τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται:  

α) για τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτο ΜΕΕΡ 

i) για το 22.Δ(α) : Από τθ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΜΕΕΡ, ςτθν 2θ τάξθ και άνω ςτθν κατθγορία 

ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΩΝ, θ οποία αποτελεί τεκμιριο των πλθροφοριϊνπου περιζχει . 

 

Σε κάκε περίπτωςθ,  θ βεβαίωςθ εγγραφισ μπορεί να υποβάλλεται για τθν απόδειξθ μόνο 

οριςμζνωναπαιτιςεων τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του άρκρου 22.Δ, ενϊ για τθν απόδειξθ 

τωνλοιπϊν απαιτιςεων μποροφν να προςκομίηονται  ζνα ι περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα 

πουπροβλζπονται ςτο Μζροσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 

πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 

μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 

αρμόδια Αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 83 ν. 4412/2016 και ςτθν παράγραφο 9 του παρόντοσ άρκρου . 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι 

διακζτουν πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ κατά τα ανωτζρω, υποβάλλουνωσ 

δικαιολογθτικά ζνα ι περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ ΙΙ του 

Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

(δ) Για όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ θ απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ που αναφζρεται ςτο άρκρο 22.Δ(β) 

κα προκφπτει από τθν ςχετικι βεβαίωςθ που κα ζχουν λάβει από τθν τεχνικι υπθρεςία τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι οικονομικοί φορείσ κα προςζρχονται μζχρι και πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ 

πριν τθν προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τι σ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και κα επιςκζπτονται τθν περιοχι που πρόκειται να καταςκευαςτεί το 

δθμοπρατοφμενο ζργο. Ηςχετικι βεβαίωςθ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  κα 

εκδίδεται αυκθμερόν.   

 

23.7.  Δικαιολογθτικά για πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ του άρκρου 22.Ε77 

Δεν εφαρμόηεται. 

 

23.8. Σχετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου: 

Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται θλεκτρονικά, ςτον φάκελο “Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ 

Αναδόχου, τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ εξουςία υπογραφισ του νομίμου 

εκπροςϊπου. 
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Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Ρ.Ε : 

1. ΦΕΚ ςφςταςθσ, 

2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι 

ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου, 

4. Ρρακτικό Δ.Σ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και 

εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για 

υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και 

ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο,  

5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ 

/ μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ, με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά, ι φωτοαντίγραφο 

επικυρωμζνου, από δικθγόρο, κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, εφόςον υπάρχει. 

2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ περί των τροποποιιςεων του 

καταςτατικοφ. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με 

βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το 

ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

23.9. Επίςθμοι κατάλογοι εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων 

(α) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ 

από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά 

τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, μποροφν να  υποβάλλουν 

ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια Αρχι ι το πιςτοποιθτικό 

που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 

λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 

όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 

πιςτοποιθτικό. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ  καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  
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(β) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μ.Ε.ΕΡ. εφόςον υποβάλλουν «Ενθμερότθτα 

Ρτυχίου»εν ιςχφ, απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 78: 

- απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του άρκρου 23.3.(α) τθσ παροφςασ για τον Ρρόεδρο και Διευκφνοντα 

Σφμβουλο εργολθπτικισ επιχείρθςθσ.  Για τα λοιπά μζλθ του Δ.Σ τθσ εταιρείασ, κα πρζπει να υποβλθκεί 

αυτοτελϊσ απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, κακόςον τα πρόςωπα αυτά δεν καλφπτονται από τθν 

Ενθμερότθτα Ρτυχίου.  

- φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του άρκρου 23.3.(β) τθσ παροφςασ. 79 

- τα πιςτοποιθτικά από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρκρου 23.3.(γ) τθσ παροφςασ υπό 

τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι καλφπτονται πλιρωσ (όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτϊςεισ) από τθν 

Ενθμερότθτα Ρτυχίου. 

- το πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο επιμελθτιριο όςον αφορά το λόγο αποκλειςμοφ του άρκρου 22. 

Α.4. (κ).80 

- το πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ Αρχισ για τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν του άρκρου 23.3. (ςτ).  

- τα  αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ  τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ.  

Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ζχει λιξει, προςκομίηεται το ςχετικό 

δικαιολογθτικό εν ιςχφ. Εφόςον ςτθν Ενθμερότθτα Ρτυχίου δεν αναφζρεται ρθτά ότι τα ςτελζχθ του 

πτυχίου του προςφζροντα είναι αςφαλιςτικϊσ ενιμερα ςτο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, ο προςφζρων προςκομίηει 

επιπλζον τθσ Ενθμερότθτασ Ρτυχίου, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για τα ςτελζχθ αυτά.  

23.10. Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ ςτιριξθσ ςε ικανότθτεσ άλλων φορζων (δάνειασ 

εμπειρίασ) του άρκρου 22.ΣΤ 

Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, θ 

απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, γίνεται  με τθν υποβολι  ςχετικοφ 

ςυμφωνθτικοφ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.  

Άρκρο 24 :  Ρεριεχόμενο Φακζλου Ρροςφοράσ 

24.1Η προςφορά των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ θλεκτρονικοφσ υποφακζλουσ:  

(α)  υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

(β)  υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»  

(γ)  υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 

ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

24.2 Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να 

περιζχει81 τα ακόλουκα: 

- α) το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ ) . 

-  β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, του άρκρου 15 τθσ παροφςασ.  

- γ) βεβαίωςθ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  ότι ο οικονομικόσ φορζασ επιςκζφκθκε 

τον χϊρο που πρόκειται να καταςκευαςτεί το ζργο και διλωςε υπεφκυνα ότι ζλαβε πλιρθ  γνϊςθ 

όλων των γενικϊν και τοπικϊν  ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του . 
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24.3  Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα υποβάλλουν ξεχωριςτό υποφάκελο με τθν ζνδειξθ Τεχνικι 

Ρροςφορά (άρκρο 86 του ν. 4412/16, και, άρκρο 67 παρ. 2 ςτοιχ. β’ τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

Στον υποφάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά» οι υποψιφιοι κα ςυμπεριλάβουντα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν 

αξιολόγθςθ του κάκε τικζμενου κριτθρίου, ϊςτε αφενόσ μεν να μθν καταλείπεται καμιά αμφιβολία 

ςτθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων, αφετζρου δε να επαλθκεφεται αποτελεςματικά θ ακρίβεια των 

πλθροφοριϊν και των αποδείξεων των προςκομιηόμενων ςτοιχείων του υποφακζλου του κάκε 

διαγωνιηόμενου. Τα ςτοιχεία που κατ’ ελάχιςτο πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτον εν λόγω υποφάκελο 

είναι τα παρακάτω : 

I. Για τθν αξιολόγθςθ ςτο κριτιριο Κ2: Θα υποβλθκείζκκεςθ μεκοδολογίασκαταςκευισ και 

μεκόδουδιοίκθςθσ και οργάνωςθσ του ζργου. Στθν εν λόγω ζκκεςθ κα γίνεται εκτενισ 

αναφορά: 

α)των ςταδίων τθσ καταςκευισ με ςαφι περιγραφι των αλλθλουχιϊν, τθσ μεκοδολογίασπου 

κα εφαρμοςτεί ςε κάκε ςτάδιο (θ υποβολι διευκρινιςτικϊν ςχεδίων που κα επεξθγοφν το 

είδοσ, τθν ζκταςθ και τον τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κάκε ςταδίου κα αξιολογθκεί 

κετικά). Σε κάκε ςτάδιο κα προςδιορίηονται οι πόροι (προςωπικό και μθχανιματα) που κα 

χρθςιμοποιθκοφν. 

β)ςτο οργανόγραμμα/διάγραμμα διοίκθςθσ του οικονομικοφ φορζα και του ζργου, όπου κα 

παρουςιάηεται το προςωπικό που κα διατεκεί ςτθν υλοποίθςθ του ζργου, θ ειδικότθτα και θ 

εμπειρία κακενόσ εκ των ςυμμετεχόντων (ι οι απαιτιςεισ που κα πρζπει να ικανοποιοφνται 

ςε περίπτωςθ που δεν διακζτει ο διαγωνιηόμενοσ δικό του προςωπικό) καιο εξοπλιςμόσ του 

διαγωνιηόμενου που κα διατεκεί. Σε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ του ζργου δθλωκεί ότι κα 

καλυφκοφν μζςω ςυνεργαςιϊν με υπεργολάβουσ κα  αξιολογθκείκετικά θ διλωςθ των 

ςτοιχείων των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 

τμιματα του ζργουμε αναφορά ςτθν εμπειρία, τον εξοπλιςμό που διακζτουν και πρόκειται 

να χρθςιμοποιιςουν ςτο ζργο κακϊσ καιο ρόλοσ και θ μεταξφ τουσ ςυςχζτιςθ.Θα 

αξιολογθκεί κετικά θ διάκεςθ από το μόνιμο προςωπικό του διαγωνιηόμενου 

πιςτοποιθμζνων τεχνιτϊν για τα κφρια αντικείμενα  τθσ ςφμβαςθσ ι θ επιλογι 

πιςτοποιθμζνων υπεργολάβων. 

γ)ςτθν παρουςίαςθ κατάλλθλων πιςτοποιθτικϊν εμπειρίασ (πτυχία, βεβαιϊςεισ εμπειρίασ) 

από προθγοφμενα ζργα. 

II. Για τθν αξιολόγθςθ ςτο κριτιριο Κ3: Θα υποβλθκεί αναλυτικόσ κατάλογοσ των βαςικϊν 

υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο (ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονταιγια τον 

ανάδοχο ςχετικά με τθν ζγκριςθ των υλικϊν) για τθν ςφνταξθ του οποίου κα λαμβάνονται 

υπόψθ τα αναφερόμενα ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ και ιδιαίτερα ςτθν διακιρυξθ και ςτο  

άρκρο 5 τθσ ΕΣΥ. Στον κατάλογο κα προςδιορίηεται κατϋ ελάχιςτον  θ ακριβισ ονομαςία του 

προϊόντοσ (επιςτθμονικά και εμπορικά), ο προμθκευτισ (δεν αποτελεί δεςμευτικι 

υποχρζωςθ, αλλά κα αξιολογείται κετικά εφόςον προςδιορίηεται), τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά, παρεχόμενεσ εγγυιςεισ, πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ, prospectus, δείγματα, 

κλπ.). 

ΙII. Για τθν αξιολόγθςθ ςτο κριτιριο Κ4: Θα υποβλθκείζκκεςθ πλιρωσ τεκμθριωμζνθ , ςτθν 

οποία κα αναφζρονται: 
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α)προςχζδιοδιαδικαςιϊν διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ που προτείνεται να ακολουκθκεί 

κατάλλθλα προςαρμοςμζνο ςτισ απαιτιςεισ των εργαςιϊν τθσ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθσ και 

απόλυτα ςυμβατό με τα κοινϊσ εφαρμοηόμενα ςτα εκνικά και διεκνι ςυςτιματα προτφπων 

(π.χ. ΡΡΕ, ISO ι ιςοδφναμων), ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα του ζργου και θ αςφάλεια 

των εργαηομζνων και των κατοίκων τθσ περιοχισ.  

β) οι εταιρικζσ πιςτοποιιςεισ που διακζτει, προςκομίηοντασ ςχετικά ζγγραφα ςτα οποία κα 

είναι εμφανισ ο χρόνοσ κτιςθσ των, και  

γ) κατάλογοσ των ζργων τελευταίασ πενταετίασ (όχι κατά ανάγκθ ίδιασ κατθγορίασ) που ζχει 

εφαρμόςειεπιτυχϊσ και αποδεδειγμζναΡρογράμματα Ροιότθτασ Ζργων, με τθν προςκόμιςθ 

κατάλλθλων αποδεικτικϊν εγγράφων.  

IV. Για τθν αξιολόγθςθ ςτο κριτιριο Κ5:  Θα υποβλθκεί χρονοδιάγραμμα καταςκευισ ςφμφωνο 

με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 4 τθσ ΕΣΥ. Οικονομικοί φορείσ που κα ζχουν υποβάλλει 

χρονοδιάγραμμα με ςυνολικό χρόνο εκτζλεςθσ μεγαλφτερο από 12 μινεσ κα αποκλείονται. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που το χρονοδιάγραμμα του υποψθφίου δεν ζχει ςυνταχκεί 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 4 τθσ ΕΣΥ, ο διαγωνιηόμενοσ κα λαμβάνει μθδενικι 

βακμολογία. 

 

24.4 Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» κα περιζχει το ψθφιακά υπογεγραμμζνο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποςφςτθμα, αφοφ ςυμπλθρωκοφν καταλλιλωσ οι ςχετικζσ 

φόρμεσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

Άρκρο 25:  Υπεργολαβία 

25.1. Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. 

Ο υπεργολάβοσ δεν επιτρζπεται να προτακεί ςε περιςςότερουσ από ζναν υποψιφιο. 

25.2. Η τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει 

τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 

25.3 ΗΑνακζτουςαΑρχι: 

α) επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ για τουσ 

υπεργολάβουσ και ότι διακζτουν τα αντίςτοιχα προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνουν 

ςφμφωνα με το άρκρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν από τθν ωσ 

άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του και ότι δεν καλφπτει τα αντίςτοιχα 

προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει ςφμφωνα με το άρκρο 165 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 26 :  Διάφορεσ ρυκμίςεισ 

26.1 Η ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου, αποφαςίςτθκε με τθν αρικμ ό 27/28-03-2018 

Απόφαςθ. 
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26.2  Ο Κφριοσ του Ζργου μπορεί να εγκαταςτιςει για το ζργο αυτό Τεχνικό Σφμβουλο.Ο Ανάδοχοσ του 

ζργου, ζχει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει τισ δραςτθριότθτεσ του Τεχνικοφ Συμβοφλου, που πθγάηουν 

από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τθσ Υπθρεςίασ με αυτόν. 

Κάρυςτοσ 27/06/2018 
 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΑΥΣΤΟΥ 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ ΑΒΙΟΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1Για την ϋννοια των “κϊτω των ορύων” δημοςύων ςυμβϊςεων , πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   

4412/2016.  
2 υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ ΑναθϋτουςασΑρχόσ. 
3Mϋςω τησ λειτουργικότητασ ''Επικοινωνύα'' του υποςυςτόματοσ 
4  Πρβ. ϊρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκόρυξη ςύμβαςησ περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τισ 

πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Γ΄ του Παραρτόματοσ V του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016. Επιςημαύνεται ότι, μϋχρι την ϋκδοςη τυποποιημϋνου εντύπου προκόρυξησ ςύμβαςησ για 
ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ, μπορούν να χρηςιμοποιούν το αντύςτοιχο 
τυποποιημϋνο ϋντυπο “Προκόρυξη ύμβαςησ”, αντλώντασ το από τη διαδρομό  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντϊσ το 
αναλόγωσ. 

5 Όταν εύναι αδύνατο να παραςχεθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε 
οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ μπορεύ να περιληφθεύ ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ πρόβλεψη 
ότι τα ςχετικϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ θα διατεθούν με μϋςα ϊλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπωσ το 
ταχυδρομεύο ό ϊλλο κατϊλληλο μϋςο ό ςυνδυαςμόσ ταχυδρομικών ό ϊλλων καταλλόλων μϋςων και 
ηλεκτρονικών μϋςων). την περύπτωςη αυτό  προτεύνεται η ακόλουθη διατύπωςη: «Σα ακόλουθα 
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ........................... διατύθενται από …………………………., οδόσ …………………, 
πληροφορύεσ …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη 
των παρακϊτω εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ……, ςτα γραφεύα τησ ΑναθϋτουςασΑρχόσ κατϊ τισ 
εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.» 

6 Όταν δεν μπορεύ να προςφερθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε 
οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, διότι η ΑναθϋτουςαΑρχό προτύθεται να εφαρμόςει την παρ. 2 του 
ϊρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφϋρονται, ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ, τα μϋτρα προςταςύασ 
του εμπιςτευτικού χαρακτόρα των πληροφοριών, τα οπούα απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οπούο 
εύναι δυνατό η πρόςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα.  Ενδεικτικϊ, λ.χ., η ΑναθϋτουςαΑρχό θα μπορούςε να 
αναφϋρει ότι: “Ο οικονομικόσ φορϋασ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να 
μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ 
Σύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη τησ ΑναθϋτουςασΑρχόσ, τα ανωτϋρω 
ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που προκύπτουν από αυτϊ. Οι οικονομικού φορεύσ διαςφαλύζουν την τόρηςη 
των απαιτόςεων αυτών από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολϊβουσ τουσ και κϊθε ϊλλο τρύτο 
πρόςωπο που χρηςιμοποιούν κατϊ την ανϊθεςη ό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Για τον ςκοπό αυτό, κατϊ 
την παραλαβό των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ, υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 με την 

 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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οπούα δηλώνει τα ανωτϋρω”. 
7 υμπληρώνεται από την ΑναθϋτουςαΑρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα ( “εγκαύρωσ, ότοι 

ωσ την... ), προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ. 
8 υμπληρώνεται η τϋταρτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ. ε 

περύπτωςη που η ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η προηγούμενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. Πρβλ και 
ϊρθρο 11 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. (3821 Β'). 

9 Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
10   ε περύπτωςη εφαρμογόσ τησ διαδικαςύασ του ϊρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 

“Ελεύθερη ςυμπλόρωςη τιμολογύου”, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ περιλαμβϊνουν ςτην εν λόγω περύπτωςη  
(ςτ) αναφορϊ για την υποβολό του ςχετικού τιμολογύου. 

11 Επιςημαύνεται ότι αν η ΑναθϋτουςαΑρχό θεωρόςει ότι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ, 
απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που προτεύνουν ςτην 
προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα ημερών από την 
κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα ϊρθρα 88 και 89 του 
ν. 4412/2016. 

12 Η εν λόγω προθεςμύα καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη των 
δϋκα (10) ούτε μεγαλύτερη των εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ υποβολόσ 
των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου. 

13 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

14 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικών μϋςων 
). 

15 Επιςημαύνεται ότι, για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, ςτισ οπούεσ αφορϊ το παρόν τεύχοσ, τα 
δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβϊλλονται επικαιροποιημϋνα από τον 
προςωρινό ανϊδοχο, ϋπειτα από ςχετικό πρόςκληςη τησ ΑναθϋτουςασΑρχόσ, μόνο ςτην περύπτωςη 
του προςυμβατικού ελϋγχου (πρβ. ϊρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε 
από την περ. 26 του ϊρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). ε διαφορετικό περύπτωςη, απαλεύφεται 
το πρώτο εδϊφιο του ϊρθρου 4.2 περ. ε).  

16 Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωρινό ανϊδοχο: 1) ςτην περύπτωςη υποβολόσ 
επικαιροποιημϋνων δικαιολογητικών, μετϊ τον ϋλεγχο αυτών κατϊ το ϊρθρο 4.2 ε' πρώτο εδϊφιο, 
και 2) ςτην περύπτωςη που δεν απαιτεύται η υποβολό αυτών, μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των 
δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 α' ϋωσ δ' τησ 
παρούςασ. 

17Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και ϊρθρο 15 παρ. 1 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017.  
18Πρβλ. ϊρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
19Πρβλ. ϊρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
20Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 1 ϋωσ 3 του ν. 4412/2016. 
21 Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
22 Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ένωςησ. 
23 Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων. 
24 Από 1-1-2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οπούο με το ϊρθρο 13 καταργεύ το π.δ 

113/2010. 
25 Σύθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΩ χωρύσ ΥΠΑ), προκύπτει υποχρϋωςη 

ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών των Α.Ε. 
26 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ 

ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μϋροσ του εφαρμοςτϋου 
θεςμικού πλαιςύου τησ. 

27 Όταν πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ϋργο, τούτο να αναγρϊφεται ςτη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακόρυξη και ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού 
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Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο, καθώσ και τα 
ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου από εθνικούσ και ενωςιακούσ πόρουσ (με 
αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο). Επύςησ, η ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό ορολογύα 
υλλογικϋσ Αποφϊςεισ ( Α ) ϋργων  ό ΚΑΕ, ανϊλογα την πηγό χρηματοδότηςησ (ΠΔΕ ό Σακτικόσ 
προώπολογιςμόσ). Για το ζότημα τησ  ανϊληψησ δαπανών δημοςύων επενδύςεων,  βλ. και ϊρθρο 5 
του π.δ. 80/2016. 

28 Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου. 
29 Ή/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.  

117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α.). 
30 Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη. 
31  ύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για λογαριαςμό 
των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον αριθμό και τη χρονολογύα τησ 
απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμό καταχώριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου 
φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η 
δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη.". Επύςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 12 παρ. 
2 γ) του ύδιου π.δ : “Διακηρύξεισ, όπου απαιτεύται, και αποφϊςεισ ανϊθεςησ που εκδύδονται και 
ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, εφόςον δεν ϋχει 
προηγηθεύ αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του ϊρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντοσ. "Πρβλ. και ϊρθρο 5 του ωσ ϊνω διατϊγματοσ “Ανϊληψη δαπανών δημοςύων επενδύςεων”. 

32  Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδϊφιο πρώτο του 
ν. 4412/2016). 

33 Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε  με την περ. 4 του ϊρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171). 

34 Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 
απαραύτητεσ λεπτομϋρειεσ.  

35  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ζητούν από τουσ προςφϋροντεσ να παρϊςχουν «Εγγύηςη καλόσ 
λειτουργύασ» για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων που ανακύπτουν ό των ζημιών που 
προκαλούνται από δυςλειτουργύα των ϋργων κατϊ την περύοδο εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ, εφόςον 
προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Σο ύψοσ τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ ςυμπληρώνεται 
ςε ςυγκεκριμϋνο χρηματικό ποςό.  Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ λειτουργύασ περιλαμβϊνουν κατ’ 
ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και 
τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. 

36 Σα γραμμϊτια ςύςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, για 
την παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη) ςυςτόνονται 
ςύμφωνα με την ειδικό νομοθεςύα που  διϋπει αυτό και ειδικότερα βϊςει του ϊρθρου 4 του π.δ τησ 30 
Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδόςεωσ παρακαταθηκών και 
καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). Πρβλ. Σο με αρ. πρωτ. 2756/23-5-
2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 

37 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παρούςασ, ωσ προσ τισ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ. 
38 Η προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
39 Προτεύνεται οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ να ορύζουν την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των 

προςφορών μετϊ την παρϋλευςη τριών εργαςύμων ημερών από την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ των προςφορών, προκειμϋνου να ϋχει προςκομιςτεύ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ και η 
πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 3.5. περ. β τησ 
παρούςασ. 

40 Ορύζεται ο χρόνοσ από την ΑναθϋτουςαΑρχόκατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ. Για 
τον καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

41  Πρβ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ςύμβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ. 
42 ύμφωνα με τισ περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 ϊρθρου 377 καθώσ και τισ παρ. 11 και 12 

ϊρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεύ η υποχρϋωςη δημοςύευςησ προκόρυξησ ςύμφωνα με τισ παρ. 
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7 και 8 ϊρθρου 15 ν. 3669/2008 μϋχρι την  31/12/2017 ςε δύο ημερόςιεσ εφημερύδεσ και ςτον 

περιφερειακό και τοπικό τύπο μϋχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ τησ εγκυκλύου με αριθ. Ε. 

16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΩΔΕ). 
43 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν 

ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.  
44  Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ παρούςασ 

(αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςύμφωνα με το ϊρθρο 100 
του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016). 

45 Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
46 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει να προςαρμόζουν το ςχετικό πεδύο του 
Μϋρουσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ και ειδικότερα, αντύ τησ αναφορϊσ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη”, 
δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, να θϋτουν τη φρϊςη “αμετϊκλητη καταδικαςτικό 
απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα ςτο ΣΕΤΔ αφορϊ μόνο ςε αμετϊκλητεσ 
καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ. 

47 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δύο εδϊφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 
107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
48 Πρβ. ϊρθρο 73 παρ. 2 περύπτωςη γ του ν. 4412/2016 , η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

49 Επιςημαύνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  αποτελεύ 
δυνατότητα τησ ΑναθϋτουςασΑρχόσ (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περύπτωςη που 
δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατότητα, η ΑναθϋτουςαΑρχό διαγρϊφει την παρϊγραφο  
αυτό. 

50 Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το ϊρθρο 
73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η ΑναθϋτουςαΑρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν, 
περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού ςυνεκτιμώντασ τα 
ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ περιςτϊςεισ 
κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ.  

51 ημειώνεται ότι ο ανωτϋρω εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού τύθεται ςτη διακόρυξη μόνο για ςυμβϊςεισ 
ϋργων προώπολογιςμού εκτιμώμενησ αξύασ ανώτερησ του 1.000.000,00 ευρώ  και ςτην περύπτωςη 
αυτό ςυμπληρώνεται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Δ του ΣΕΤΔ  

52 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
53 Τπενθυμύζεται ότι  αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 22.Α.4 θα γύνει μόνο ςτην περύπτωςη που η 

ΑναθϋτουςαΑρχό επιλϋξει κϊποιον από τουσ δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού. 
54 Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη 

επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), εύναι 
προαιρετικϊ για την ΑναθϋτουςαΑρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογα με το 
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, πρϋπει να 
διαμορφώνονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ. Κατϊ το ςτϊδιο του προςδιοριςμού των 
κριτηρύων καταλληλότητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρούνται από τισ αναθϋτουςεσ 
αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η Αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των ςυμμετεχόντων, τησ 
αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελεύθερου ανταγωνιςμού. Σα 
κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 22.Β – 22.Ε εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα ελϋγχου τησ 
καταλληλότητασ του προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ςύμβαςη (κριτόρια “on/off”).  

55  Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του 
ΜΕΕΠ. Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ϋωσ δ' 
του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και ϊρθρο 80 
παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 

56Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού 
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ 
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ 
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ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του 
ΜΕΕΠ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και 
την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι, εφόςον η 
ΑναθϋτουςαΑρχό επιλϋξει την παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ωσ προσ τον καθοριςμό των 
απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ, πρϋπει να περιγρϊψει 
αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ. 

57Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού 
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ 
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ 
ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτόςεισ καταρχϊσ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε 
τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την 
κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου 
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι,  εφόςον η ΑναθϋτουςαΑρχό επιλϋξει την 
παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ ωσ προσ τον καθοριςμό 
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ (πχ. ςτελϋχωςη), 
πρϋπει να περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ.  

58Προαιρετικό επιλογό: Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ ΑναθϋτουςασΑρχόσ και 
ςυμπληρώνεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ 
πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

59  Σο εδϊφιο αυτό προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ ΑναθϋτουςασΑρχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 
1 του ν. 4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 

60 Προαιρετικό επιλογό.ύμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ςτην περύπτωςη 
ςυμβϊςεων ϋργων οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να απαιτούν την εκτϋλεςη οριςμϋνων κρύςιμων 
καθηκόντων απευθεύασ από τον ύδιο τον προςφϋροντα ( προαιρετικό ςημεύωςη του ανωτϋρω 
εδαφύου). 

61 Ωσ προσ τον τρόπο υποβολόσ των αποδεικτικών μϋςων του παρόντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν 
ςυνταχθεύ/ παραχθεύ από τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ πρβλ. ϊρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 

62  Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικού 
φορϋα. Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΣΕΤΔ από το ςύνολο των 
φυςικών προςώπων που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

63 Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
64 Η υποχρεωτικό αντικατϊςταςη του τρύτου, ωσ προσ την παρ. 4, εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια 

τησ ΑναθϋτουςασΑρχόσ, εφόςον δε δεν την επιθυμεύ, απαλεύφεται η αναφορϊ ςτην παρ. 4 ςτο παρόν 
ςημεύο. Πρβλ. ϊρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

65 Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη 
δικαιολογητικών προσ απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων επιλογόσ που 
ϋχουν τεθεύ ςτην παρούςα διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ότι, η ΑναθϋτουςαΑρχό δύναται, 
κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεύ από προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο 
κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν αυτό 
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

66  ύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορϋασ 
εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν 
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη."  

67 Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών 
φορολογικόσ ενημερότητασ, οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούσ εγκαύρωσ πιςτοποιητικϊ 
που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
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ςτο ϊρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλουν, εφόςον αναδειχθούν προςωρινού 
ανϊδοχοι. Σα εν λόγω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα υπόλοιπα αποδεικτικϊ μϋςα του 
ϊρθρου 23 από τον προςωρινό ανϊδοχο μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» του 
υποςυςτόματοσ. 

68Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο πιςτοποιητικό 
(Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ. 3 τησ με αρ.  117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α.) 

69 Πρβλ. ομούωσ  ωσ ϊνω υποςημεύωςη για τα πιςτοποιητικϊ φορολογικόσ ενημερότητασ 
70 Εφόςον η ΑναθϋτουςαΑρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
71  Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο 

taxisnet. 
72 Εφόςον η ΑναθϋτουςαΑρχό τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού. 
73 Επιςημαύνεται ότι η ΑναθϋτουςαΑρχό, εφόςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ότι 

ςυντρϋχει κϊποια από τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικό φορϋα από τη 
ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ δημόςιασ ςύμβαςησ.  

74 Εφόςον η ΑναθϋτουςαΑρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
75 Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ δικαιολογητικών ονομαςτικοπούηςησ μετοχών, εφόςον πρόκειται για 

ςυμβϊςεισ εκτιμώμενησ αξύασ ϊνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορϊ μόνο ςτισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ που 
λαμβϊνουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, εύτε πρόκειται για μεμονωμϋνουσ υποψόφιουσ, εύτε για μϋλη 
ενώςεων Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο 
τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου υπεύθυνη δόλωςη του νομύμου 
εκπροςώπου τουσ. 

76  Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη λόγω του προώπολογιςμού τησ ςύμβαςησ, πρϋπει να προβλϋπεται και 

η δυνατότητα ςυμμετοχόσ επιχειρόςεων εγγεγραμμϋνων ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα (βλϋπετε ϊρθρα 

105 και 106 του ν. 3669/2008). την περύπτωςη αυτό να τύθεται η αντύςτοιχη πρόβλεψη. 
77 Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλόγωσ ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
78  ύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε 

διαγωνιςμούσ δημοςύων ϋργων χορηγεύται ςε κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη εγγεγραμμϋνη ςτο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχύου», η οπούα, ςε ςυνδυαςμό με τη βεβαύωςη εγγραφόσ που εκδύδεται 
από την υπηρεςύα τόρηςησ του Μ.Ε.ΕΠ.,ςυνιςτϊ «επύςημο κατϊλογο αναγνωριςμϋνων εργοληπτών» 
[...] και απαλλϊςςει τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ από την υποχρϋωςη να καταθϋτουν τα επιμϋρουσ 
δικαιολογητικϊ ςτουσ διαγωνιςμούσ.” Επιςημαύνεται ότι, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 ( Σροποποιόςεισ 
του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Σο πρώτο εδϊφιο τησ περύπτωςησ 31 τησ 
παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 377 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των 
ϊρθρων 80 ϋωσ 110, τα οπούα παραμϋνουν ςε ιςχύ μϋχρι την ϋκδοςη του προεδρικού διατϊγματοσ 
του ϊρθρου 83, των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20 και τησ παραγρϊφου 1 α του ϊρθρου 176». 

79 την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ 
αςφϊλιςησ, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ. 

80 Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την ΑναθϋτουςαΑρχό ωσ λόγοσ αποκλειςμού. 
81Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το υποςύςτημα το ηλεκτρονικό αρχεύο 

«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format 
(PDF), το οπούο υπογρϊφεται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη 
ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτεται ςτον 
(υπο)φακϋλο τησ προςφορϊσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.) 
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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Γ..Τ.) 

Η Τπεξεζία πνπ ζα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ θαη ζα έρεη ηελ επίβιεςε θαη επζχλε 

απηνχ θαιείηαη εθεμήο Δξγνδφηεο. Ο Δξγνδφηεο πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε αλνηθηή 

δεκνπξαζία γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ :  

 
ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟ ΔΡΓΟ ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Αληηθείκελν ηεο ΓΤ 

  

Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΓΤ) αθνξά ζην παξαπάλσ έξγν. Οη νλνκαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο ΓΤ έρνπλ ηελ 

αθφινπζε ζεκαζία: 

1. Ο φξνο Δξγνδφηεο ζεκαίλεη ηνλ Γήκν Καξχζηνπ. 

2. Ο φξνο Δπηβιέπσλ πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη σο Δπίβιεςε ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία 

ζεκαίλεη ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Καξχζηνπ. 

3. Ο φξνο Αλάδνρνο ή Δξγνιάβνο, ζεκαίλεη ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο, εξγνιήπηε 

δεκνζίσλ έξγσλ (θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν) πνπ αλαιακβάλεη έπεηηα απφ δηαγσληζκφ θαη 

δεκνπξαζία ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Δπίζεο 

ηνπο ηπρφλ λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνπο λα ελεξγνχλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

4. Ο φξνο χκβαζε ή πκβαηηθά Σεχρε ζεκαίλεη θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2. 

5. Οη φξνη ΓΤ, ΔΤ θαη ΣΠ ζεκαίλνπλ αληίζηνηρα ηε Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, ηελ 

Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: πκβαηηθά ηεύρε 

 Η αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ 

ηεχρε, πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζε ηεξαξρηθή ζεηξά, γηα ηπρφλ 

πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνπλ: 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 

2. Η Γηαθήξπμε. 

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 

5. Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ 

ππ.αξ.ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ.  

6. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ). 

7. Η παξνχζα Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΓΤ) 

8. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  
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9. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  

10. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 

11. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ 

ππεξεζία θαη νη εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ 

ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε, ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ 

κειεηψλ ηνπ έξγνπ.  

12. Σν Υξνλνδηάγξακκα / Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ 

ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ λνκνζεηεκάησλ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηεο 

Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ.  

ΑΡΘΡΟ 4: Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

Ο Αλάδνρνο αθνχ εηδνπνηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα αξρή, νθείιεη λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηεζεί, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. ε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ πξνζέιζεη θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 

απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο θαη ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαπίπηεη νιηθά ή κεξηθά ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 

Η ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ πνπ πξσηνθνιιείηαη ζην πξσηφθνιιν 

ηνπ Δξγνδφηε. 

ΑΡΘΡΟ 5: Αλαθνηλώζεηο πξνο ηνλ Αληίθιεην 

Γηα ηηο αλαθνηλψζεηο πξνο ηνλ εξγνιάβν ή ηνλ αληίθιεην εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Μειέηε ζπλζεθώλ εθηέιεζεο έξγσλ 

Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ φηη κειέηεζε πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ 

ηνπνζεζία ησλ έξγσλ, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο 

εμεχξεζεο, κεηαθνξάο, απφζεζεο, απνζήθεπζεο πιηθψλ, ηελ χπαξμε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

λεξνχ, θαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ην επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ, θαη γεληθψο φιεο ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, ηε δηακφξθσζε 

θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ππεδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα πάλσ θαη 

θάησ απφ ην έδαθνο δπλαηφλ λα ζπλαληεζνχλ πιηθά θαη λεξά, ην είδνο θαη ηα κέζα πνπ ζα 

απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εξγαζηψλ θαη φπνηα άιια δεηήκαηα 

πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχκβαζε, ηηο 

εξγαζίεο ή ην θφζηνο ηνπο. 
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Δπίζεο ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηελ Γηαθήξπμε ηε 

βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Δπίζεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

Παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπ φξνπο 

ηεο χκβαζεο δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: Δθαξκνγή κειέηεο 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο θαη δελ 

έρεη δηθαίσκα ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε εληνιή ηεο Δπίβιεςεο λα ηελ ηξνπνπνηήζεη, 

 

ΑΡΘΡΟ 9: πκκόξθσζε Αλαδόρνπ πξνο ηε ζύκβαζε 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο φπσο θαη κε ηηο 

έγγξαθεο δηαηαγέο ηνπ Δξγνδφηε κέζα ζηηο ηηζέκελεο πξνζεζκίεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10:  Σερληθή Γηεύζπλζε θαη πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ 

Με ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα νξίζεη Γηεπζπληή Δξγνηαμίνπ (ε 

ζέζε απηή ζα πξέπεη δεζκεπηηθά λα πξνβιέπεηαη ζην νξγαλφγξακκα πνπ ζα ππνβιεζεί). Ο 

Γηεπζπληήο Δξγνηαμίνπ ζα είλαη δηπισκαηνχρνο Πνιηηηθφο ή Σνπνγξάθνο κεραληθφο, κε 

εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ έξγσλ θαη ν δηνξηζκφο ηνπ ζα γίλεη κφλν εθφζνλ ηα 

πξνζφληα ηνπ είλαη ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 

Ο Γηεπζπληήο Δξγνηαμίνπ ζα πξνΐζηαηαη ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα είλαη 

πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηνλ Αλάδνρν λα ηνλ εθπξνζσπεί ζε φια ηα ζρεη ηθά κε 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζέκαηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ θαη  

νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη λα ππνγξάθεη αληί ηνπ Αλαδφρνπ θάζε 

έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γεληθά λα ξπζκίδεη θαη λα 

δηαπξαγκαηεχεηαη νπνηαδήπνηε ζέκαηα πξνθχπηνπλ, δεζκεχνληαο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ηνλ Αλάδνρν. 

Η Αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη κεηά απφ ηεθκεξησκέλε έγγξαθε 

δήισζε ηελ έγθξηζε ηεο γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Γηεπζπληή Δξγνηαμίνπ, εάλ θαηά ηε 

δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θξίλεη φηη απηφο δελ είλαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

θαηάιιεινο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη ακέζσο θαη λα δηνξίζεη άιιν άηνκν κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. 

Οη επηζηάηεο θαη εξγνδεγνί ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη ηθαλνί θαη έκπεηξνη ζηελ εθηέιεζε 

ηερληθψλ έξγσλ. 

Οη απαζρνινχκελνη ηερληθνί θαη εξγάηεο ζην έξγν ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ην είδνο 

ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ε 

Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία θξίλεη φηη ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ δελ είλαη θαηάιιειν γηα 
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ηελ παξαγσγή πνηνηηθνχ έξγνπ, κπνξεί λα αμηψζεη, κεηά απφ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο 

άπνςήο ηεο, απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο απηνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Δπίβιεςε έξγσλ 

Η Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, νξίδεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ 

έξγνπ θαη θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε νξηζκνχ ζηνλ Αλάδνρν. Η Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία 

δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ή λα αλαπιεξψζεη ηνλ επηβιέπνληα, κεηά απφ έγγξαθε 

γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο, δηθαηνχηαη λα εμνπζηνδνηεί ηξίηα πξφζσπα γηα 

δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ ζηα εθηεινχκελα έξγα, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο. Ο έιεγρνο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 :  Πξόνδνο εξγαζηώλ – Κπξώζεηο – πνηληθέο ξήηξεο 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά επαξθή ζπλεξγεία ηερληηψλ θαη εξγαηψλ θαη 

κεραληθά κέζα θαηαζθεπήο. Η Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο πξνφδνπ ησλ 

έξγσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη ζχκθσλνο κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, κπνξεί λα 

απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ ξπζκφ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, ηηο ππεξσξίεο, ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά λα πάξεη φια ηα 

ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πξνφδνπ ησλ έξγσλ. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ρσξίο 

θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

Η κε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηηο παξαπάλσ εληνιέο θαη ε απνδεδεηγκέλα 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ, δίλεη ζηνλ Δξγνδφηε ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ 

Αλάδνρν, ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/2016. Η 

άζθεζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, δελ απαιιάζζεη ηνλ 

ηειεπηαίν απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε χκβαζε. 

Δάλ ν Αλάδνρνο εθηειεί ηηο εξγαζίεο κε αξγφ ξπζκφ, πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξφνδν θαη 

ζηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, κε 

ζπλέπεηα ηελ εκέξα ιήμεο θάζε πεξηφδνπ λα κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ πνζφηεηα ηεο 

εξγαζίαο πνπ πξνβιεπφηαλ λα εθηειεζζεί κέζα ζε απηή ηελ πεξίνδν, ππφθεηηαη ζε πνηληθή 

ξήηξα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Παξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ ζα αλαγλσξηζζεί ζηνλ Αλάδνρν ιφγσ ηζρπξηζκνχ άγλνηαο ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ έξγσλ, ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, 

ηνπ ρξφλνπ εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ, ηεο θαηάζηαζεο ησλ νδψλ 

πξνζπέιαζεο, ηεο δπζθνιίαο πξνζέγγηζεο ησλ πεξηνρψλ ιήςεο αδξαλψλ πιηθψλ ή ηηο 

αδπλακίαο έγθαηξεο εμεχξεζεο εξγαηψλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ απφ ηελ ειιεληθή ή μέλε 

βηνκεραλία. 
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ΑΡΘΡΟ 13: Πνηόηεηα πιηθώλ - Έιεγρόο ηνπο 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε φια ηα πιηθά πνπ ζα 

απαηηεζνχλ. Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ησλ 

αληίζηνηρσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Γείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε 

πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ. Τιηθά θαη άιια είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο έγθξηζε ζα 

απνξξίπηνληαη εθφζνλ δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηά ηνπο. 

Σα απαηηνχκελα δείγκαηα θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα παίξλνληαη έγθαηξα πξηλ απφ ηε ρξήζε 

θαη ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. ηε ζπλέρεηα, φηαλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα 

ζα ζηέιλνληαη γηα εμέηαζε ζε πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην δνθηκήο πιηθψλ αλαγλσξηζκέλν απφ 

ην θξάηνο θαη εμνπιηζκέλν κε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη παξέρνπλ έγθαηξα θαη αμηφπηζηα 

πηζηνπνηεηηθά ππνγεγξακκέλα απφ δηπισκαηνχρν Αλσηάηεο ρνιήο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια, κε ηελ αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο, ηνλ ηφπν 

πξνέιεπζεο, ηελ νλνκαζία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο 

θαη φηη ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαπνθξίλνληαη πξνο ην δείγκα. Δπίζεο 

ζα αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνίν ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά. Κάζε ζρεηηθή 

δαπάλε επηβαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο 

ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, ζρέδηα εθαξκνγήο 

Κάζε εξγαζία αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ζην έδαθνο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηηο νδεγίεο ηεο 

Τπεξεζίαο, ε νπνία ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Όιεο νη 

δαπάλεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζε πιηθά κέζα θαη πξνζσπηθφ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Ο Αλάδνρνο εληφο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα ππνβάιιεη 

ζρέδηα απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο  ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαζψο  θαη πιήξε 

ζεηξά  ζρεδίσλ πξνζαξκνγήο ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ηα 

νπνία ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.  

Καηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη πηζαλφ λα απαηηεζεί ε ζχληαμε ζρεδίσλ 

εθαξκνγήο, δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ, απαξαίηεησλ ηφζν γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε εθηέιεζε 

φζν θαη γηα ηελ επθνιφηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ. ηελ πεξίπησζε απηή πέληε (5) κέξεο 

πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ αληηζηνίρνπ έξγνπ αξκνληθά θαη ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 

αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηα πην 

πάλσ ζρέδηα εθαξκνγήο πνπ ζα ζπληάζζεηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε ζε ηξία (3) αληίγξαθα. 

Δπίζεο αλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία ν Αλάδνρνο δηαπηζηψζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηελ 

αλάγθε απνθιίζεσλ ή παξαιιαγψλ απφ ηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε, ζα πξέπεη επίζεο λα 

εθπνλήζεη ζρέδηα εθαξκνγήο, λα ζπκπεξηιάβεη  απηέο ηηο απνθιίζεηο θαη παξαιιαγέο ζε απηά 

θαη λα ηα ππνβάιεη ζπλνδεπφκελα απφ ζρεηηθή δηθαηνινγεηηθή έθζεζε, φπνπ ζα ηηο πεξηγξάθεη 

θαη ζα ηηο δηθαηνινγεί ιεπηνκεξεηαθά. Σα σο άλσ ζα ππνβάιινληαη επίζεο ζε ηξία (3) 

αληίγξαθα.  
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Απφ ηνλ Δξγνδφηε εμαξηάηαη ε έγθξηζε ησλ ππνβαιιφκελσλ κειεηψλ εθαξκνγήο, ζπλνιηθά ή 

κεξηθά, νπφηε γίλεηαη πξνζαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ επηθπξψλεηαη κε 

έγγξαθν απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: Αηπρήκαηα θαη δεκηέο 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα αζθαιίζεη ζην ΙΚΑ θαη ζε φια ηα αζθαιηζηηθά ηακεία φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο 

αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθνχ ηνπ, πνπ 

απαζρνιείηαη ζηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ εθφζνλ ηνχην δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί ΙΚΑ δηαηάμεηο. 

Ο Δξγνδφηεο δελ θέξεη επζχλε θαη δελ επηβαξχλεηαη ζε θακία πεξίπησζε κε απνδεκηψζεηο 

αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ νχηε κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ θαη 

κεραλεκάησλ ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ, ζε θάζε είδνο θνηλσθειή έξγα θαη γεληθά ζε 

άιια πξφζσπα θαη μέλεο ηδηνθηεζίεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Πιεκκειήο θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαη θαθνηερλίεο 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε παξαιαβήο 

ηνπο, ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία θξίλεη φηη ππάξρνπλ ηκήκαηα θαθήο θαηαζθεπήο έρεη δηθαίσκα, 

αθνχ ζπληάμεη πξσηφθνιιν γηα ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ηεο θαθνηερλίαο, λα θαιέζεη ηνλ 

Αλάδνρν λα πάξεη ηα ηκήκαηα πνπ θξίλνληαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: Βιάβεο από αλώηεξε βία 

ε πεξίπησζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ αλψηεξε βία ζηα έξγα πνπ εθηεινχληαη, ν 

Δξγνιάβνο έρεη δηθαίσκα κε αλαθνξά ηνπ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, πνπ ππνβάιιεηαη κέζα 

ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβε ε δεκηά, λα 

αλαθέξεη ην ρξφλν πνπ ζπλέβε ε δεκηά, ηελ αηηία πνπ ηελ πξνθάιεζε, ην είδνο, ηελ έθηαζε 

θαη ηε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επαλφξζσζε ηεο. Όζα ηζρχνπλ γηα ηελ αίηεζε 

επαλφξζσζεο δεκηψλ απφ αλψηεξε βία πεξηιακβάλνληαη ζην Ν. 4412/2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 18: Δπηκεηξήζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο 

πληάζζνληαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 19: Γαπάλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Αλαδόρνπ 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνπο φξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πιήξε, έληερλε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη δηαηάμεηο θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο, ηνπ Σηκνινγίνπ θαη ηεο ΔΤ 

ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: Πεξάησζε εξγαζηώλ θαη παξαιαβή 

Όζα ζηε ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο θαη 

ζηελ έγθξηζε ηνπ θαζψο θαη φζα αθνξνχλ ζηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ παξαιαβήο 

πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο, δηέπνληαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: Πιεξσκέο ηνπ Δξγνιάβνπ 

Οη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε βάζε αλαθεθαιαησηηθνχο θαη πηζηνπνηεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο ζα πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ηειεηψζεη. 

ΑΡΘΡΟ 22: Πιεξσκέο πξνζσπηθνύ 

Ο Δξγνιάβνο νθείιεη λα πιεξψλεη ηαθηηθά θάζε εβδνκάδα ην εκεξνκίζζην θαη θάζε κήλα ην 

ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ. Δπίζεο νθείιεη λα πιεξψλεη θαη απηνχο πνπ ηνπ πξνκεζεχνπλ 

θάζε είδνπο πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν θαη ηα ελνίθηα ησλ κεραλεκάησλ πνπ 

κηζζψλεη. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ εξγνιάβν, φζν 

θαζπζηεξείηαη ε πιεξσκή ηνπο νη εξγαδφκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ηελ δεηήζνπλ κε αλαθνξά 

ζηνλ Δξγνδφηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 (Γεληθέο Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ) ηνπ Ν. 

4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 23: Αλαζεώξεζε ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 

ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζα εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο αλαζεψξεζεο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ 

ησλ εληαίσλ ηηκνινγίσλ ηνπ ππνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ. (η. ΤΠΔΥΩΓΔ). 

 

ΑΡΘΡΟ 24: Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 

Η εθηέιεζε απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε αζθαιήο 

επηκέηξεζε ή ηηκνιφγεζή ηνπο, αιιά θαη ηφηε κφλν εθφζνλ εθδνζεί έγγξαθε εληνιή ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο πνπ ζα θαζνξίδεη ζαθψο ηελ έθηαζε ηεο εξγαζίαο 

απηήο. Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ε πιεξσκή ηνπο θαη ην πνζνζηφ 

γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 25: Καζαξηζκόο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε θάζε ηκήκαηνο 

έξγνπ, θαζψο θαη κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη 

απφ ηνπο γχξσ ηνπ ηκήκαηνο ηνχηνπ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα θάζε απαηηεζείζα 

πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά 

πιενλάδνληα ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ, θ.ιπ. λα άξεη θάζε 

βνεζεηηθφ έξγν ην νπνίν ήζειε ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαλ άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ 

κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, λα παξαδψζεη δε ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο φζν 

θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε κέηξν απαηηνχκελν 

γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο 

ή ηνπο πξνδηαγξαθφκελνπο ζηελ Δ..Τ. 

Αθφκα ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα πξνβαίλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ζηελ άξζε 

(θαζαίξεζε, απνθφκηζε θ.ι.π.) θάζε θαηαζθεπαζζείζαο θ.ι.π. γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

(εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ) πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο ππνβιεζείζαο απφ νηνλδήπνηε 

ιφγν πξνο απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θ.ιπ. ζε ηδηνθηεζίεο, 

νηθνδνκέο, δέλδξα, αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα, 

θαζψο θαη απνκάθξπλζε πεξηθξαγκάησλ ησλ εξγνηαμίσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: Σειηθόο ινγαξηαζκόο 

Δθδίδεηαη κε βάζε ηα πξσηφθνιια πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Σα 

ζηνηρεία απηά απνηεινχλ θαη δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο ηνπ εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηνλ 

νπνίν επηζπλάπηνληαη αληίγξαθά ηνπο. 

Πξηλ απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ, φπσο θαη φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

πηζηνπνηήζεσλ, δεηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ε ππνβνιή βεβαίσζεο ηνπ αξκφδηνπ παξαξηήκαηνο 

ΙΚΑ θαη φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 27:  Καηαλαγθαζηηθά κέηξα – Έθπησζε Αλαδόρνπ 

Ο Δξγνιάβνο επζχλεηαη ζην ζχλνιν γηα ηελ εκπξφζεζκε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε πιήξε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη κε φιεο ηηο νδεγίεο ηηο νπνίεο ζα δίλεη ζε απηφλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

Αλ ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, νη κέζνδνη εξγαζίαο ηνπ Δξγνιάβνπ ή ηα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ 

απηφλ πιηθά, εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ή ν εμνπιηζκφο, ηα κεραλήκαηα, ηα εξγαιεία θαη ηα 

εθφδηα απηνχ ή νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ, φπσο θαη νη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο 

θαηαζθεπψλ, ζεσξεζνχλ φρη επαξθή θαη θαηάιιεια λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηέιεηα νηθνλνκηθή 

θαη εηδηθά εκπξφζεζκε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, 

ηφηε ζε νπνηαδήπνηε πην πάλσ πεξίπησζε ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα παξεκβαίλεη θαη λα δψζεη 

δηαηαγή ζηνλ Δξγνιάβν λα ζπκκνξθσζεί ζηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη ζε 
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θάπνηα πξφζζεηε πιεξσκή ή αχμεζε ηηκψλ ή παξάηαζε πξνζεζκηψλ. Απηφ ην δηθαίσκα 

παξέκβαζεο ηεο Τπεξεζίαο δελ κεηψλεη κε θαλέλα ηξφπν ηηο επζχλεο ηνπ εξγνιάβνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνιάβνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ εληνιέο κέζα ζηηο 

πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε απηέο, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα πάξεη ηα πην θάησ κέηξα: 

 Να εθηειέζεη ε ίδηα νπνηαδήπνηε εξγαζία πξνβαίλνληαο ζηελ αγνξά πιηθψλ, πιεξσκέο 

εκεξνκηζζίσλ ή άιισλ δαπαλψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

επζχλε, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνιάβνπ. 

 Να αληηθαηαζηήζεη ηνλ εξγνιάβν ζε νπνηνδήπνηε θαη νζνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ θαη ζε 

θάπνηα είδε εξγαζίαο θαη λα εθηειέζεη ηα πην πάλσ έξγα κε απεπζείαο αλάζεζε ζε άιινπο 

εξγνιάβνπο.  

 Να πξνβεί ζηελ έθπησζε ηνπ εξγνιάβνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Να πάξεη νπνηαδήπνηε κέηξα ηα νπνία ζεσξνχληαη κε απφιπηε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο 

αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ απνηειεζκάησλ κε δαπάλεο θαη πιήξε επζχλε ηνπ 

εξγνιάβνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 28:  Πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ησλ έξγσλ, δηάιπζε 

ύκβαζεο 

Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 29: Γηαθαλνληζκόο κεηά από πηώρεπζε ή ζάλαην Αλαδόρνπ 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ηεο Ε..Τ. 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Δ..Τ. είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο θαη ησλ άιισλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη ηελ Δξγνιαβηθή χκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί, ζα γίλεη ε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 
 

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΡΤΣΟΤ 
 

ΑΡΘΡΟ 2. Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβηθήο ζύκβαζεο 

 
Πξφθεηηαη γηα πδξαπιηθφ έξγν πιήξνπο θαηαζθεπήο νρεηψλ νκβξίσλ πδάησλ κεηά ησλ 

ζπλνδψλ έξγσλ θαηαζθεπήο αγσγψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 
Δπίζεο ζην έξγν θαηαζθεπάδνληαη θαη έξγα αζθαιηφζηξσζεο νδψλ θαη ε θαηαζθεπή 

πεδνδξνκίσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Ιζρύνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 
ηδίσο κε ηηο  παξαθάησ δηαηάμεηο φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα : 

 

 Οη  Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), νη νπνίεο εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ΄αξηζ.  

ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 απφθαζε ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (ΦΔΚ B’2221/30-7-2012). 

 Η εγθεθξηκέλε Σερληθή Πεξηγξαθή & Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

 Καλνληζκφο Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ (ΦΔΚ 

1746Β/19.5.2017), Τπνπξγηθή Απνθ. ΓΝγ/νηθ.35557/ΦΝ466. 
 Οη Δπξσθψδηθεο. 

 Oη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.). 

 Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 

  Η Κ.Υ.Α. κε αξ.  36259/1757/Δ1032010 (Φ.Δ.Κ. 1312Β’), «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα 

ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 

(ΑΔΚΚ).  
 Ο Δ.Κ.Ω.. 2000 (ΦΔΚ 1329Β’/6.11.2000), 

 Ο Κ.Σ.. 2016 (ΦΔΚ 1561/Β’/2.6.2016)  

 ΤΑ ΓΝ/2693/ΦΝ429/ΦΔΚ466/14-02-2018,παξ.1Α.γβ:Τπνρξέσζε πξνζαξκνγήο ησλ 

κειεηψλ ηνπ έξγνπ   

 Ο Κ.Σ.Υ. 2008 (ΦΔΚ 1416/Β/17-07-2008 θαη ΦΔΚ 2113/Β/13-10-2008), 

 Ο Δ.Α.Κ. 2000 (ΦΔΚ 270Β’/16.3.2010), 

 Ο Ν.4067/2012 Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο, 

 

εκεηψλεηαη φηη ηα πξφηππα θαη θαλνληζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζηηο πην 
πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπο, θαηά ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ.  
 

ΑΡΘΡΟ 4. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο 

 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία εληφο δέθα πέληε (15) εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο, 

Υξνλνδηάγξακκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ Ν. 4412/2016, ην νπνίν κεηά ηελ έγθξηζή 
ηνπ ζα απνηειέζεη ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηεο εξγνιαβίαο. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο ελόο (1) κελόο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο, 
Οξγαλφγξακκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 4412/2016. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ππνδηαηξείηαη ζε κήλεο θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο Δ..Τ.  
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α)  Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπληαρζεί κε ηελ κνξθή Δηθηπσηνύ γξαθήκαηνο θαηά 

PERT κε πξνζδηνξηζκό ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο ηνπ έξγνπ  

β)  Θα ζπληαρζεί επζύγξακκν γξάθεκα GANT,  
γ)  To ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπλνδεύεηαη από ζρεηηθή έθζεζε αηηηνιόγεζεο ησλ 

ρξόλσλ θαη ησλ αιιεινπρηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη από πίλαθα 
δξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρξόλνπο γηα ηηο επηκέξνπο 

δξαζηεξηόηεηεο αιιά θαη γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ  

Η Γ/λνπζα Τπεξεζία εγθξίλεη ή επηζηξέθεη πξνο ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ην 
«Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ» ζηνλ Αλάδνρν. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη εληφο δηαζηήκαηνο είθνζη εκεξψλ λα απνηππψζεη πςνκεηξηθά θαη 
νξηδνληηνγξαθηθά ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη λα ππνβάιιεη επηθαηξνπνηεκέλε κεθνηνκή ηνπ 

έξγνπ πξνζαξκφδνληαο ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη επηζεκαίλνληαο 
φηη θξίλεη ζεκαληηθφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. Γεληθά πεξί πιηθώλ θαη κεραλεκάησλ 

 
α. Η ελζσκάησζε ζην έξγν ηεο πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη πιηθψλ, ζα 

γίλεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο εθ' φζνλ έρνπλ γίλεη φινη νη 

απαξαίηεηνη έιεγρνη γηα ηελ ζπκθσλία ηνπο θαη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ηνπο 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο 

παξνχζαο. 
 

β. Σα πιηθά θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ ζα πξνζαξκνζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε 
ηξνπνπνίεζε είλαη αλαγθαία σο ζπλέπεηα κεηαβνιήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Σα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ ζα επηιέγεη ν αλάδνρνο πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ 

λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ζηελ ζχκβαζε απαηηήζεηο. Ο αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ειέγρεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη θάπνην απφ ηα 

πξνδηαγξαθφκελα ραξαθηεξηζηηθά ή πιηθά δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο νθείιεη, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο έγθξηζεο ηνπ, λα πξνηείλεη ηελ 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνχ αλαπηχζζνληαο ηελ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε. ε 

πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη νηθνλνκηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ 
ζχκβαζε, ε νηθνλνκηθή απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα φζα 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 

γ. Η έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα ελζσκάησζε, νπδφισο απαιιάζζεη ηνλ 

Αλάδνρν απφ ηελ πιήξε επζχλε ηνπ, γηα ηελ πνηφηεηα θαη απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ 
θαη ηελ ελ γέλεη πηζηή ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν                

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πιήξεο νξγαλφγξακκα γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ έξγνπ 

εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
Λφγσ ηεο εηδηθήο θχζεο θαη ζεκαζίαο ηνπ έξγνπ, ν ππεχζπλνο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ έξγνπ πνπ 

ζα έρεη νξηζηεί ζην νξγαλφγξακκα πνπ ζα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη Πνιηηηθφο ή 
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο δηπισκαηνχρνο Αλσηάηεο ρνιήο, απνδεδεηγκέλεο εκπεηξίαο ζηελ 

θαηαζθεπή παξνκνίσλ έξγσλ, ν νπνίνο ζα παξεπξίζθεηαη σο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη σο 

πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμίνπ. 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα εγθαηαζηήζεη ζηνλ ηφπν εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, γξαθείν 
ζηειερσκέλν κε εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ δηεχζπλζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7. Μεηξών ηνπ έξγνπ  

 
 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ ζα 

θαηαζθεπαζηεί ηειηθά. Σν κεηξψν ζα ζπληαρζεί ζε ηξία (3) αληίηππα θαη ζα πεξηιακβάλεη 

νπσζδήπνηε θαη ηα εμήο: 



ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

 

ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ                                                                                              ΣΕΤΥΟ 3: Ε..Τ.  ζει.5 

 

 Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο θαη δηαθάλεηεο πνπ ζα ιεθζνχλ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ρσξηζηφ εππαξνπζίαζην ηεχρνο. 

 Πίλαθα απνγξαθήο, θαηά ηξφπν πεξηιεπηηθφ, ησλ ζηνηρεησδψλ έξγσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

φιν έξγν. 

 Αθξηβή δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα φισλ ησλ έξγσλ κε ηελ έλδεημε «φπσο θαηαζθεπάζηεθε», 

ζε θαηάιιειε θιίκαθα: 
 Αξρείν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαη ησλ ειέγρσλ πνπ έγηλαλ ζην έξγν θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ 

 Σνλ ΦΑΤ 

 
Σα σο άλσ ζρέδηα ζα παξαδνζνχλ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή (.dwg ή .dxf ή pdf).  

 

Η εξγνιαβία ζα ζεσξείηαη φηη δελ πεξαηψζεθε αλ, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, δελ 
ππνβιεζεί ζηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, ην Μεηξψν ησλ έξγσλ. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε αληηπαξάζηαζε κε ηελ Τπεξεζία ζηελ παξαιαβή 

ησλ εθάζηνηε εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ θαη λα ηεξεί βηβιίν παξαιαβψλ. Σν βηβιίν απηφ ζα 
είλαη εηο δηπινχλ, ζα ζεκεηψλνληαη νη επαθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ έξγσλ, ζα ππνγξάθνληαη επί 

ηφπνπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα ηεξείηαη απφ έλα αληίγξαθν θαη απφ ηα δχν. 

 
Οη δαπάλεο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ησλ έξγσλ επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, 

θαζνξηδνκέλνπ ζαθψο φηη πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8. Πξνζεζκίεο - Πνηληθέο ξήηξεο 

 
Οξίδεηαη ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαηψζεσο ηνπ φινπ έξγνπ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕ (12) απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο Δξγνιαβηθήο χκβαζεο. 
Ωο απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 50% ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ νξίδνληαη νη ΔΞΙ ΜΗΝΔ(6). 

 
Πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ππαίηηα εθ κέξνπο ηνπ ππέξβαζε ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ή ησλ απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 
4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. Υξόλνο εγγύεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ 

 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 νξίδεηαη ζε 
δεθαπέληε κήλεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

 

Η αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ζα γίλεηαη κε βάζε ην  Ν. 4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11. Σηκέο κνλάδσλ λέσλ εξγαζηώλ 

 
Σα ηζρχνληα εγθεθξηκέλα Σηκνιφγηα γηα ηνλ ηπρφλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ 

εξγαζηψλ γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία είλαη ηα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα Τδξαπιηθψλ έξγσλ.  

 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηπρφλ επεηγνπζψλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ λέσλ εξγαζηψλ ζα 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 12. Πξσηόθνιια αθαλώλ εξγαζηώλ 

 

Σα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. ηηο επηκεηξήζεηο θαη ζηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ επί πιένλ ησλ πνζνηηθψλ 

ελδείμεσλ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ εξγαζηψλ, ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 
θαηά δφθηκν ηξφπν θαη ζχκθσλα πξνο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 

πξνθεηκέλνπ δε πεξί ησλ πιηθψλ ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηα θπζηθά 
εξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην δφθηκν ελ γέλεη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, πνπ ηα θαζηζηά 

ηθαλά γηα ελζσκάησζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. Μεραληθόο εμνπιηζκόο θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη φιν ηνλ απαηηνχκελν κεραλνινγηθφ, ειεθηξνινγηθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ θαζψο θαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ άξηηα, έληερλε 
θαη εκπξφζεζκε  θαηαζθεπή  φινπ ηνπ έξγνπ. Δληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη πίλαθα κε ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία 
ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν.  

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έγθξηζε ή ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Τπεξεζίαο ν Αλάδνρνο παξακέλεη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

κεραληθνχ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, θαζψο θαη γηα 
ην ζχκθσλν κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

εμνπιηζκφο ηνπ Αλαδφρνπ (ή κέξνο απηνχ) απνδεηρζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, αθαηάιιεινο ή αλεπαξθήο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε θχζε ηνπ ππεδάθνπο θαη ηεο 

κνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο πιένλ απνδεκίσζεο νχηε 
παξάηαζε πξνζεζκίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Αδξαλή  πιηθά - Τιηθά επηρσκάησλ 

 

Σα απαηηνχκελα αδξαλή πιηθά θαη θαηάιιεια γαηψδε πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζα 

ιάβεη ν Αλάδνρνο κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ απφ νπνηαδήπνηε θαηάιιειε πεγή, 
επηβαξπλφκελνο κε φιεο ηηο ζρεηηθέο πάζεο θχζεσο δαπάλεο. 

 
Ο Αλάδνρνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο, πξν ηεο ρξήζεσο νπνηαζδήπνηε πεγήο πιηθψλ 

πνπ ζα εθιέμεη, πξνβεί κε κέξηκλά ηνπ θαη δαπάλεο ηνπ ζηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ ηεο πεγήο 

ζε εξγαζηήξην ηδησηηθφ ή ηνπ πξψελ ΤΠΔΥΩΓΔ, γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα απηνχ 
θαη ην ζχκθσλφ ηνπ πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εξγνιαβίαο θαη λα αλαθέξεη ζηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεο πεγέο ιήςεο ησλ πιηθψλ. 
 

Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ελ γέλεη πιηθψλ ζα ζπλερίδεηαη θαζ' φιε ηελ 
δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάησ απφ 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο νπνηαζδήπνηε 

δνθηκήο ή/θαη ειέγρνπ αλά πάζα ζηηγκή. 
 

Οκνίσο ε απφξξηςε αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα γίλεη ζε 
νπνηαδήπνηε θαηάιιειε πεξηνρή ηεο εγθξίζεσο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. Οδνί πξνζπειάζεσο 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε, λα πξνβεί ζηε δηάλνημε, 
δηακφξθσζε θαη ζπληήξεζε ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο, κε ηα απαηηνχκελα ηερληθά έξγα, πξνο 

ηηο ζέζεηο ιήςεσο αδξαλψλ πιηθψλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ, δαλεηνζαιάκσλ ή πξνο ηνπο ρψξνπο 

ελαπνζέζεσο ησλ αθαηαιιήισλ ή πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, θαζψο θαη πξνο ηα 
εξγνηάμηα, ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ηηο ζέζεηο ελαπνζέζεσο ησλ πιηθψλ θαη εθνδίσλ ηνπ 

έξγνπ.  
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Οη δαπάλεο απηέο ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα, δηφηη έρνπλ ιεθζεί 

ππφςε απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξέρεη θάζε εχινγε δηεπθφιπλζε δηφδσλ πξνο άιινπο Δξγνιήπηεο ή 

εξγαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη πξνο άιιεο Κξαηηθέο 
Τπεξεζίεο, θαζψο θαη πξνο ηνπο εληφπηνπο θαηνίθνπο γηα κεηάβαζή ηνπο ζε αγξνηηθέο θαη 

άιιεο ηδηνθηεζίεο ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ελ ιεηηνπξγία δξφκνπο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε φηη δελ κπνξεί 
λα θπθινθνξήζεη φρεκα βάξνπο κεγαιχηεξνπ εθείλνπ γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή 

ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ θαηαζηξσκάησλ ησλ γεθπξψλ θαη ησλ άιισλ ηερληθψλ έξγσλ ηεο 
νδνχ. 

ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ, ν Αλάδνρνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο, πάληα κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο, λα θάλεη ηηο 

αλαγθαίεο εληζρχζεηο, αληηζηεξίμεηο θ.ιπ. ή λα βξεη νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν δηαβάζεσο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ θπθινθνξία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ, είλαη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ. 

Ο αλάδνρνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. ζήκαλζε εκέξαο θαη λχθηαο ησλ ρψξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, κε ηηο 

θαηάιιειεο θάζε θνξά πηλαθίδεο θιπ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΒΜ3/30058/6-12-82 (ΦΔΚ 

11Β/23-3-83). 
ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα 

ζπηλζηξίδνληα ζήκαηα (flash lights). Δθηφο απηψλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ηνπνζεηήζεη εκπφδηα ηχπνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηφζν 

ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ φζν θαη ηνπ ππεπζχλνπ αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. Πξνζηαζία ηεο βιάζηεζεο 

 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε, φπσο δέλδξα 
θαη ζάκλνπο γχξσ απφ ην ρψξν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ. Θα είλαη δε ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο ιφγσ απζαηξέηνπ 

θνπήο ή βιάβεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ, απνζέζεσο πιηθψλ, ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ 
κεραλεκάησλ ή θαηαπαηήζεσο πεξηνρψλ απφ κεραληθά κέζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. Επζύλε γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα 

 

ε πεξίπησζε πνπ εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο εθηειεζηνχλ πιεζίνλ ππαξρφλησλ έξγσλ, ν 

Αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο ζα επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα ηπρφλ 
θαηαζηξνθέο ή δεκηέο πνπ ζα επηθέξεη ζηα έξγα απηά. 

 
ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή - κεηαθνξά πιηθψλ, ν 

Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ηα ζπλεξγεία ηνπ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε ε εξγαζία λα εθηειείηαη 
κεζνδηθά γηα απνθπγή ακέζσλ ή εκκέζσλ δεκηψλ ή αηπρεκάησλ ή πξνθιήζεσο πιεκκχξσλ. 

Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ 

γηα ηα σο άλσ αλαθεξζέληα. 

ΑΡΘΡΟ 18. Σήξεζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ 

 
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη εγθεθξηκέλνη 
Πεξηβαιινληηθνί Όξνη.  

 

ΑΡΘΡΟ 19. Εγθαηαζηάζεηο Επηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο 

 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ ελαέξηεο θαη 

ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ. Οη εξγαζίεο γηα ηηο αλσηέξσ κεηαηνπίζεηο, εθ' φζνλ 

είλαη κφληκεο, αλ ηπρφλ εκπίπηνπλ ζην εχξνο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ ή αλ ππάξρνπλ άιινη 
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ιφγνη, ζα εθηεινχληαη κε ηε θξνληίδα ησλ Οξγαληζκψλ απηψλ (ΓΔΗ, ΟΣΔ, Γήκνο θ.ιπ.) θαη 

θακηά αλάκημε νηθνλνκηθή ή ηερληθή δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο έρεη φκσο ηελ 

ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη απξνθαζίζησο ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ. 
 

Αλ νη κεηαηνπίζεηο απηέο επεξεάδνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ πξνζεζκία 
εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ηφηε ν Αλάδνρνο 

δηθαηνχηαη κφλνλ αλαιφγνπ παξαηάζεσο πξνζεζκίαο "κε αλαζεψξεζε" θαη φρη απνδεκηψζεσο. 

 
Η Τπεξεζία επίζεο κπνξεί λα αλαζέζεη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηνλ Αλάδνρν 

ηελ εθηέιεζε έξγσλ κεηαηνπίζεσλ αγσγψλ θαη δηθηχσλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε ζρεηηθή απνδεκίσζή ηνπ θαζνξηδνκέλε κε ΠΚΝΣΜ. 

 
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα παξαιάβεη απφ ηνπο 

δηαθφξνπο Οξγαληζκνχο ηα ζρέδηα πνπ δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ αγσγψλ ηνπο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ έξγνπ, ζα θάλεη δε, κε δαπάλεο ηνπ, δνθηκαζηηθέο ηνκέο, ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ νη 
αθξηβείο ζέζεηο ηνπο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνπο δηάθνξνπο αγσγνχο, 

είηε θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ πιεζίνλ ησλ αγσγψλ, είηε κεηά ην πέξαο 

ηνπο, θαη πνπ νθείιεηαη ζηελ θαθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο, ππνζηεξίμεσο, 
ζπκππθλψζεσο θ.ιπ., ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο εξγαζηώλ 

 

ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεινπ 

εξγαζηεξίνπ ή ε ζπγθξφηεζε θαη εγθαηάζηαζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, καδί κε ηελ έλαξμε ησλ 
ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, εξγαζηεξίνπ δνθηκαζίαο πιηθψλ θαη ειέγρνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα ηδξπζεί 

θαη ζα ιεηηνπξγεί κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. Σν αλσηέξσ εξγαζηήξην πξέπεη λα 
είλαη εθνδηαζκέλν κε φιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ, θαζψο θαη κε ηα απαξαίηεηα εθφδηα, ψζηε 

λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο, θαη κάιηζηα ζηελ πεξίνδν αηρκήο ησλ εξγαζηψλ, ζηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ηνπο ινηπνχο ζπκβαηηθνχο 
φξνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ππφςε δνθηκψλ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία 
εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηνπ πέξαηνο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, νζάθηο απαηηείηαη 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ έιεγρν, θαη αλ δελ απαηηείηαη ηέηνην δηάζηεκα απφ ηεο ιήμεσο ησλ 

δνθηκψλ, άιισο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. Οη γελφκελεο δνθηκέο κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ 
ζέζεσλ απηψλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα πνπ ζα ζπλνδεχεη ηηο πηζηνπνηήζεηο θαη 

ηηο ηκεκαηηθέο ηπρφλ πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ. 
Αλεμάξηεηα απφ ηηο αλσηέξσ δνθηκέο πνπ ζα εθηειεί ν Αλάδνρνο ε Γηεπζχλνπζα ην έξγν 

Τπεξεζία δχλαηαη λα πξνβαίλεη θαη κε ηα δηθά ηεο φξγαλα ζηε ιήςε δεηγκάησλ θαη 
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε απηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη 

ρσξίο απνδεκίσζε ηπρφλ απαηηνχκελν εξγαηηθφ ή βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, εθ' φζνλ δεηεζεί ε 

ζπλδξνκή ηνπ. 
ρεηηθά κε ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ζα ηεξεζεί ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Δπίζεο ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ θαλνληζκψλ πνπ 
κλεκνλεχνληαη ζηα ζπκβαηηθά Σεχρε θαη ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο.  

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εθ ηεο παξαιαβήο ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηειεζζεηζψλ 

εξγαζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δνθηκψλ θαηά ηηο πξνζσξηλέο ηκεκαηηθέο επηκεηξήζεηο, 
πξνθχςεη αξηζκφο κηθξφηεξνο ηνπ εηο ηελ αλσηέξσ εγθχθιην ή θαλνληζκνχ θαζνξηδνκέλνπ 

αξηζκνχ δνθηκψλ, επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία, ε νπνία παξαθξαηείηαη βάζεη απνθάζεσο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο, απφ 

ηελ νπνία επηβιέπεηαη ην έξγν θαη εθπίπηεηαη απφ ηνλ πξψην ζπληαζζφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ 
Αλάδνρνπ. 

Η πνηληθή απηή ξήηξα είλαη αλέθθιεηε, ελψ ν ειιείπσλ αξηζκφο ησλ δνθηκψλ δελ δχλαηαη λα 

θαιπθζεί κε πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζε επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο. 
 

Οπνηνζδήπνηε έιεγρνο ή δνθηκαζία πνπ ζα αθνξά είηε πιηθφ, είηε εξγαζία δελ ζα παξέρεη 
ζηνλ Αλάδνρν ην δηθαίσκα λα πξνβάιεη αμίσζε ή αίηεκα, επηδεηψληαο αλάινγε παξάηαζε 
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πξνζεζκίαο γηα νπνηνδήπνηε αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

δηαπηζηψζεσο ηνπ δνθίκνπ ή φρη ηνπ πιηθνχ ή ηεο εξγαζίαο. 

 
ην εξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ ζα εθηεινχληαη, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο εγθπθιίνπο 

θαη θαλνληζκνχο έιεγρνη ζπκπχθλσζεο, θνθθνκεηξηθήο δηαβαζκίζεσο, αζθαιηηθψλ, πγείαο 
πεηξσκάησλ ζθπξνδέκαηνο θ.ι.π. Οη δνθηκέο, πνπ ζα γίλνπλ γηα ηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο, 

δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ειάρηζην απαηηεηφ αξηζκφ δνθηκίνπ. 

Οη κειέηεο ζχλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ 
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. Υξεκαηνδόηεζε έξγνπ - επηβαξύλζεηο 

 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από 2014Ε 57200002 ηεο ΑΕ ηνπ ΠΔΕ 

Οη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο   πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θιπ. σο θαη 
ζηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ραξηνζήκνπ θιπ. Σν πνζνζηφ Γεληθψλ εμφδσλ θαη 

εξγνιαβηθνχ νθέινπο θαζνξίδεηαη ζε 18%. 
Ο   Αλάδνρνο   ππνρξενχηαη   ζηελ   πξνο   ην   εξγαηνηερληθφ   πξνζσπηθφ   θαηαβνιή   ησλ 

θαζνξηδφκελσλ (κε ηηο εθάζηνηε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο εθδηδφκελεο απνθάζεηο) 

δψξσλ ιφγσ ενξηψλ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ θαζψο θαη απνδεκηψζεσλ ιφγσ απνιχζεσο 
θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ εηζθνξψλ ηνπ ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη 

επηθνπξηθψλ Οξγαληζκψλ ή Σακείσλ φπσο ην Ι.Κ.Α., ην ΣΜΔΓΔ θιπ. 
Η   θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαλνληθήο 

απνδείμεσο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή θάζε ινγαξηαζκνχ. 
Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ πάζεο θχζεσο κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ. Δπίζεο  ν  Αλάδνρνο δελ  απαιιάζζεηαη ησλ θφξσλ  θ.ιπ. πνπ  αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθφηεξα ζην ΝΓ 4486/66 (ΦΔΚ 131Α/1966). 
Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 

24% επί ησλ πάζεο θχζεσο πιεξσκψλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ. 
Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ Φ.Π.Α. θαη απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν ηνπ Άξζξνπ 17 ηνπ 

Ν.Γ.3092/54 επί ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ην εμσηεξηθφ πάζεο θχζεσο πιηθψλ, εθνδίσλ, θ.ιπ. 

θαη απφ θφξνπο θιπ. πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηα Ν.Γ.4486/66(ΦΔΚ 131 η.Α) θαη 
453/66 (ΦΔΚ 16 η.Α.) πεξί ηξνπνπνηήζεσο Φνξνινγηθψλ Γηαηάμεσλ, φπσο απηά ηζρχνπλ 

ζήκεξα. 
 

ΑΡΘΡΟ 22. Εηδηθέο Δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

 

ηα Γεληθά Έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θαησηέξσ εηδηθέο δαπάλεο πνπ 
ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά: 

 Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο 

 Σελ ζχλαςε ηεο Δξγνιαβηθήο χκβαζεο. 

 Σελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ θαη βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ θαη κειεηψλ 

(ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε, ρσξνζηαζκήζεηο, ραξάμεηο, κεηξψν έξγνπ, ζρέδηα «σο 
θαηαζθεπάζζεη» θιπ). 

 Σελ πιεξσκή πάζεο θχζεσο δαζκψλ, θφξσλ, ηειψλ, θξαηήζεσλ θαη εηζθνξψλ. 

 Σελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηεξηαθψλ θαη άιισλ ειέγρσλ δνθηκψλ (ζην 

εξγνζηάζην ή ζην εξγαζηήξην ή ζην εξγνηάμην ή επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θ.ιπ.). 

 Σελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε απηνχ. 

 Σελ απνδεκίσζε ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ:  

 Σσλ πεξηνρψλ ιήςεσο δαλείσλ ελ γέλεη ρσκαηηζκψλ, απνζέζεσο ηπρφλ πξντφλησλ 

εθζθαθψλ ή απνζεθεχζεσο πιηθψλ γεληθά 
 Σσλ πξνζπειάζεσλ πξνο ην εξγνηάμην θαη ηηο ζέζεηο ιήςεσο θαη απνζεθεχζεσο ησλ 

πάζεο θχζεσο πιηθψλ 

 Σηο δαπάλεο απνδεκηψζεσο ησλ νπνησλδήπνηε πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ (γήπεδα, ιαηνκεία, 

νξπρεία, ρείκαξξνη, πνηακνί θ.ιπ.) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 
θαζψο θαη ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο απηέο πνπ αλήθνπλ, είηε ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ 

πξφζσπν, είηε ζε Ννκηθφ πξφζσπν Ιδησηηθνχ ή Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θ.ιπ. Οη δαπάλεο απηέο 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, θαη ν Δξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε δηελεξγείαο 

θαη δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απαιινηξίσζεο ησλ ζέζεσλ απηψλ. 
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 Ο Δξγνδφηεο επίζεο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε πξφζζεηεο απνδεκηψζεσο ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ ζηελ εμεχξεζε θαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ γεπέδσλ, ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θαη ινηπψλ πεγψλ ή γηα αλάγθε 

δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσο ιήςεσο, ζξαχζεσο, θ.ιπ. γηα ρψξνπο απνζεθεχζεσο πιηθψλ 
καθξηά απφ ηηο πεγέο ιήςεσο, είηε απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο κεηαθνξψλ απφ νπνηαδήπνηε 

αηηία. 
 Σελ απνδεκίσζε γεληθψο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην 

ζηάδην εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αλάγθε εθκεηαιιεχζεσο πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ 

ζπγρξφλσο θαη απφ άιιε πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε εξγνιαβία θαη ηελ δεκηνπξγία θαη 

απνθάιπςε γη' απηφ λέσλ πεγψλ πιηθψλ, καδί κε ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο, γηα λα 
ηειεηψζεη εκπξφζεζκα ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 Σηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ (ππνβνιή 

κειεηψλ, θ.ιπ.) γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ λνκίκσλ αδεηψλ απφ δεκφζηνπο 
νξγαληζκνχο.  

 Σηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά άξζξα ηεο παξνχζεο, ζηνπο Γεληθνχο φξνπο ηνπ 

Σηκνινγίνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 23. Εηδηθνί όξνη - Αξραηνινγηθή Επνπηεία 

 

Λφγσ ησλ απμεκέλσλ θηλδχλσλ γηα ην πεξηβάιινλ, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο 
πεξηνρήο πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ εμαηηίαο ηνπ είδνπο 

ηνπ έξγνπ (αληηπιεκκπξηθφ), ν αλάδνρνο εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πιήξεο θαη επαξθέο ζρέδην κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 
αθνινπζήζεη (εθηέιεζεο, δηαρείξηζεο θηλδχλσλ). Σν ζρέδην απηφ ζα είλαη θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνο αλάζεζε ζχκβαζεο θαη απφιπηα 
ζπκβαηφ κε ηα θνηλψο εθαξκνδφκελα ζηα εζληθά θαη δηεζλή ζπζηήκαηα πξνηχπσλ (π.ρ. ΠΠΔ, 

ISO ή ηζνδχλακσλ), ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ έξγνπ 
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, αλαιακβάλεη ηελ 

πιήξε επζχλε ηεο αληαπφθξηζήο ηνπ ζηελ εηδηθή επαηζζεζία ηνπ Φνξέα ζηα δεηήκαηα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο άξηηαο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ.  
Δπηζεκαίλεηαη ε ηδηαίηεξε κέξηκλα απφ πιεπξάο αλαδφρνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαινχο 

απνξξνήο ηνπ ξέκαηνο ζε πεξίπησζε πιεκκχξαο θαη ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ φξσλ θαη 
δηαηάμεσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηνπ ππνρξεψζεσλ κε έκθαζε ζηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη επηπιένλ λα απνθαζηζηά κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηηο 
ηπρφλ δεκίεο πνπ ήζειε πξνθιεζνχλ. Η έιιεηςε πξνζήθνπζαο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ή ε έιιεηςε κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ απνηειεί παξάβαζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο θαηφπηλ 

ηνχηνπ ζα ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθέο πνηλέο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη νπνίεο 

είλαη απφ πνηληθέο ή αζηηθέο επζχλεο. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ Δθνξηψλ Αξραηνηήησλ εάλ θαη εθφζνλ πξνθχςνπλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Καηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηηο 

αξκφδηεο Δθνξίεο Αξραηνηήησλ. Η ζπλνιηθή δαπάλε θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πεξαίσζεο 
κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη φπσο νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
Οη δαπάλεο γηα ηηο ηπρφλ αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζα βαξχλνπλ ηνλ Γηθαηνχρν  

 

ΑΡΘΡΟ 24. Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ – Πξόιεςε αηπρεκάησλ 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζην ΙΚΑ θαη ηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, φια ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί, ζχκθσλα κε ηηο πεξί ΙΚΑ δηαηάμεηο. 
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Δθφζνλ ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν ειιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ πνπ δελ 

ππάγεηαη ζηηο πεξί ΙΚΑ ή άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ δηαηάμεηο, ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη 

ην πξνζσπηθφ απηφ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο.  
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζε λφκηκα ιεηηνπξγνχζα αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηα 
απηνθίλεηα θαη φια ηα κεραλήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
Ο  Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη κε δαπάλεο ηνπ γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπο θαη 

θαηά παληφο θηλδχλνπ (θινπή, θζνξά, θσηηά θιπ) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 
παξαιαβή κέρξη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζην έξγν, ηα πιηθά πνπ ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηνλ 

Δξγνδφηε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη σο εθ ηνχηνπ αλήθνπλ ζε απηφλ. 
 

ε πεξίπησζε πνπ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηνλ Δξγνδφηε γίλεηαη ζε απνζήθεο ηνπ 

Αλαδφρνπ ή ζε άιινπο ρψξνπο καθξηά απφ ην εξγνηάμην, ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ, ε 
παξαπάλσ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη θαη ηε κεηαθνξά. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο, 

Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε πφζηκν 
λεξφ θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, λα εμαζθαιίζεη κέζα παξνρήο πξψησλ 

βνεζεηψλ, λα θαηαζθεπάζεη θαη ηνπνζεηήζεη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ή θσηεηλά ζήκαηα 

επηζήκαλζεο θαη απαγφξεπζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο 
ζπκβνπιεπηηθέο πηλαθίδεο ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζην 

εξγνηάμην. 
 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε 
εξγαζίαο αηνκηθά θαη νκαδηθά εθφδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην θαηάιιειν εμνπιηζκφ ππξφζβεζεο 
θαη λα πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ απφ επηθίλδπλα γηα 

αλάθιεμε πιηθά. Τπνρξενχηαη επίζεο ν Αλάδνρνο λα θξνληίδεη γηα λα κε πξαγκαηνπνηνχληαη 
εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ ή άιιεο εξγαζίεο αλνηθηήο ππξξάο ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ 

ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ. 

 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ θαη αηπρεκάησλ ζε εξγαδφκελνπο 

θαη ηξίηνπο εμαηηίαο ζθαικάησλ ή παξαιείςεσλ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη αλεμάξηεηα απφ φια ηα πξναλαθεξφκελα ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο 
θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθήο ηνπ 

επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ 

γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζε εξγαδφκελνπο ή ηξίηνπο.  
 

Γηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ, ηζρχνπλ νη ηζρχνπλ νη αθφινπζνη Νφκνη, 
Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη Δγθχθιηνη: 

 Δγθχθιηνο 27/15-10-2012 «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (ΔΤ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ 

έξγσλ, άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην » 

(Αξ. Πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ./369/ ΤΠΟΜΔΓΙ) (βι. αλαιπηηθφηεξα ΑΡΘΡΟ 25 παξνχζαο ΔΤ). 
 Π.Γ. 422/79 «Πεξί ζπζηήκαηνο ζεκαηνδνηήζεσο αζθαιείαο εηο ηνπο ρψξνπο αζθαιείαο» 

(ΦΔΚ 128/Α/15.6.79) 

 Π.Γ. 778/80 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ» (ΦΔΚ 

193/Α/26.8.80) 
 Π.Γ. 1073/81 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα 

νηθνδφκσλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ» (ΦΔΚ 

260/Α/16.9.81) 
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 Ν. 1396/83 «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θιπ.» (ΦΔΚ 

126/Α/15.9.83) 

 Ν. 1430/84 «Κχξσζε ηεο αξηζκ. 62 Γηεζλνχο χκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 

αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θιπ.» (ΦΔΚ 49/Α/18.4.84) 

 Π.Γ. 315/87 «χζηαζε επηηξνπήο πγηεηλήο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο (ΔΤΑΔ) ζε εξγνηάμηα 

νηθνδφκσλ θαη ελ γέλεη ηερληθψλ έξγσλ» (ΦΔΚ 49/Α/25.8.87) 
θαζψο θαη φπνηα άιια δηαηάγκαηα έρνπλ εθδνζεί πξφζθαηα θαη θάζε άιιν κέηξν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο πξφιεςεο αηπρεκάησλ. 
Όια ηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ ζρέζε κε αηπρήκαηα, ζα αλαθέξνληαη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία.  

 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπλάςεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο κε κηα ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 
πνπ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα. 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ 

ηνπ θξάηνπο (Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, θιπ). 
 

Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη νη πξναλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 25. Απαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 1 

 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 7-9), Ν. 3850/102 (αξ. 42), Ν. 4412/16, αξ 138, παξ 

7. 

2. ην πιαίζην ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη : 

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ 

θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/16 (αξζ. 138 παξ.7). 
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : 
ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα 

ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο 

ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ 
κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), 
Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). 

Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε 

γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα 
θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 

(εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε 
εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

3. ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί 

ηα αθόινπζα : 

3.1 Εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο 

Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 

α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ 

εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα 

                                                      
1
 H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Ι ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 
 

2
 O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν.1568/85, 

ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ. 
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εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη 

ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα 

ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Η γλσζηνπνίεζε 
θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ - ΦΑΤ ηα ν πνία απνηεινχλ ηκήκα 
ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο 

Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, ρσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ: ΓΔΔΠΠ/85/2001 14.5.2001 

(Β’ 686), ΓΙΠΑΠ/νηθ177/2.3.2001(Β’ 266) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27.11.2002(Β’16) (Ν. 4412/2016, 
Άξζξν 138, παξ 7). 

γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ 
παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα 

κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ 
δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ 

εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θ.ιπ.). 

δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα 
πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 
παξ.9) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9). 

ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 

παξ.10) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε 
ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν 
Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ). 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο 
κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο 
ΤΑ: ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9). 

2. Η ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ: 

α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: Π.Γ.305/96 
(αξζ.12 παξάξηεκα ΙΙ). 

γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ 
έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο 

(ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 
παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-

3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000. 

4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ 
θαη ην ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ 

ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΙΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΩΓΔ. 

3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηήξεζε 

ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4). 
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 

50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 
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γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε 

άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο 

Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 
Η αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν 

θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε 
απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). 

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη 

ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ 
ζηνηρείσλ : 

1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, 
ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 
ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 

2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ 

ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 
θαη αξ.17 παξ.1). 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Σν 
βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη 

ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ 
ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα 

ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ 
εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 

θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ 

αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 
παξ.2β). 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, 
θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.  

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο 

πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 

σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί 
ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ 

ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 

4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν 
αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 

παξ.2γ). 
5. Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9). 

3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ), φηαλ 

απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Σν ΗΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή 
Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ 

ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην 
φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 

8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ 

Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε 
ην ΗΜΑ. ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην ΗΜΑ θάζε αλαζεψξεζε θαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ 
αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 
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Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ 

ζην εξγνηάμην. 

4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 
εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 

α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ 

κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 
305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ 
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ 

έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν 
ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, 

παξ.2). 

γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή 
αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ η νπο θηλδχλνπο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο 
Α, παξ.6). 

δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ 

δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, 

χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ.: ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο 
Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 

ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ 

(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 
1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 

14). 
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο 

εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, 
νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά 

κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη 

ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ 
Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, 

Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

4.2 Εξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - 

εθθόξησζε – ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε 

ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 
- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΙ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ 

Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΙ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ 

αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» 
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ 

ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο 

νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. 

απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). 
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί 

ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ 
ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη 

αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, 

εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ: ΠΓ 
216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη 
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αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. 

απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 

ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ: 
α) θξαδαζκνχο: ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο 

ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ 
θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Εμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 
(αξ.2). 

α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε 
κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 

(αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: 

ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV 
κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 

(αξ. 34, 35). 
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΙΙ, 

παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 

1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 
2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο 

Β΄, ηκήκα ΙΙ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε 
άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - 
εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα 

θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 
6). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη 

αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( 
αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ). 

5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο 

ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα 
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

5.1 Καηεδαθίζεηο : 
Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/ 
1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε 

ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 
212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

5.2 Εθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 

Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα 
θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε 

ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ. 10 ). 

5.3 Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δώλεο θηλδύλνπ, Εξγαζίεο ζε 
ύςνο, Εξγαζίεο ζε ζηέγεο. 
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ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 

396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 

10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.4-6,14 ). 

5.4 Εξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99, 104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 
παξαξη. ΙΙΙ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 

5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, 

θιπ.) 
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 

παξαξη. ΙΙΙ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ. 12). 

5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο 
ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ 

ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

γεο.) 
Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΙΙΙ), ΤΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 

305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.10). 

5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα (δελ έρεη εθαξκνγή ζην ζπγθεθξηκέλν 
έξγν) 
(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε 

ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ)  

ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΙΙΙ), ΤΑ 
3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.8.3 θαη παξ.13). 

6. θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

Ιζρχεη ν ζρεηηθφο θαηάινγνο ηεο Δγθπθιίνπ 27/15-10-2012 «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 
(ΔΤ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο 

θαη πγείαο ζην εξγνηάμην » (Αξ. Πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ./369/ ΤΠΟΜΔΓΙ). 
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Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 27/06/2018 10:04:45 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
.
.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 73252

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1.015.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
       (κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95, παρ. 2α και άρθρο 126)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
.
.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 73252

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1.015.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με έκπτωση – Άρθρο 95, παρ. 2α και άρθρο 126 )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
.
.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού το έργου που αναγράφετε στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
32B14F7517C3AB5872540CB51EC721B9



Σελίδα 3

                        ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

Α. Χωματουργικά -
Αντιστηρίξεις-Εργασίες 

Οδοποιίας
Β. Κατασκευές από 

σκυρόδεμα, Οικοδομικές 
εργασίες, Λοιπές εργασίες
Γ. Σωληνώσεις, Δίκτυα, 

Φρεάτια,Συσκευές 
Δικτύων Σωληνώσεων

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
32B14F7517C3AB5872540CB51EC721B9



Σελίδα 4

     ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(άρθρο 126)
  

Α/Α Είδος Εργασιών
Δαπάνη κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση (%)

Δαπάνη μετά 
την έκπτωση σε 

ευρώ
Σύνολο    

Κατά τη μελέτη:
 Κατά την προσφορά:  

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 
32B14F7517C3AB5872540CB51EC721B9



Σελίδα 5

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

Α. Χωματουργικά -
Αντιστηρίξεις-Εργασίες 
Οδοποιίας

265.416,00 %

Β. Κατασκευές από 
σκυρόδεμα, Οικοδομικές 
εργασίες, Λοιπές εργασίες

266.789,20 %

Γ. Σωληνώσεις, Δίκτυα, 
Φρεάτια,Συσκευές Δικτύων 
Σωληνώσεων

55.158,31 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 587.363,51 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 105.725,43 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 693.088,94 Π2: 0,00

Μέρος Δεύτερο  Σύνολο:   
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ3: 693.088,94 Π3: 0,00 

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 103.963,34 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 797.052,28 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 16.949,15 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 814.001,43 Κατά την προσφορά: 0,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% 3.050,85 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 817.052,28 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.496,10 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 818.548,38 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
32B14F7517C3AB5872540CB51EC721B9



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Αρ. Μελέτης: 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 

27/2018 

 

2014 Ε 57200002 τοσ ΠΔΕ 

 

1.015.000,00 Εσρώ (με ΦΠΑ) 
 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 
«ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΡΤΣΟΤ» 

 

ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

 

ΣΕΤΥΟ 6 : 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

                       28/03/2018 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

28/03/2018 

Ξσνογαλάς Ιωάννης 

 

 

Προϊστάμενος Σετνικής Τπηρεσίας  

Γήμοσ Καρύστοσ  

Κων/νος Βαρελάς 

 

 

Γιεσθσντής Σετνικής Τπηρεσίας  

Γήμοσ Καρύστοσ 

 

ΚΑΡΤΣΟ 

2018 



 

 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ. 
ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΝΑΘΔΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ (€) 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

  Α. Χωμαηοςπγικά -Ανηιζηηπήξειρ-Δπγαζίερ Οδοποιίαρ     

Α.1 
Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε 
έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο 

Α.Σ. 1 
ΝΑΤΓΡ 

3.10.02.01 
ΤΓΡ 6081.1 κ3 7.000,00 7,50 52.500,00   

Α.2 
Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε 
έδαθνο βξαρώδεο 

Α.Σ. 2 
ΝΑΤΓΡ 

3.11.02.01 
ΤΓΡ 6082.1  κ3 2.100,00 26,30 55.230,00   

Α.3 Δπηρώζεηο κε πξνηόληα εθζθαθώλ  Α.Σ. 3 ΝΑΤΓΡ 5.04  ΤΓΡ 6067 κ3 3.000,00 1,55 4.650,00   

Α.4 
Δπηρώζεηο κε δηαβαζκηζκέλα πιηθά 
πξνέιεπζεσο ιαηνκείνπ 

Α.Σ. 4 ΝΑΤΓΡ 5.05.02  ΤΓΡ 6068 κ3 2.400,00 17,60 42.240,00   

Α.5 
Δγθηβσηηκόο ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή 
ρεηκάξξνπ 

A.T. 5 ΝΑΤΓΡ 5.08 ΤΓΡ 6069.1 κ3 150,00 12,00 1.800,00   

Α.6 
Δμπγίαλζε δηάζηξσζε ππζκέλα ζθάκκαηνο 
νξζνγσληθώλ αγσγώλ κε θαηάιιειν πιηθό  

Α.Σ. 6 ΝΑΤΓΡ 5.09.02  ΤΓΡ 6067 κ3 480,00 16,60 7.968,00   

Α.7 Αληηζηήξεμε κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα Α.Σ. 7 ΝΑΤΓΡ 7.06  ΤΓΡ 6103 κ2 600,00 34,6 20.760,00   

Α.8 
Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155), κε ηελ 
κεηαθνξά απηήο από απόζηαζε 80 ρικ 

A.T. 8 ΝΑΟΓΟ Γ02.2 ΝΟΓΟ 3211.Β m2 4.400,00 2,88 12.672,00   

Α.9 
Τπόβαζενδνζηξσζίαοζπκππθσκέλνπ πάρνπο 
0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155), κε ηελ κεηαθνξά απηήο 
από απόζηαζε 80 ρικ 

A.T. 9 ΝΑΟΓΟ Γ01.2 ΝΟΓΟ 3111.Β m2 8.800,00 2,78 24.464,00   

Α.10 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε A.T. 10 ΝΑΟΓΟ Γ3 ΝΟΓΟ 4110 m2 4.100,00 1,20 4.920,00   

Α.11 
Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο πάρνπο 5εθ. 
θαηά ΠΣΠ Α265 κε ηελ κεηαθνξά ηνπ 
αζθαιηνκίγκαηνο από απόζηαζε 110 ρικ. 

Α.Σ. 11 ΝΑΟΓΟ Γ8.1 ΝΟΓΟ 4521Β m2 4.100,00 9,32 38.212,00   

                  265.416,00 

                    

  Β. Καηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα, Οικοδομικέρ επγαζίερ, Λοιπέρ επγαζίερ   
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Β.1 θπξόδεκα C12/15 (θαζαξηόηεηαο) Α.Σ. 12 ΝΑΤΓΡ 9.10.03  ΤΓΡ 6326 κ3 391,00 77,00 30.107,00   

Β.2 θπξόδεκα C20/25 Α.Σ.13 ΝΑΤΓΡ 9.10.05  ΤΓΡ 6329 κ3 1.100,00 88,00 96.800,00   

      ε μεταφορά 126.907,00 265.416,00 

      Από μεταφορά 126.907,00 265.416,00 

Β.3 Ξπιόηππνη επίπεδσλ επηθαλεηώλ  Α.Σ. 14 ΝΑΤΓΡ 9.01  ΤΓΡ 6301 κ2 2.000,00 8,20 16.400,00   

Β.4 Οπιηζκνί πδξαπιηθώλ έξγσλ Α.Σ. 15 ΝΑΤΓΡ 9.26  ΤΓΡ 6311 ΚΙΛΑ 65.865,00 0,98 64.547,70   

Β.5 
Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ, 
xαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C 

Α.Σ. 16 ΝΑΟΓΟ Β30.3 ΤΓΡ 7018 ΚΙΛΑ 1.950,00 1,15 2.242,50   

Β.6 
Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα 
δηαζηάζεσλ 0,15*0,3 

Α.Σ. 17 ΝΑΟΓΟ Β51 ΝΟΓΟ 2921 κ.κ. 815,00 9,6 7.824,00   

Β.7 
Γηακόξθσζε ζηεξενύ ξύζεσο πεδνδξνκίσλ 
θαη εζραξσηώλ αγσγώλ από άνπιν 
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 

Α.Σ. 18 ΝΑΟΓΟ Β29.2.1 ΝΟΓΟ 2531 m3 40,00 86,5 3.460,00   

Β.8 
Άνπιν ζθπξόδεκα C12/15 
εμνκαιπληηθεοζηξσζεο πεδνδξνκίνπ 

Α.Σ. 19 ΝΑΟΓΟ Β29.2.2 ΝΟΓΟ 2531 m3 160,00 89,8 14.368,00   

Β.9 Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θ.ι.π. Α.Σ. 20 ΝΑΟΓΟ Β52 ΝΟΓΟ 2922 m2 800,00 13,8 11.040,00   

Β.10 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή έξγνπ εμόδνπ 
νξζνγσληθνύ αγσγνύ 3.00*2,00 

Α.Σ. 21 
ΝΑΤΓΡ 

16.14.04 Υ 
ΤΓΡ 6327  ηεκ 1,00 20.000,00 20.000,00   

                  266.789,20 

  Γ. Σωληνώζειρ, Γίκηςα, Φπεάηια, ζςζκεςέρ Γικηύων Σωληνώζεων    

Γ.1 Aγσγόο D63mm  PE, 10atm A.T. 22 
ΝΑΤΓΡ 

12.14.01.04 
ΤΓΡ 6621.1 κκ 50,00 4,60 230,00   

Γ.2 Αγσγόο D90mm PE, 10atm.  A.T. 23 
ΝΑΤΓΡ 

12.14.01.06 
ΤΓΡ 6621.1 κκ 150,00 7,60 1.140,00   

Γ.3 Αγσγόο D110mm  PE , 10atm  A.T. 24 
ΝΑΤΓΡ 

12.14.01.07 
ΤΓΡ 6621.1  κκ 65,00 10,10 656,50   

Γ.4 Αγσγόο D140mm PE, 10atm  A.T. 25 
ΝΑΤΓΡ 

12.14.01.09 
 ΤΓΡ 6621.2 κκ 15,00 15,10 226,50   

Γ.5  Αγσγόο D160mm PE, 10atm  A.T. 26 
ΝΑΤΓΡ 

12.14.01.10 
 ΤΓΡ 6621.3 κκ 70,00 17,30 1.211,00   
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Γ.6 Πιήξεο θαηαζθεπή θξεαηίνπ εθθελσζεο A.T. 27 
ΝΑΤΓΡ 
9.31.01 

ΤΓΡ 6327 
50% + 

ΤΓΡ 6311 
50% 

ηεκ 2,00 1.960,00 3.920,00   

Γ.7 Πιήξεο θαηαζθεπή θξεαηίνπ δηθιείδνο Φ125 A.T. 28 
ΝΑΤΓΡ 
9.31.01  

ΤΓΡ 6327 
50% + 

ΤΓΡ 6311 
50%  

ηεκ 1,00 500,00 500,00   

Γ.8 Αγσγόο PE, D=250mm 10 atm A.T. 29 
ΝΑΤΓΡ 

12.14.01.13 
ΤΓΡ 6621.1  m 350,00 35,70 12.495,00   

      ε μεταφορά 20.379,00 532.205,20 

      Από μεταφορά 20.379,00 532.205,20 

Γ.9 
 

 

Πιήξεο θαηαζθεπή θξεαηίνπ αθαζάξησλ  σο 
αληνίζηηρα ζρέδηα ιεπηνκεξηώλ. 

A.T. 30 
ΝΑΤΓΡ 
16.14.01 

 ΤΓΡ 6327 m 7,00 1.290,00 9.030,00   

Γ.10 
Πιήξεο θαηαζθεπή ηδησηηθήο ζύλδεζεο 
αθαζάξησλ σο αληνίζηηρα ζρέδηα ιεπηνκεξηώλ. 

A.T. 31 ΝΑΤΓΡ 16.04  ΤΓΡ 6711.1 ΜΜ 200,00 15,50 3.100,00   

Γ.11 Φξεάηηα πδξνζπιινγήο κνλά A.T. 32 
ΝΑΤΓΡ 

16.14.01 Υ 
ΤΓΡ 6327  ηεκ 11,00 671,49 7.386,39   

Γ.12 θξεάηηα πδξνζπιινγήο δηπιά  A.T. 33 
ΝΑΤΓΡ 

16.14.01 Υ 
ΤΓΡ 6327  ηεκ 2,00 1.217,22 2.434,44   

Γ.13 Φξεάηηα πδξνζπιινγήο ηξηπιά. A.T. 34 
ΝΑΤΓΡ 

16.14.01 Υ 
ΤΓΡ 6327  ηεκ 1,00 1.694,48 1.694,48   

Γ.14 Δζραξσηόο αγσγόο πδξνζπιινγήο A.T. 35 
 ΝΑΤΓΡ 

16.14.01 Υ 
ΤΓΡ 6327   κ.κ 9,00 150,00 1.350,00   

Γ.15 Λαηκνί θξεαηίσλ επίζθεςεο A.T. 36 
ΝΑΤΓΡ 

16.14.01 Υ  
ΤΓΡ 6327   κκ 18,00 350,00 6.300,00   

Γ.16 Αγσγόο από  ηζηκεληνζσιήλα Φ400 A.T. 37 
ΝΑΤΓΡ 

12.01.01.03 
ΤΓΡ 6551.3  κκ 70,00 41,20 2.884,00   

Γ.17 Αγσγόο D315mm  PE, 10atm A.T. 38 
ΝΑΤΓΡ 

12.14.01.15 
ΤΓΡ 6621.7  κκ 10,00 60,00 600,00   

                 55.158,31 55.158,31 

  ΤΝΟΛΟ 1               587.363,51 

  ΓΔ &ΟΔ 18%             105.725,43 
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  ΤΝΟΛΟ 2               693.088,94 

  ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ  15%             103.963,34 

  ΤΝΟΛΟ 3               797.052,28 

  ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ              16.949,15 
 

  ΓΔ & ΟΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ             3.050,85  
 

  ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ             20.000,00  20.000,00 

  ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ               1.496,10 

  ΤΝΟΛΟ 4 3+ΑΠΟΛΟΓ. +ΑΝΑΘ.           818.548,38 

  ΦΠΑ               196.451,62 

  ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ                1.015.000,00 
 

 

 
 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

                       28/03/2018 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

28/03/2018 

Ξυνογαλάσ Ιωάννησ 

 

Προϊςτάμενοσ Σεχνικήσ Τπηρεςίασ  

Δήμου Καρφςτου  

 Κων/νοσ Βαρελάσ 

 

Διευθυντήσ Σεχνικήσ Τπηρεςίασ  

Δήμου Καρφςτου 

        

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

 

 

Αρ. Μελέτης: 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 

 

 

27/2018 

 

2014 Ε 57200002 τοσ ΠΔΕ 

 

1.015.000,00 Εσρώ (με ΦΠΑ) 

 

 

ΕΡΓΟ: 

«ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΡΤΣΟΤ» 

 

ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

 

ΣΕΤΧΟ 8 : 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (.Α.Τ.) 

 

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

28/03/2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

28/03/2018 

Ξυνογαλάσ Ιωάννθσ 

 

 

Προϊςτάμενοσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ 

Διμου Καρφςτου 
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ΣΕΤΧΟ 8. ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (.Α.Τ.) 

ΣΜΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ: 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΧΕΣΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΔΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΣΩΝ 

ΤΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ. 

2. φντομθ περιγραφι του ζργου:                                                                                                      

 Πρόκειται για υδραυλικό ζργο πλιρουσ καταςκευισ οχετϊν ομβρίων υδάτων μετά των 

ςυνοδϊν ζργων καταςκευισ αγωγϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. Επίςθσ ςτο ζργο 

καταςκευάηονται και ζργα αςφαλτόςτρωςθσ οδϊν κακϊσ και θ καταςκευι πεηοδρομίων. 

Σο ζργο εκτείνεται ςτα Ο.Σ. 60, Κ.Χ. 217Α, 50, 218, 222, 222Α . Αποτελείται από οδοφσ 

πλάτουσ 16,00μ και 23,00μ, 9,00μ και 6,00μ. Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου: 

ΕΠΕΚΣΑΗ ΧΕΔΙΟΤ ΠΟΛΗ ΚΑΡΤΣΟΤ. 

3. τοιχεία του κυρίου του ζργου: 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

4. τοιχεία του υπόχρεου για τθν εκπόνθςθ του ΑΤ: 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Περιγραφι των φάςεων εκτζλεςθσ του ζργου και των εφαρμοηόμενων κατά τθ φάςθ 

μεκόδων εργαςίασ.                                                                                                                                         

Σο ζργο από άποψθ χρονικοφ προγραμματιςμοφ χωρίηεται ςε 3 φάςεισ τθν Φ1, Φ2 και 

Φ3 εκ των οποίων θ πρϊτθ φάςθ χωρίηεται ςε 3 υποφάςεισ ςτθν Φ1.1, Φ1.2 και φ1.3, 

Η φάςθ Φ1 περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ εργαςίεσ από τθν εγκατάςταςθ του 

εργοταξίου ζωσ και τθν πλιρθ διάνοιξθ των ςκαμμάτων και τθν εν γζνει καταςκευι 

των χωματουργικϊν εργαςιϊν. Η φάςθ Φ2 περιλαμβάνει τθν τοποκζτθςθ των αγωγϊν, 

τθν καταςκευι φρεατίων, τθν αποκατάςταςθ τυχόντων δικτφων Ο.Κ.Ω. και τθν 

καταςκευι των ιδιωτικϊν ςυνδζςεων μετά του εγκιβωτιςμοφ των ςωλινων με 

ςκυρόδεμα ι υλικό λατομείου, τθν εγκατάςταςθ των αγωγϊν όμβριων και φδρευςθσ, 

με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ςυςκευζσ και τισ επιχϊςεισ γενικϊσ του ζργου τθν τρίτθ 

φάςθ περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ που ζχουν ςχζςθ με τισ τυχοφςεσ δοκιμαςίεσ του 

δικτφου,  τθν τελικι καταςκευι του καταςτρϊματοσ, οδϊν και πεηοδρόμων και τθν 

καταςκευι πεηοδρόμιων τθν αποκομιδι των υλικϊν του εργοταξίου και τθν τελικι 



ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ        ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ                                                              ΣΕΤΥΟ 8. .Α.Τ. σελ. 3 

κζςθ του ζργου ςε λειτουργία.  

Οι ωσ άνω φάςεισ είναι ενδεικτικζσ. Ο ανάδοχοσ οφείλει με το χρονοδιάγραμμα που κα 

υποβάλλει να τισ οριςτικοποιιςει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ και να αναπροςαρμόςει το ΦΑΤ αναλόγωσ. 

ΣΜΗΜΑ Β’ 

Κίνδυνοι που ενδζχεται να εμφανιςτοφν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

Οδθγίεσ φνταξθσ 

υμπλθρϊνονται οι επιςυναπτόμενοι πίνακεσ που ςυντίκενται οριηόντια μεν από προ 

καταγεγραμμζνεσ «πθγζσ κινδφνων», κατακόρυφα δε από μθ προκακοριςμζνεσ «φάςεισ 

και υποφάςεισ εργαςίασ», Ο ςυντάκτθσ του ΑΤ: 

1) Αντιςτοιχίηει τισ φάςεισ - υποφάςεισ του χρονοδιαγράμματοσ του μελετϊμενου 

ζργου, όπωσ αυτζσ απαρικμοφνται ςτο παραπάνω ςθμείο Α.6 του ΑΤ, ςε κζςεισ 

του πινακιδίου που, για λόγουσ ευκολίασ, είναι ενςωματωμζνο ςε όλουσ τουσ 

πίνακεσ (αν υπάρχει ανάγκθ διάκριςθσ περιςςότερων φάςεων / υποφάςεων, κα 

πρζπει να γίνει αντίςτοιχθ προςαρμογι του πινακιδίου), 

2) Για κάκε επιμζρουσ φάςθ / υποφάςθ εκτζλεςθσ του ζργου, επιςθμαίνει τουσ 

κινδφνουσ που, κατά τθν κρίςθ του, ενδζχεται να παρουςιαςτοφν. Η επιςιμανςθ 

γίνεται με τθν αναγραφι των αρικμϊν 1,2, ι 3 ςτουσ κόμβουσ του πίνακα, όπου 

αντίςτοιχα εντοπίηεται πικανι πθγι κινδφνου, Η χριςθ των αρικμϊν είναι 

υποκειμενικι, αποδίδει δε τθν αντίλθψθ του ςυντάκτθ για τθν ζνταςθ των 

κινδφνων. 

- Ο αρικμόσ 3 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου διαπιςτϊνεται ότι: 

είτε (ί) θ πθγι κινδφνου είναι ςυνεχϊσ παροφςα κατά τθν εξεταηόμενθ φάςθ / 

υποφάςθ εργαςίασ (π.χ. κίνδυνοσ κατάρρευςθσ κατά τθν εκςκαφι κεμελίων δίπλα ςε 

παλαιά οικοδομι), 

είτε (ίί) οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ζργου δθμιουργοφν αυξθμζνθ πικανότθτα 

επικίνδυνων καταςτάςεων (π.χ. κίνδυνοσ αςτοχίασ των πρανϊν εκςκαφισ, όταν το 

ζδαφοσ είναι μικρισ ςυνεκτικότθτασ ι υδροφορεί, κ.τ.λ.) 

είτε (ίίί) ο κίνδυνοσ είναι πολφ ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί 

είναι περιοριςμζνθ (π.χ. κίνδυνοσ ζκρθξθσ λόγω απρόςεκτθσ χριςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

ι γυμνισ φλόγασ ςε χϊρο αποκικευςθσ εκρθκτικϊν ι ςε δεξαμενι καυςίμων), 

- 0 αρικμόσ 1 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου: 

Είτε (ι) θ πθγι κινδφνου εμφανίηεται περιοδικά ι με χρονικά διαλείποντα τρόπο 

(π.χ. κίνδυνοι τραυματιςμϊν από ανατροπζσ υλικϊν, ςε οικοδομικό εργοτάξιο), 

Είτε (ίί) δεν ςυντρζχουν ειδικζσ αιτίεσ αφξθςθσ των κινδφνων (π.χ. κίνδυνοι από τθν 

κίνθςθ οχθμάτων ςε ζνα ευρφχωρο υπαίκριο εργοτάξιο), 
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Είτε (ίίί) ο κίνδυνοσ δεν είναι ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί 

είναι μεγάλθ (π.χ. κίνδυνοι από τθν εκτζλεςθ υπαίκριων εργαςιϊν ςε ςυνκικεσ 

καφςωνα). 

• ο αρικμόσ 2 χαρακτθρίηει τισ κεωροφμενεσ ωσ « ενδιάμεςεσ» των 1 και 3 

περιπτϊςεισ. 

ΒΛΕΠΕ ΤΝΗΜΜΕΝΟΤ ΠΙΝΑΚΕ 

Οι προαναφερκείςεσ οδθγίεσ είναι ενδεικτικζσ και δεν περιορίηουν τθν υποχρζωςθ του 

αναδόχου να ςχεδιάςει επαρκϊσ και ολοκλθρωμζνα το ςχζδιο διαχείριςθσ κινδφνων του 

ζργου, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ και τα όςα προβλζπονται από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. ε περίπτωςθ που για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων αυτϊν 

προκφψουν προςκικεσ ι τροποποιιςεισ των ανωτζρω οδθγιϊν κα αναπροςαρμοςτεί 

ανάλογα το παρόν κεφάλαιο. 

ΣΜΗΜΑ Γ’ 

       Πρόςκετα ςτοιχεία 

1. Δίοδοι προςπζλαςθσ ςτο εργοτάξιο και πρόςβαςθσ ςτισ κζςεισ εργαςίασ  

Η προςπζλαςθ ςτο ζργο λόγω τθσ γραμμικισ φφςθσ του ζργου γίνεται με χριςθ του 

οδικοφ δικτφου κυρίωσ που υφίςταται και τμθματικά. 

2. Δίοδοι κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ του εργοταξίου  

Η διζλευςθ και παραμονι ατόμων και οχθμάτων ςτο εργοτάξιο απαγορεφεται, εκτόσ 

από το εξουςιοδοτθμάνο για τθν καταςκευι προςωπικό του ζργου και παίρνονται όλα 

τα προβλεπόμενα μζτρα αςφαλείασ, Επειδι το ζργο εφάπτεται με παρακείμενεσ κα 

προβλεφκεί ςε ςυνεννόθςθ με τουσ ιδιοκτιτεσ θ τυχόν πρόςβαςθ ςε αυτζσ με ειδικζσ 

ράμπεσ και αςφαλισ διαβάςεισ πεηϊν όπου χρειαςκεί. 

3. Χϊροι εγκατάςταςθσ του βαςικοφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και αποκικευςθσ ; 

Επειδι ο εξοπλιςμόσ του ζργου είναι κινθτόσ και λόγω τθσ φφςθσ του ζργου, κα 

εγκακίςτανται κάκε φορά ςτον προςφορότερο ανάλογα με τισ ανάγκεσ χϊρο. 

4. Χϊροι ςυλλογισ άχρθςτων και επικίνδυνων υλικϊν  

Αυτά κα ςυλλζγονται άμεςα και κα τοποκετοφνται ςε container το οποίο κα 

απομακρφνεται κατά διαςτιματα και κα αντικακίςταται με άλλο κενό. 

5. Χϊροι υγιεινισ, εςτίαςθσ, και πρϊτων βοθκειϊν : 

Θα εγκαταςτακοφν επαρκισ ανάλογα με το προςωπικό βιολογικά αποχωρθτιρια και 

χϊροι κλειςτοί για κακαριότθτα, αλλαγι ροφχων κλπ, 

Σο πρόχειρο φαγθτό κα γίνεται ςε ςτεγαςμζνο χϊρο του εργοταξίου και τα 

απορρίμματα κα τοποκετοφνται ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ ι κάδο ο οποίοσ κα 
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μεταφζρεται τακτικά ςε μζροσ προςβάςιμο ςτα απορριμματοφόρο του Διμου. 

το εργοτάξιο κα διαμορφωκεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτθτα είδθ πρϊτων 

βοθκειϊν. ε εμφανι κζςθ δίπλα ςτο φορθτό φαρμακείο Θα αναγράφονται θ 

διεφκυνςθ και το τθλζφωνο του πλθςιζςτερου φαρμακείου και του υποκαταςτιματοσ 

του ΙΚΑ που καλφπτει τθν περιοχι. 
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 Φάςθ 1θ Φάςθ 2θ Φάςθ 3θ 

Κίνδυνοι  Πθγζσ κινδφνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ2.1 Φ3. 1 

01000 Αςτοχίεσ εδάφουσ        

01100φυςικά πρανι 1101 Κατολίςκθςθ Απουςία ι ανεπάρκεια υποςτιριξθσ    1  

1102 Αποκολλιςεισ Απουςία / ανεπάρκεια: προςταςίασ      

1103 τατικι Επιφόρτιςθ Εγκαταςτάςεισ / εξοπλιςμόσ      

1104 Δυναμικι επιφόρτιςθ φυςικά αίτια      

1105 Δυναμικι επιφόρτιςι Ανατινάξεισ  1 1   

1106 Δυναμικι επιφόρτιςθ Κινθτόσ εξοπλιςμόσ  1    

01200 Σεχνθτά πρανι & Εκςκαφζσ 1201 Κατάρρευςθ Απουςία/Ανεπάρκεια υποςτιριξθσ  1 3 3 1 

1202 Αποκολλιςεισ Απουςία/Ανεπάρκεια προςταςίασ  1 3 3 1 

1203 τατικι επιφόρτιςθ Τπερφψωςθ      

1204 τατικι επιφόρτιςθ Εγκαταςτάςεισ / εξοπλιςμόσ  1 3 3 1 

1205 Δυναμικά επιφόρτιςθ Φυςικι αιτία  1 1 1 1 

1206 Δυναμικά επιφόρτιςθ Ανατινάξεισ  1 1   

1207 Δυναμικι επιφόρτιςθ Κινθτόσ εξοπλιςμόσ  1 2 2 1 

01303 Τπόγειεσ εκςκαφζσ 1301 Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν Ανυποςτιλωτα τμιματα      

1302 Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν. Ανεπαρκισ υποςτφλωςθ      

1303 Καταπτϊςεισ οροφισ /παρειϊν. Κακυςτερθμζνθ υποςτφλωςθ      

1304 Κατάρρευςθ μετϊπου προςβολισ      

01400 Κακιηιςεισ 1401 Ανυποςτιρικτεσ παρακείμενεσ εκςκαφζσ      

1402 Προ υπάρχουςα υπόγεια καταςκευι   1 1  

1403 Διάνοιξθ υπογείου ζργου      

1404 Ερπυςμόσ      

1405 Γεωλογικζσ/ Γεωχθμικζσ μεταβολζσ      

1406 Μεταβολζσ Τδροφόρου Ορίηοντα      

1407 Τποςκαφι απόπλυςθ      

1408 τατικι επιφόρτιςθ   2 2 2 

1409 Δυναμικι καταπόνθςθ – φυςικά αίτια   1 1 1 

1410 Δυναμικι καταπόνθςθ - ανκρωπογενισ αίτια      

01500 Άλλθ Πθγι 1501       

1502       

1503       
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 Φάςθ 1θ Φάςθ 2θ Φάςθ 3θ 

Κίνδυνοι  Πιγεσ κινδφνων Φ1 1 Φ1.2 Φ1 3 Φ2.1 Φ3 1 

02000.Κίνδυνοι από  εργοςταςιακό εξοπλιςμό. 1 1 1 1 1 
02100. Κίνθςθ οχθμάτων και μθχανθμάτων 2101 υγκροφςεισ οχιματοσ -οχιματοσ 1 1 1 1 1 

2102 υγκροφςεισ οχιματοσ-προςϊπων 1 1 1 1 1 

2103 υγκροφςεισ οχιματοσ –ςτακεροφ Εμποδίου 1 1 1 1 1 

2104 υνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ-οχιματοσ 1 1 1 1 1 

2105 υνάψεισ μεταξφ οχιματοσ – ςτακεροφ  εμποδίου 1 1 1 1 1 

2106 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ, βλάβεσ ςυςτθμάτων 1 1 1 1 1 

2107 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ, ελλιπισ ακινθτοποίθςθ 1 1 1 1 1 

2106 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ - Ανεπαρκισ προςταςία      

2109 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ - Εκτροχιαςμόσ      

02200. Ανατροπι οχθμάτων και μθχανθμάτων 2201 Αςτακζσ ζδραςθ   3 3 3 

2202 Τποχϊρθςθ εδάφουσ, Δαπζδου   2 2 2 

2203 Ζκκεντρθ φόρτωςθ 1 1 1 1 ί 

2204 Εργαςία ςε πρανζσ      

2205 Τπερφόρτωςθ 3 3 3 3 3 

2206 Μεγάλεσ ταχφτθτεσ      

02300 Μθχανιματα με κινθτά μζρθ 2301 τενότθτα χϊρου 1 2 2 2 2 

2302 Βλάβθ ςυςτθμάτων κίνθςθσ 1 1 1 1 1 

2303 Ανεπαρκισ κάλυψθ κινοφμενων τμθμάτων - πτϊςεισ  1 1 1 1 

2304 Ανεπαρκισ κάλυψθ κινθμάτων -παγιδεφςεισ μελϊν 1 1 1 1 1 

2305 Σθλεχειριηόμενα μθχανιματα & τμιματά τουσ      

02400 Εργαλεία χειρόσ 2401 Ηλεκτροςυγκόλλθςθ   1 1 1 

2402       

2403       

2404       

02500 Άλλθ πθγι 2501       

2502       

2503       
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 Φάςθ 1θ Φάςθ 2θ Φάςθ 3θ 

Κίνδυνοι                                                         Πθγζσ Κινδφνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ2.1 Φ3.1 

03000. Πτϊςεισ από φψοσ       

03100. Οικοδομζσ-Κτίςματα 3101 Κατεδαφίςεισ      

3102 Κενά τοίχων      

3103 Κλιμακοςτάςια      

3104 Εργαςία ςε ςτζγεσ      

03200. Δάπεδο εργαςίασ-Προςπελάςεισ 3201 Κενά δαπζδων      

3202 Πζρατα δαπζδων      

3203 Επικλινι δάπεδα      

3204 Ολιςκθρά δάπεδα      

3205 Ανϊμαλα δάπεδα      

3206 Αςτοχία υλικοφ δαπζδου      

3207 Τπερυψωμζνεσ δίοδοι και πεηογζφυρεσ  1 1 1  

3208 Κινθτζσ ςκάλεσ και ανεμόςκαλεσ  2 2 3  

3209 Αναρτθμζνα δάπεδα - Αςτοχία ανάρτθςθσ      

3210 Κινθτά δάπεδα - Αςτοχία μθχανιςμοφ      

3211 Κινθτά δάπεδα - Πρόςκρουςθ      

03300. Ικριϊματα 3301 Κενά ικριωμάτων      

3302 Ανατροπι Αςτοχία ςυναρμολόγθςθσ      

3303 Ανατροπι Αςτοχία ζδραςθσ      

3304 Κατάρρευςθ; Αςτοχία υλικοφ ικριϊματοσ      

2305 Κατάρρευςθ. Ανεμοπίεςθ      

03400. Σάφροι/Φρεάτια 3401 Φρζαρ αντλιοςταςίου      

3402       

03500. Άλλθ Πθγι 3501       

3502       

3503       
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 Φάςθ 1θ Φάςθ 2θ Φάςθ 3θ 

Κίνδυνοι Πθγζσ κινδφνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ2.1 Φ3.1 

04000. Εκριξεισ, Εκτοξευόμενα Τλικά-Θραφςματα      

04100. Εκρθκτικά-Ανατινάξεισ 4101 Ανατινάξεισ βράχων   2   

4102 Ανατινάξεισ καταςκευϊν      

4103 Ατελισ ανατίναξθ υπονόμων      

4104 Αποκικεσ εκρθκτικϊν 1 1 1 1 1 

4105 Χϊρα αποκικευςθσ πυρομαχικϊν      

4106 Διαφυγι ζκλυςθσ εκρθκτικϊν αερίων & μιγμάτων 1 1 1 1 1 

04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεςθ 4201 Φιάλεσ Αςετιλίνθσ/οξυγόνου 1 1 1 1 1 

4202 Τγραζριο       

4203 Τγρό άηωτο      

4204 Αζρια πόλθσ      

4205 Πεπιεςμζνοσ αζρασ      

4207 Δίκτυα φδρευςθσ  1 1 1  

4208 Ελαιοδοχεία Τδραυλικά ςυςτιματα 1 1 1 1 1 

04300. Αςτοχία υλικϊν υπό ζνταςθ 4301 Βραχϊδθ υλικά ςε κλίψθ      

4302 Προεντάςεισ οπλιςμοφ αγκυρίων      

4303 Κατεδάφιςθ προεντεταμζνων ςτοιχείων      

4304 υρματόςχοινα 1 1 1 1 1 

4305 Εξολκεφςεισ      

4306 Λαξεφςεισ τεμαχιςμόσ λίκων   1 1  

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 4401 Εκτοξευόμενο ςκυρόδεμα      

4402 Αμμοβολζσ       

4403 Σροχίανςθ/λείανςθ   1 1  

04500. Άλλθ πθγι 4501       

4502       

4503       
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 Φάςθ 1θ Φάςθ 2θ Φάςθ 3θ 

               Κίνδυνοι Πθγζσ Κινδφνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ2.1 Φ3.1 

05000. Πτϊςεισ Μετατοπίςεισ Τλικϊν κα Αντικειμζνων      

5100. Κτίςματα-Φζρων Οργανιςμόσ 5101 Αςτοχία Γιρανςθ      

5102 Aςτοχία ςτατικι επιφόρτιςθ      

5103 Αςτοχία Φυςικι δυναμικι καταπόνθςθ      

5104 Αςτοχία Ανκρωπογενισ δυναμικι καταπόνθςθ      

5105 Κατεδάφιςθ      

5106 Κατεδάφιςθ παρακείμενων      

05200 Οικοδομικά ςτοιχεία 5201 Γιρανςθ πλθρωτικϊν ςτοιχείων       

5202 Διαςτολι - ςυςτολι φλικων      

5203 Αποξιλωςθ δομικϊν ςτοιχείων      

5204 Αναρτθμζνα ςτοιχεία & εξαρτιματα      

5205 Φυςικι δυναμικι καταπόνθςθ      

5206 Ανκρωπογενισ δυναμικι καταπόντιςθ      

5207 Κατεδάφιςθ      

5206 Αρμολόγθςθ/ απαρμαλόγθςθ προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων      

05300. Μεταφερόμενα υλικά-Εκφορτϊςεισ 5301 Μεταφορικό μθχάνθμα Ακαταλλθλότθτα/ανεπάρκεια      

5302 Μεταφορικό μθχάνθμα Βλάβθ  1  1 1 

5303 Μεταφορικό μθχάνθμά  Τπερφόρτωςθ  1 1 1 1 

5304 Απόκλιςθ μθχανιματοσ Ανεπαρκισ ζδραςθσ  1 t 1 1 

5306 Ατελισ/ ζκκεντρθ φόρτωςθ 2 1 1 1 1 

5307 Αςτοχία ςυςκευαςίασ φορτίου 2 1 1 1 1 

5308 Πρόςκρουςθ φορτίου 1 1   1 

5309 Διακίνθςθ αντικειμζνων μεγάλου μικουσ      

5310 Χειρωνακτικι μεταφορά βαρζων φορτίων 1 1 1 1  

5310 Απόλυςθ χφδθν υλικϊν Τπερφόρτωςθ 3 2 2  3 

5311 Εργαςία κάτω από ςιλό      

05400. τοιβαγμζνα υλικά 5401 Τπερςτοίβαςθ   1 1  

5402 Ανεπάρκεια πλευρικοφ περιοριςμοφ ςωροφ 1 1 1 1 1 

5403 Ανορκολογικι απόλθψθ  1 1 1 1 

05590. Άλλθ πθγι 5501       

5502       

5503       
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 Φάςθ 1θ Φάςθ 2θ Φάςθ 3θ 

Κίνδυνοι Πθγζσ Κινδφνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1 3 Φ2.1 Φ3.1 

06060. Πυρκαγιζσ      

06100. Εφφλεκτα υλικά 6101 Ζκλυςθ/ διαφυγι εφφλεκτων αερίων      

6102 Δεξαμενζσ/αντλίεσ καυςίμων 3 3 3 3 3 

6103 Μονωτικά Διαλφτεσ ΡVC κ.λπ. εφφλεκτα υλικά 3 3 2 2 3 

6104 Αςφαλτοςτρϊςεισ (χριςθ πίςςασ)     2 

6*05 Αυτό ανάφλεξθ - εδαφικά υλικά      

6Κ36 Αυτό ανάφλεξθ-απορρίμματα      

6107 Επζκταςθ εξωγενοφσ εςτίασ Ανεπαρκισ προςταςία      

06200 πινκιρεσ & βραχυκυκλϊματα 6201 Εναζρια αγωγοί υπό ταςθ 3 3 3 3 3 

6202 Τπόγειοι αγωγοί υπό τάςθ 2 2 2 2 2 

6203 Εντοιχιςμζνο αγωγοί υπόταςθ      

6204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικά ςπινκιρα    2 2 

06300 Τψθλζσ κερμοκραςίεσ 63C1 Χριςθ φλόγασ- οξυγονοκολλιςεισ   1 1  

6302 Χριςθ φλόγασ- καςςιτεροκολλιςεισ      

6303 Χριςθ φλόγασ- χυτεφςεισ      

6304 Ηλεκτροςυγκολλιςεισ    1  

6306 Πυρακτϊςει σ υλικϊν      

06400. Άλλθ πθγι 6401       

6402       

6403       
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 Φάςθ 1θ Φάςθ 2θ Φάςθ 3θ 

Kίνδυνοι Πθγζσ κινδφνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ2.1 Φ3.1 

07000 Ηλεκτροπλθξία      

07100 Δίκτυα  εγκαταςτάςεισ 7101 Προ υπάρχοντα εναζρια δίκτυα 2 2 2 2 2 

7102 Προ υπάρχοντα  υπόγεια δίκτυα 2 2 2 2 2 

7103 Προ υπάρχοντα εντοπιςμζνα δίκτυα      

7104 Προ υπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα      

7105 Δίκτυο θλεκτροδότθςθσ ζργου 2 2 2 2 2 

7106 Ανεπαρκισ αντικεραυνικι προςταςία      

07200 Εργαλεία - Μθχανιματα 7201 Ηλεκτροκίνθτα μθχανιματα  1 1 1  

7202 Ηλεκτροκίνθτα εργαλεία  1 1 1  

07300 Άλλθ Πθγι 7301       

7302       

7303       

 

  

 Φάςθ 1θ Φάςθ 2θ Φάςθ 3θ 

Κίνδυνοι  | Πθγζσ Κινδφνων  Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ2.1 Φ3.1 

08000 Πνιγμόσ .· Αςφυξία      

08100 Νερό 8101 Τποβρφχιεσ εργαςίεσ      

8102 Εργαςίεσ εν πλω-πτϊςθ      

8103 Βφκιςθ ανατροπι πλωτοφ μζςου      

8104 Παρόχκιεσ/παράλιεσ εργαςίεσ Πτϊςθ      

8105 Παρόχκιεσ/παράλιεσ εργαςίεσ Ανατροπι μθχανιματοσ      

8106 Τπαίκριεσ λεκάνεσ /Δεξαμενζσ Πτϊςθ      

8107 Τπαίκριεσ λεκάνεσ /Δεξαμενζσ Ανατροπι μθχανιματοσ      

8108 Πλθμμφρα/ Κατάκλυςθ του ζργου   3 3 3 

08200 Αςφυκτικά περιβάλλον 8201 Βάλτοι/ ιλείσ, κινοφμενοι άμμοι      

8202 Τπόνομοι, βόκροι,  βιολογικοί κακαριςμοί   1 1  

   8203 Βφκιςθ ςε ςκυρόδεμα, αςβζςτθ    1  

   8204 Εργαςία ςε κλειςτό χϊρο -ανεπάρκεια οξυγόνου      

08300 Άλλθ πθγι        8301       

8302       

8303       

 



ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ        ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

                                                              ΣΕΤΥΟ 8. .Α.Τ. σελ. 13 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

28/03/2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

28/03/2018 

 

  

Ξυνογαλάσ Ιωάννθσ 

 

Προϊςτάμενοσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ 

Διμου Καρφςτου 

Κων/νοσ Βαρελάσ 

 

Διευκυντισ Σεχνικισ Τπθρεςίασ 

Διμου Καρφςτου 

 

 

 Φάςθ 1π Φάςθ 2θ Οαςθ 3θ 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ2.1 Φ3.1 

09000. Εγκαφματα      

0910.0 Τψθλζσ Θερμοκραςίεσ 9101 υγκολλιςεισ/υντιξεισ  1 1   

9102 Τπζρκερμα ρευςτά      

9103 Πυρακτωμζνα ςτερεά      

9104 Σιγματα Μετάλλων      

9105 Άςφαλτοσ/Πίςςα    1 1 

9106 Καυςτιρεσ      

9107 Τπερκερμαινόμενα τμιματα μθχανϊν 2 2 2 2 2 

09200. Καυςτικά Τλικά 9201 Αςβζςτθσ    1  

9202 Οξζα      

9203       

09300. Άλλθ πθγι 9301       

9302       

9303       



 

1 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1 

και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: [ΑΝΤΙΡΛΗΜΜΥΙΚΟ ΕΓΟ ΕΡΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΟΥ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *6138 / ΔΗΜΟΣ ΚΑΥΣΤΟΥ] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ι. Κότςικα & Ελλ. Αμερικισ  / Κάρυςτοσ / 34001] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *κ. Ξυνογαλάσ Ιωάννθσ ] 

- Τθλζφωνο: *2224-350012/22243-50034] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *info@dimoskarystou.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www. dimoskarystou.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): [45240000-01]  

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *18REQ003319163] 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΕΓΑ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ 

ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 



 

2 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ6; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 
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ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 



 

7 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτθ12· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ14· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

Εάν ναι, αναφζρετε18: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+19 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
20; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν21: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 24 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου25; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26 

: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ27  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 



 

12 

πλθροφορίεσ:  

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ30; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ33
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ 34: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ35: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: [……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
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αναλογίεσ36 που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αναλογία μεταξφ x και y37 -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ38, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ39, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ40: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ41, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……] 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

*....……+ 
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διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχων42 όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ43 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα διαχείριςθσ Τγείασ και Αςφάλειασ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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ςτθν εργαςία; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ Τγείασ και Αςφάλειασ ςτθν 

εργαςία: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα διαχείριςθσ Οδικισ  Αςφάλειασ ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ Οδικισ  Αςφάλειασ : 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 

που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 

προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 

είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 

πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικά44, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+46 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται47, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάν48. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

8 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

9 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

10 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

11 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

14 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

22 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

23 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 
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λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27 Άρκρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

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

29 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

30 Ρρβλ άρκρο 48. 

31  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

32 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

33 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

34  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

35  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

36 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

37 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

38 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

39 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

40 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

41 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
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42 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

43 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

44 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

45 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

46 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

47 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΣΔΤΥΟ 4 : ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Πρόκειται για υδραυλικό ζργο καταςκευισ οχετϊν ομβρίων υδάτων μετά 

των ςυνοδϊν ζργων καταςκευισ αγωγϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. Με το 

ζργο αυτό κα αντιμετωπιςτεί ο ςοβαρόσ κίνδυνοσ από τισ πλθμμφρεσ που 

ζχει πλιξει αρκετζσ φορζσ μζχρι ςιμερα τθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου. 

το φυςικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται και θ διαμόρφωςθ 

των υπερκείμενων οδϊν. 

Σο ζργο εκτείνεται ςτα Ο.Σ. 60, Κ.Χ. 217Α, 50, 218, 222, 222Α . Σο τμιμα του 

ζργου που πρόκειται να καταςκευαςτεί ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ 

εργολαβίασ είναι εκείνο που βρίςκεται μεταξφ των διακεκομμζνων γραμμϊν 

με τθν ςιμανςθ «ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΣΗ», ςτα ςχζδια με αρικμό ΟΡΙΖ 1.2 

και ΟΡΙΖ 2.2  

Αποτελείται από οδοφσ πλάτουσ 23,00μ , 16,00μ , 9,00μ και 6,00μ. 

 

2. ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

τθν περιοχι τθσ μελζτθσ προβλζπεται θ καταςκευι υδραυλικϊν ζργων αγωγϊν 

αποχζτευςθσ ομβρίων, ακακάρτων και φδρευςθσ. 

 Τδραυλικά ζργα αποχζτευςησ ομβρίων 

τθν υπό μελζτθ περιοχι καταςκευάηονται ορκογωνικοί οχετοί 

ομβρίων από ςκυρόδεμα C20/25, διαςτάςεων (εςωτερικϊν) 

2,00m*1.00m, 2.50m*1.50m και 3,00m*2.00m. τουσ οχετοφσ 

καταςκευάηονται φρεάτια επίςκεψθσ ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν 

από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία.  

Κατά μικοσ των οδϊν προβλζπονται φρεάτια υδροςυλλογισ (μονά-

διπλά ι τριπλά), κακϊσ και εςχαρωτά φρεάτια υδροςυλλογισ . 

Επίςθσ ςτθν ζξοδο του αγωγοφ διατομισ 2,00m*3.00m, ςτο υπάρχον 

ρζμα κα καταςκευαςτεί ζργο εξόδου από τοιχεία ςκυροδζματοσ με 

τθν απαραίτθτθ ςυναρμογι του για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

παροχευτικότθτασ. 

 

 

 Τδραυλικά ζργα αποχζτευςησ ακαθάρτων 

τθν υπό μελζτθ περιοχι τοποκετοφνται αγωγοί αποχζτευςθσ 

ακακάρτων PE, 10atm διαμζτρου D=250mm. 

Κατά μικοσ των αγωγϊν τοποκετοφνται 7 φρεάτια τφπου Ε1 ςε 

κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία. Επίςθσ 

υπολογίηεται ότι ςτθν περιοχι κα χρειαςτεί θ ςφνδεςθ 20 περίπου 

κατοικιϊν. Σο δίκτυο των ακακάρτων που προβλζπεται να 

καταςκευαςτεί ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ εκτείνεται επί πλζον (από 
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τθν περιοχι που ορίςτθκε ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ) μζχρι το 

θμείο 188 του ςχεδίου με αρικμό ΟΡΙΖ 2.2  

 

 Τδραυλικά ζργα φδρευςησ 

τθν υπό μελζτθ περιοχι τοποκετοφνται αγωγοί φδρευςθσ PE, 10atm 

διαμζτρου D=63, 90, 110, 140 και 160mm. Οι κζςεισ των 

διαφορετικϊν διατομϊν κακϊσ και θ τοποκζτθςθ 1 φρεατίου 

δικλείδασ και 2 φρεατίων εκκζνωςθσ κα υποδειχκοφν από τθν 

επιβλζπουςα υπθρεςία. Σο δίκτυο φδρευςθσ  που προβλζπεται να 

καταςκευαςτεί ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ εκτείνεται επί πλζον (από 

τθν περιοχι που ορίςτθκε ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ) μζχρι το 

θμείο 188 του ςχεδίου με αρικμό ΟΡΙΖ 2.2  

 

3. ΣΤΠΙΚΕ ΔΙΑΣΟΜΕ ΟΔΩΝ –ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 

 

τθν περιοχι τθσ μελζτθσ χρθςιμοποιικθκαν ςυνολικά 4 διατομζσ οδϊν 

πλάτουσ 23,00 , 16,00 , 9,00 και 6,00 μζτρων  όπωσ απεικονίηονται ςτα 

ςχζδια τθσ μελζτθσ.  

 

4. ΜΗΚΟΣΟΜΕ   

 

Τψομετρικά εφαρμόςτθκε θ εγκεκριμζνθ πράξθ εφαρμογισ επζκταςθσ του 

ςχεδίου πόλθσ.  
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ΣΔΤΥΟ 5 : ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ  

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκόο ηηκώλ κε ηηο νπνίεο ζα 
εθηειεζζεί ην έξγν. 

 

2. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο 

πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη πνπ ηζρύνπλ εληαία γηα όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεζζνύλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππόςε έξγνπ, αλεμάξηεηα από ηελ ζέζε απηώλ 
πεξηιακβάλνληαη: 

3. Όιεο νη απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 
έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο, 

ησλ ηεπρώλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρώλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ 

έξγνπ. 

4. ‘’Κάζε δαπάλε‘’ γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή 
δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ 

απόδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ηνπ εξγαηνηερληθνύ 
πξνζσπηθνύ, όπσο θαη ηελ δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή όρη κεραληθώλ κέζσλ ή 

εθξεθηηθώλ πιώλ. 

5. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεύνληαη (γηα απιή 
δηεπθξίληζε ηνπ όξνπ ‘’θάζε δαπάλε‘’) νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πεξηερόκελν ησλ ηηκώλ ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ. 

6. Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξύλζεσλ ζηα πιηθά από θόξνπο, δαζκνύο, 

εηδηθνύο θόξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]  

Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί 
θόξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηώκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνύ θαη 

εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ.  
Καηά ζπλέπεηα θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα 

Σεισλεηαθό Γαζκνιόγην εηζαγσγήο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 3215/1955 δελ 

παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεύζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή 
ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηόηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα 

ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο από ηνπο δαζκνύο θαη ηνπο 
ππόινηπνπο θόξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηώκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνύ ηνπ 

έξγνπ, νύηε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο 
αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη από ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ.  

7. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηόπνπο ελζσκάησζεο, απνζήθεπζεο 

θύιαμεο, επεμεξγαζίαο, πξνζέγγηζεο όισλ ησλ πιηθώλ, θπξίσλ θαη βνεζεηηθώλ 
ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο θνξηνεθθνξηώζεηο, ρακέλνπο ρξόλνπο κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

θαη ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) 
ή/θαη κεηαθνξάο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ησλ πιενλαδόλησλ ή αθαηάιιεισλ 

πξντόλησλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ θαη άρξεζησλ πιηθώλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο 
απόξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ ηζρύνπλ. 

8. Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Γήκνπ ηεο εμεύξεζεο (ελνηθίαζε ή αγνξά), 
θαηαζθεπή, νξγάλσζε, δηαξξύζκηζε θ.ιπ. ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ, ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ζε απηνύο, ηηο παξνρέο λεξνύ, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηειεθώλνπ θαη 

ινηπώλ επθνιηώλ, ηηο ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε γξαθείσλ Αλαδόρνπ, 
ζύκθσλα κε ηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 



ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟ ΔΡΓΟ ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ                                                                                   ΣΔΤΥΟ 5: ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ.  ζει.3 

 

9. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηώλ, θαζώο 

θαη νη δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ 
έξγνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ ζε βαζκό απνδεθηό από ηελ Τπεξεζία. 

10. Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθνύ εξγαζηεξίνπ όηαλ ηνύην 
πξνβιέπεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκώλ, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη 

ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

11. Οη δαπάλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο εγθαηάζηαζεο (εσλ) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνηάμην ή αιινύ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δαπαλώλ εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρώξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθώλ θαη ινηπώλ 
έξγσλ εμνπιηζκνύ, πιηθώλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθώλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. όπσο επίζεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλώλ 
θνξηνεθθνξηώζεσλ θαη κεηαθνξώλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε 

ζέζε ηεο ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ 

δαπαλώλ απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαη 
απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ζε βαζκό απνδεθηό από ηελ Τπεξεζία, (γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη ζε ρώξν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 
ή ζε ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ηπρόλ δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

12. Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξόιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή 
ηξίησλ, ή δαπαλώλ πξόιεςεο βιαβώλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

13. Οη δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ όπσο απηόο πξνζδηνξίδεηαη ζηα ηεύρε 
δεκνπξάηεζεο, θαζώο θαη ηα θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά ηκήκαηα» (κεηξήζεηο, 

δνθηκέο, αμία πιηθώλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, απόδνζε εξγαζίαο, θ.ιπ.) 
14. Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, 

κε ή ρσξίο ηηο πξνζσξηλέο απνζέζεηο πνπ γίλνληαη γηα δηεπθόιπλζε ηνπ Γήκνπ , θαη 

πιάγηεο κεηαθνξέο θάζε είδνπο πιηθώλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θ.ιπ. καδί κε ηελ 
εξγαζία εκπινπηηζκνύ πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθώλ, 

ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαη θαηαζθεπώλ, ιακβαλνκέλσλ 
ππόςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ ζα ηζρύνπλ. 

15. Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, κεησκέλεο απόδνζεο θαη κεηαθηλήζεσλ κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνύ, εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κε κεζνδνινγία ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο, ιόγσ 
ησλ ζπλαλησκέλσλ εκπνδίσλ ζην ρώξν ηνπ έξγνπ, όπσο αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ, 

δηθηύσλ Ο.Κ.Ω. θ.ιπ. θαη ησλ παξεκβάζεσλ ησλ αξκνδίσλ γηα απηά ηα εκπόδηα 
θνξέσλ (ΤΠ.ΠΟ., ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ θιπ Ο.Κ.Ω.), όπσο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή ησλ 

έξγσλ θαηά θάζεηο από ηε ζπλάληεζε ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, θαζώο θαη ιόγσ ησλ 

δπζρεξεηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ ππάξρνπζα θπθινθνξία (πεδώλ, νρεκάησλ 
θαη ινηπώλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνύ γεληθά). 

16. Οη δαπάλεο πξόζζεησλ εξγαζηώλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα 
ηε κε παξαθώιπζεο ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδώλ, νρεκάησλ θαη ινηπώλ κέζσλ 

δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνύ γεληθά ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη ζηηο γεηηληάδνληεο θαη 
επεξεαδόκελεο πεξηνρέο απ’ απηά. 

17. Οη θάζε είδνπο δαπάλεο κειεηώλ, ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιώζεσλ, αλαπαζζαιώζεσλ 

εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθώλ αζθαιεηώλ (REPERS) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα (ζύκθσλα κε ηνπο ινηπνύο 

Όξνπο Γεκνπξάηεζεο), ε ζύληαμε κειεηώλ εθαξκνγήο, θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ 
θαη ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη 

δαπάλεο αλίρλεπζεο, εληνπηζκνύ θαζώο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηώπηζεο ησλ 

εκπνδίσλ πνπ ζα ζπλαληεζνύλ ζην ρώξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, όπσο αξραηνινγηθά 
επξήκαηα, ζεκέιηα, πδάηηλνη νξίδνληεο, δίθηπα Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω.) 

ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη γεληθόηεξα ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

18. Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, όπσο 

ππαξρόλησλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλαληεζνύλ ζην 
ρώξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε επηκεηξεηηθώλ ζηνηρείσλ από θνηλνύ κε ηνλ Δπηβιέπνληα 

Μεραληθό θαη ε ζύληαμε (από ηνλ Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθώλ ζρεδίσλ θαη ησλ 

επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ηα ππνβάιεη γηα αξκόδην έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ 



ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟ ΔΡΓΟ ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ                                                                                   ΣΔΤΥΟ 5: ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ.  ζει.4 

 

ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηόπνπ κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εδάθνπο ζε δηζθέηα Η/Τ, ζε ςεθηαθή κνξθή. 

19. Η δαπάλε ζύληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνύ θαη ησλ θαηαιόγσλ 

νπιηζκνύ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ Τπεξεζία. 

20. Οη δαπάλεο ζύληαμεο ζρεδίσλ θ.ιπ. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή 

θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ δηθηύσλ Ο.Κ.Ω., ή άιισλ έξγσλ θαη εκπνδίσλ, θαζώο θαη 

νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ θαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηνπο 
Οξγαληζκνύο Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηόο αλ αλαθέξνληαη 

δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
21. Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε όισλ ησλ 

επηθαλεηαθώλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξώλ, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα 
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

22. Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθώλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.  

23. Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρώξνπ ηνπ έξγνπ 

θαζαξνύ θαη απαιιαγκέλνπ από μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντόληα εθζθαθώλ 
θ.ι.π. θαη ε απόδνζε , κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ηνπ ρώξνπ θαζαξνύ θαη 

ειεύζεξνπ από νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπόδηα. 

24. Οη δαπάλεο γηα δηθαηώκαηα ρξεζηκνπνίεζεο θαηνρπξσκέλσλ κεζόδσλ, 
επξεζηηερληθώλ εθεπξέζεσλ θ.ιπ. κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηώλ. 

25. Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία πξόζβαζεο θαη θάζε είδνπο πξνζπειάζεσλ ζηα 

δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα 
θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εξγαζηώλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλώλ γηα ηελ απνμήισζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο. 

26. Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο όζσλ δηθηύσλ ησλ 
Ο.Κ.Ω. δηέξρνληαη από ηνλ ρώξν ή επεξεάδνληαη από ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 

θαζώο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ από ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, 
ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, ηόζν αζηηθά όζν θαη πνηληθά θαη κέρξη 

πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. Οη δαπάλεο γηα ηελ κεηαηόπηζε 

δηθηύσλ θαη ε ιήςε εηδηθώλ κέηξσλ αληηζηήξημεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ νξπγκάησλ 
αλνηθηώλ, βαξύλνπλ ηνλ Κύξην ηνπ έξγνπ. 

27. Οη δαπάλεο γηα ηελ πξόιεςε αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε έξγα θαη 
εγθαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ. 

28. Οη δαπάλεο δηάζεζεο εμνπιηζκέλσλ γξαθείσλ ζηελ Τπεξεζία, ζύκθσλα κε όζα 

αλαθέξνληαη ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

29. Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή αγνξάο εδαθηθήο ισξίδαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 

ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθώλ νδώλ. Δπίζεο νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ 
ρώξσλ γηα ηελ ελαπόζεζε πιηθώλ, εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, αρξήζησλ πιηθώλ.  

30. Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκώλ ή νπώλ ζηα ηνηρώκαηα πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ αγσγώλ ή 
ηερληθώλ έξγσλ, γηα ηελ ζύλδεζε αγσγώλ πνπ ζπκβάιινπλ ζ’ απηά εθηόο αλ 

πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

31. Οη δαπάλεο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ πνπ ηπρόλ πξνβιέπνληαη ζε άιια ηεύρε 
δεκνπξάηεζεο. 

32. Οη δηαδηθαζίεο θαη δαπάλεο έθδνζεο αδεηώλ, γηα ινγαξηαζκό ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ 
θάζε είδνπο εξγαζηώλ από ηηο αξκόδηεο Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο ή θαη ηνπο Οξγαληζκνύο 

Κνηλήο Ωθέιείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εθηόο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα 

ηνπ Σηκνινγίνπ. 

33. Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζύκθσλα κε ηηο 

νηθείεο απνθάζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ην ρξόλν 
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 
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34. Γεληθά όιεο νη ππόινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηνπο ππόινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

35. ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηό γηα Γεληθά 

Έμνδα (Γ.Δ.) γηα πάζεο θύζεο βάξε ή ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ, όπσο θαη γηα 
Όθεινο απηνύ (Ο.Δ.) δειαδή γηα ηηο δαπάλεο επηζηαζίαο, δαπάλεο ζήκαλζεο 

εξγνηαμίσλ θαη γηα ηηο θάζε είδνπο θξαηήζεηο, θόξνπο, δαζκνύο, αζθάιηζηξα, ηέιε, 

ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθώλ, απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ πιεξσκώλ, θ.ι.π. γηα 
ηόθνπο θαη θεθαιαίσλ θίλεζεο, γηα δαπάλεο εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ θαη ινηπώλ 

εγγπήζεσλ, γηα δαπάλεο αζθαιεηώλ, ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνύ 
θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ, γηα πξόζζεηεο δαπάλεο ιόγσ δπζρεξεηώλ θαη εκπνδίσλ θάζε 

είδνπο, γηα ηα δηνηθεηηθά έμνδα, ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή 
έμνδα, από δπζρέξεηεο θάζε είδνπο πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ πξνβιεθζεί, πνπ όπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πνζνζηό 

ησλ Γεληθώλ Δμόδσλ ηνπ Αλαδόρνπ. 

36. Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ Σηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδόρνπ 

επηβαξύλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ.  
 

 

 

Α  Ρ  Θ  Ρ  Α  
 

Α’ ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΑΝΣΙΣΗΡΗΞΔΙ-ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΠΟΙΙΑ 

 

 

Α.Σ. 1 ΝΑΤΓΡ 3.10.02.01  
 Σίηινο: Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο Με 
πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Μνλάδα Μέηξεζεο  m3                                                                                               
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6081.1 100%                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο 
 πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθώλ ηπρόλ ππαξρνπζώλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εύξνο θαηάιεςεο νδηθνύ άμνλα ππό θπθινθνξία, κε 
νπνηνλδήπνηε ηξόπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξώ ή κε 
ππόγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνύζα ή ππνβηβαδόκελε κε άληιεζε), ζύκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ". 
 Η θνπή ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα 
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθόθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 
κνλάδαο ηνπ άξζξνπ. 
 Η ρξήζε αληιηώλ δελ πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, όζν 
θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εληόο ηνπ νξύγκαηνο θαη κέρξη ηεο 
απνπεξάησζεο απηώλ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε. 
 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο 
 (αλ  απαηηνύληαη), ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξύγκαηνο ζηηο 
απαηηνύκελεο δηαηνκέο ζε ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηύπσλ γηα ηε δηάζηξσζε 
ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα 
 εθζθαθήο, θαζώο θαη ηα ηπρόλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή 
 πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδόληηεο ή θαηαθόξπθεο). 
 Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνύληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ 
ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνύ κήθνπο νξύγκαηνο. Οη εηδηθέο 
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αληηζηεξίμεηο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα, ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηε κειέηε. 
 Oη εθζθαθέο επηκεηξώληαη αλά δώλε βάζνπο (έσο 4,00 m, από 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) 
θαη γηα θάζε δώλε εθαξκόδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξόλ άξζξν, αλαιόγσο ηνπ 
πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντόλησλ. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ από άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζην εύξνο 
ηνπ νξύγκαηνο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 
 
 Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) νξύγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
 θαζνξίδνληαη από ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ 
νξύγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ. 
  Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί 
απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 
  Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m. 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  7,50 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  επηά θαη πελήληα ιεπηά 
 

 
Α.Σ. 2 ΝΑΤΓΡ 3.11.02.01 
 Σίηινο:  Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο βξαρώδεο Με πιάηνο  
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 
απόζηαζε. Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Μνλάδα Μέηξεζε  m3                                                                                               
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                           
ΤΓΡ 6082.1 100% 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε βξαρώδε πεηξώκαηα θάζε είδνπο, 
 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγώλ γξαληηηθώλ θαη ησλ ηζρπξώο ζπγθνιιεκέλσλ 
 (cemented) θξνθαινπαγώλ ζρεκαηηζκώλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εύξνο 
 θαηάιεςεο νδηθνύ άμνλα ππό θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνύ εμνπιηζκνύ 
 (πδξαπιηθήο ζθύξαο ή αεξνζθπξώλ), ρξήζε δηνγθσηηθώλ επίσλ εθξεθηηθώλ (ηύπνπ 
Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθώλ (κε εθαξκνγή κηθξώλ 
γνκώζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλώλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο ζξαπζκάησλ), όηαλ απηό 
επηηξέπεηαη από ηηο αξκόδηεο Αξρέο, ελ μεξώ ή κε ππόγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνύζα ή 
ππνβηβαδόκελε κε άληιεζε) ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 
"Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ". 
 Η θνπή ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα 
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθόθηε. 
 Η ρξήζε αληιηώλ δελ πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, όζν 
θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εληόο ηνπ νξύγκαηνο θαη κέρξη ηεο 
απνπεξάησζεο απηώλ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε. 
 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο(αλ  
απαηηνύληαη), ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξύγκαηνο ζηηο 
απαηηνύκελεο δηαηνκέο ζε ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηύπσλ γηα ηε δηάζηξσζε 
ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζώο θαη 
ηα ηπρόλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο 
πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδόληηεο ή θαηαθόξπθεο). 
 Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνύληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ 
ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνύ κήθνπο νξύγκαηνο. Οη εηδηθέο 
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αληηζηεξίμεηο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα, ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηε κειέηε. 
 Oη εθζθαθέο επηκεηξώληαη αλά δώλε βάζνπο (έσο 4,00 m, από 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) 
θαη γηα θάζε δώλε εθαξκόδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξόλ άξζξν, αλαιόγσο ηνπ 
πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντόλησλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη 
απνμειώζεηο αζθαιηηθώλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ από άνπιν ζθπξόδεκα 
ζην εύξνο ηνπ νξύγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ελώ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 
νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
  
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) νξύγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
 θαζνξίδνληαη από ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ 
νξύγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ. 
  Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί 
απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 
  Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m. 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  26,30 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  είθνζη έμη θαη ηξηάληα ιεπηά 
 

 
Α.Σ. 3 ΝΑΤΓΡ 5.04  
 Σίηινο: Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε πξντόληα εθζθαθώλ, κε ηδηαίηεξεο 
απαηηήζεηο ζπκπύθλσζεο 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Μνλάδα Μέηξεζε  m3                                                                                               
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                           
ΤΓΡ 6067                                                                                                                 
100% 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δώλε 
 δηέιεπζεο νδηθώλ αμόλσλ, ζε ζηξώζεηο πάρνπο έσο 30 cm κε θαηάιιεια πξντόληα 
εθζθαθώλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ απνηεζεί παξαπιεύξσο ή δάλεηα ρώκαηα πνπ έρνπλ 
κεηαθεξζεί επί ηόπνπ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 
 "Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ" 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πξντόλησλ πνπ έρνπλ 
απνηεζεί ή πξνζθνκηζζεί, ε έθξηςε ζηό όξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά(όπνπ 
απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξώζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα 
θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ λεξνύ) θαη ε ζπκπύθλσζε κε δνλεηηθνύο ζπκππθλσηέο 
δηαζηάζεσλ αλαιόγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο, νύησο ώζηε λα επηηεπρζεί βαζκόο 
ζπκπύθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλόκελε ππθλόηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 
95% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor 
(Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2). 
 
 Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ όγθνπ επίρσζεο νξπγκάησλ. 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  1,55 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  έλα θαη πελήληα πέληε ιεπηά 
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Α.Σ. 4 ΝΑΤΓΡ 5.05.02 

 Σίηινο: Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν 
ιαηνκείνπ Γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Μνλάδα Μέηξεζε  m3                                                                                               
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6068 100%                                                                                                                                                                                                                                                           
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δώλε 
 δηέιεπζεο νδηθώλ αμόλσλ, ζε ζηξώζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό 
ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-
01-03-02 "Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ" 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ 
 δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζην 
όξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (όπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξώζεηο 
πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ λεξνύ) 
θαη ε ζπκπύθλσζε κε δνλεηηθνύο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιόγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ 
νξύγκαηνο, νύησο ώζηε λα επηηεπρζεί βαζκόο ζπκπύθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά 
θαηλόκελε ππθλόηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο ππθλόηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη 
εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor 
 (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2). 
  Γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 
 Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ όγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκώλ 
 πιεξσκήο ηνπ νξύγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) : 17,60 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  δέθα επηά θαη εμήληα ιεπηά 
 

 
Α.Σ. 5 ΝΑΤΓΡ 5.08 
 Σίηινο: ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Μνλάδα Μέηξεζε  m3                                                                                               
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6069.1 100%                                                                                                                                                                                                                                                         
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ εληόο νξύγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 
νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ, ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 08-01-03-02 "Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ" 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
 α. Η πξνκήζεηα ηεο άκκνπ (εμόξπμε, θνζθίληζκα θιπ) θαη ε κεηαθνξά ηεο επί ηόπνπ 
 ηνπ έξγνπ 
 β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνύ ζην όξπγκα. 
 γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξώζεο έδξαζεο θαη ε ηύπαλζε ή ειαθξά ζπκπύθλσζε ηεο 
ζηξώζεο εγθηβσηηζκνύ έηζη ώζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηώλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 
 
 Σηκή γηα έλα θπβηθό κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο 
από ηελ κειέηε 
 γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγώλ). 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  12,00 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  δώδεθα επξώ 
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Α.Σ.6 ΝΑΤΓΡ 5.09.02 
 Σίηινο: Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ακκνραιηθώδε πιηθά, κε ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Μνλάδα Μέηξεζε  m3                                                                                        
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                 
ΤΓΡ 6067 100% 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Δμπγηάλζεηο εδάθνπο ζεκειίσζεο δηαθόξσλ θαηαζθεπώλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ 
έξγνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ εμπγηάλζεσλ ππζκέλα ραλδάθσλ ζσιελώζεσλ) κε 
ακκνραιηθώδε πιηθά θαηά ζηξώζεηο, πάρνπο, θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη βαζκνύ 
ζπκπύθλσζεο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξόκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ, από 
 νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ησλ ακκνραιηθσδώλ πιηθώλ, ε δηάζηξσζε θαη ε ζπκπύθλσζή 
ηνπο κε ρξήζε θαηαιιήινπ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ. 
  Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ 
 
 Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ. 
 Δπξώ    
 (Αξηζκεηηθά) : 16,60 
  (Οινγξάθσο) :  δέθα έμη θαη εμήληα ιεπηά 
 

 
Α.Σ.7 ΝΑΤΓΡ 7.06  
 Σίηινο: Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Μνλάδα Μέηξεζε  m2                                                                                               
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                           
ΤΓΡ 6103 100% 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Αληηζηεξίμεηο πξαλώλ νξπγκάησλ, πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα, κε ζύζηεκα κεηαιιηθώλ 
ακθηπιεύξσλ πεηαζκάησλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ KRINGS ή 
αλαιόγνπ, ηεο απαηηνύκελεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ σζήζεσλ 
γαηώλ θαη ησλ πιεπξηθώλ επηθνξηίζεσλ από κόληκα ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο 
απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε 
 εθαξκνγήο ηνπ Αλαδόρνπ. 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 α. Η πξνζθόκηζε, ε ρξήζε,  νη κεηαθηλήζεηο από ζέζε θαη ε απνθόκηζε ηνπ 
 εμνπιηζκνύ, κε ηηο απαηηνύκελεο αληεξίδεο, ζπλδέζκνπο θ.ι.π. 
 β. Η απαζρόιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ 
πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή όξπγκα θαη ε ηπρόλ απαηηνύκελε βνεζεηηθή έκπεμε 
 γ. Η ζπλαξκνιόγεζε θαη απνζπλαξκνιόγεζε ησλ πεηαζκάησλ. 
 δ. Η ζηαδηαθή εμόιθεζή θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξύγκαηνο 
 ε. Οη πάζεο θύζεσο θζνξέο ησλ πεηαζκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο 
 Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) ηνπνζεηεζέλησλ  ακθηπιεύξσλ 
πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο (κε 1,00 m2 πεηάζκαηνο αληηζηεξίδνληαη 2,00 m2 παξεηώλ 
νξύγκαηνο). Δπηκεηξάηαη κόλν ην ηκήκα ηνπ πεηάζκαηνο πάλσ από ηελ ζηάζκε ηνπ 
ππζκέλα ηνπ νξύγκαηνο θαη κέρξη 20 cm πάλσ από ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 
 Δπηζήκαλζε: Σν παξόλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κόλνλ όηαλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ κειέηε 
ηνπ έξγνπ 
 
 Tηκή γηα έλα ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)  ηνπνζεηεζέλησλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο. 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  34,60 
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(Οινγξάθσο) :  ηξηάληα ηέζζεξα θαη εμήληα ιεπηά 
 

 
Α.Σ.8 ΝΑΟΓΟ Γ02.2                                                               
 Σίηινο: Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155)                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Μνλάδα Μέηξεζε m2                                                                                                
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο  ΝΟΓΟ 3211.Β  100%                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Καηαζθεπή ζηξώζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m από ζξαπζηά 
αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηύπνπ ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξώζεηο 
νδνζηξσκάησλ από αζύλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα από ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε 
ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή 
 ππόγεηα έξγα. 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλώλ θαη ηνπ λεξνύ δηαβξνρήο, 
 - ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, 
 - ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπύθλσζε, ώζηε λα πξνθύςεη ε πξνβιεπόκελε 
από ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 
 
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ζηξώζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m. 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) : 2,88 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  δύν θαη νγδόληα νθηώ  
 
 

 Α.Σ. 9 ΝΑΟΓΟ Γ01.2 
 Σίηινο: Τπόβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Μνλάδα Μέηξεζεο   m2                                                                                              
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΝΟΓΟ 3111.Β 100%                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Καηαζθεπή ζηξώζεο ππόβαζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m από 
ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηύπνπ ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 
"ηξώζεηο νδνζηξσκάησλ από αζύλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα από ηε κνξθή θαη 
ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή 
 ππόγεηα έξγα. 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλώλ θαη ηνπ λεξνύ δηαβξνρήο, 
 - ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, 
 - ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπύθλσζε, ώζηε λα πξνθύςεη ε πξνβιεπόκελε 
από ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 
 
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ζηξώζεο ππόβαζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m. 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  2,78 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  δύν θαη εβδνκήληα νθηώ ιεπηά  
 

 



ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟ ΔΡΓΟ ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ                                                                                   ΣΔΤΥΟ 5: ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ.  ζει.11 

 

Α.Σ. 10 ΝΑΟΓΟ Γ03  
Σίηινο: Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Μνλάδα Μέηξεζεο m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΝΟΓΟ 4110 100%                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΜΔ-0 ή κε όμηλν 
αζθαιηηθό γαιάθησκα, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε 
ππαίζξηα θαη ππόγεηα έξγα, ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή 
πξνεπάιεηςε". 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ 
αληηπδξόθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε, 
 - ε δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο (ζέξκαλζε, 
ελαπνζήθεπζε, θύιαμε θιπ.), 
 - ν θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθό ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 
 - ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο ή ηνπ γαιαθηώκαηνο κε 
απηνθiλνύκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal), 
 - ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ από ηε δηάρπζε (όηαλ απαηηείηαη), 
 - ε ελδερόκελε δηάζηξσζε αδξαλνύο πιηθνύ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή 
πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απηνύ ζηνλ ηόπν δηάζηξσζεο. 
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  1,20 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  έλα θαη είθνζη ιεπηά 
 

 
Α.Σ. 11 ΝΑΟΓΟ Γ08.1  
Σίηινο: Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε 
θνηλήο αζθάιηνπ                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Μνλάδα Μέηξεζεο  m2                                                                                               
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΝΟΓΟ 4521Β 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, 
αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηόκηγκα 
παξαζθεπαδόκελν ελ ζεξκώ ζε κόληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 
ιαηνκείνπ, ηύπνπ Α 12,5 ή Α 20, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ 
 αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο". 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη ηεο 
αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 
 - ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 
 - ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνύ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηόπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 
 - ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ 
 - ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ώηε λα 
πξνθύςεη ε πξνδηαγξαθόκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιόηεηα 
 - ε πιήξεο ζπκπύθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελώζεσλ 
γηα ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθώλ ηρλώλ. 
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 ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ. 
  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηόηεηαο θαη 
ραξαθηεξηζηηθώλ ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν 
πάρνο ηεο θαη ηνλ ηύπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ, σο εμήο: 
  Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο 
αζθάιηνπ. 
   Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  9,32 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  ελλέα θαη ηξηάληα δύν ιεπηά 
 

Β’ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ-ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ 
ΔΡΓΑΙΔ-ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ  
 
 
Α.Σ. 12 ΝΑΤΓΡ 9.10.03 
 Σίηινο: Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 
 
Μνλάδα Μέηξεζε m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                    
ΤΓΡ 6326                                                                                                           
100% 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηόηεηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ Καλνληζκνύ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ 
Δ.Κ.Ω.. (εθ' όζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζώο 
 θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη ε  θαηαζθεπή ησλ θαινππηώλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία 
άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΤΓΡ. 
 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθό ζθπξόδεκα, ή ε πξνκήζεηα, 
θνξηνεθθόξησζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ (αδξαλώλ, ηζηκέλησλ, λεξνύ) γηα ηελ 
παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθόζνλ ην ζθπξόδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην 
(εξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλώλ πιηθώλ θαη 
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ 
 ζέζε δηάζηξσζεο. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 
ηεο εθάζηνηε απαηηνύκελεο πνζόηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππό ηελ εθαξκνδόκελε θνθθνκεηξηθή 
δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαηά πεξίπησζε.  ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα 
ε ελζσκαηνύκελε πνζόηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξόδεκα. 
 Η απαηηνύκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην 
γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνύκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ 
 ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδόρνπ. 
 β. Σα πάζεο θύζεσο πξόζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθώλ) πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ 
εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξώληαη ηδηαηηέξσο. 
 γ. Η  ρξήζε δνλεηώλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακόξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο 
(ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα 
ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
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 δ. Η ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί 
ηόπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζώο θαη ε πεξηζπιινγή, 
θόξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρόλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεύκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ 
έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο. 
 ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξόζζεηε επεμεξγαζία δηακόξθσζεο δαπέδσλ εηδηθώλ 
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθό δάπεδν). 
 Οη ηηκέο ηνπ παξόληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηώληαη από ην 
κέγεζνο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (εθηόο από ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξώλ 
απνκαθξπζκέλσλ ηερληθώλ έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκόδεηαη ε πξνζαύμεζε ηηκήο πνπ 
 θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θάζεηο 
(ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρόλ ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο 
θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελόηεηα ρώξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθώλ 
θαηαζθεπώλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππό αθξαίεο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
 
 Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ΔΣΔΠ: 
  01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 
  01-01-02-00:─Γηάζηξσζε─θαη─ζπκπύθλσζε─ζθπξνδέκαηνο   

  01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
  01-01-04-00:Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
  01-01-05-00:Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
  01-01-07-00:θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνύ ζην ζθπξόδεκα επί ηόπνπ 
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 
ιεπηώλ από ηελ αλάκημε, εθηόο εάλ εθαξκνζζνύλ επηβξαδπληηθά πξόζζεηα κε βάζε 
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
  Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15. 
 
 Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, ζύκθσλα κε 
 ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο 
 Δπξώ                                                                                                     
(Αξηζκεηηθά) :  77,00 
                                                                                                        
(Οινγξάθσο) :  εβδνκήληα επηά 
 

 
Α.Σ. 13 ΝΑΤΓΡ 9.10.05 
Σίηινο: Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Μνλάδα Μέηξεζε m3                                                                                             
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                    
ΤΓΡ 6329                                                                                                           
100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηόηεηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
 Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ Καλνληζκνύ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ 
Δ.Κ.Ω.. (εθ' όζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζώο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη ε  θαηαζθεπή ησλ θαινππηώλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία 
άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΤΓΡ. 
 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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 α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθό ζθπξόδεκα, ή ε πξνκήζεηα, 
θνξηνεθθόξησζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ (αδξαλώλ, ηζηκέλησλ, λεξνύ) γηα ηελ 
παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθόζνλ ην ζθπξόδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην 
(εξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλώλ πιηθώλ θαη 
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ 
 ζέζε δηάζηξσζεο. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 
ηεο εθάζηνηε απαηηνύκελεο πνζόηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππό ηελ εθαξκνδόκελε 
 θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαηά πεξίπησζε.  ε νπδεκία πεξίπησζε 
επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνύκελε πνζόηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξόδεκα. 
 Η απαηηνύκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην 
γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνύκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ 
 ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδόρνπ. 
 β. Σα πάζεο θύζεσο πξόζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθώλ) πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ 
εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξώληαη ηδηαηηέξσο. 
 γ. Η  ρξήζε δνλεηώλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακόξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο 
(ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα 
ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 δ. Η ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί 
ηόπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζώο θαη ε πεξηζπιινγή, 
θόξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρόλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεύκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ 
έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο. 
 ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξόζζεηε επεμεξγαζία δηακόξθσζεο δαπέδσλ εηδηθώλ 
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθό δάπεδν). 
 Οη ηηκέο ηνπ παξόληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηώληαη από ην 
κέγεζνο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (εθηόο από ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξώλ 
απνκαθξπζκέλσλ ηερληθώλ έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκόδεηαη ε πξνζαύμεζε ηηκήο πνπ 
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θάζεηο 
(ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρόλ ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο 
θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελόηεηα ρώξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθώλ 
θαηαζθεπώλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππό αθξαίεο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
 Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ΔΣΔΠ: 
  01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 
  01-01-02-00:─Γηάζηξσζε─θαη─ζπκπύθλσζε─ζθπξνδέκαηνο 

  01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
  01-01-04-00:Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
  01-01-05-00:Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
  01-01-07-00:θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνύ ζην ζθπξόδεκα επί ηόπνπ 
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 
ιεπηώλ από ηελ αλάκημε, εθηόο εάλ εθαξκνζζνύλ επηβξαδπληηθά πξόζζεηα κε βάζε 
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
  Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25. 
 
 Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, ζύκθσλα κε 
 ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο 
 Δπξώ                                                                                                     
(Αξηζκεηηθά) :  88,00 
(Οινγξάθσο) :  νγδόληα νθηώ 
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Α.Σ. 14 ΝΑΤΓΡ 9.01 
Σίηινο : Ξπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη επηπέδσλ επηθαλεηώλ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Μνλάδα Μέηξεζε   m2                                                                                              
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                           
ΤΓΡ6301                                                                                                                 
100% 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Απινί μπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη (θαινύπηα) επηπέδσλ επηθαλεηώλ θαηαζθεπώλ πάζεο 
θύζεσο πδξαπιηθώλ έξγσλ από ζθξόδεκα, όπσο αλνηθηώλ θαη θιεηζηώλ αγσγώλ 
νξζνγσληθήο δηαηνκήο ,ζε επζπγξακκία ή θακπύιε, βάζξσλ, ηνίρσλ, πιαθώλ, θξεαηίσλ 
θ.ι.π. ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ από ην δάπεδν εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ιθξηώκαηα" θαη 01-04-00-00 "Καινύπηα θαηαζθεπώλ 
από ζθπξόδεκα (ηύπνη)" 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - Η πξνζθόκηζε επί ηόπνπ ησλ έξγσλ όισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθώλ γηα ηελ 
 δηακόξθσζε ησλ θαινππηώλ (αλάινγα κε ην ζύζηεκα ηνπ θαινππηνύ πνπ εθαξκόδεηαη) 
 - Οη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνύ (μπινηύπνπ, κεηαιινηύπνπ, πιαζηηθνηύπνπ 
ή/θαη ζπλδπζκνύ απηώλ), ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο 
ζθπξνδέηεζε ζηνηρείσλ, ζύκθσλα ηηο θαζνξηδόκελεο απν ηελ κειέηε δηαζηάζεηο, αλνρέο 
θαη απαηηήζεηο επηθαλεηαθώλ ηειεησκάησλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρόιεζε 
εηδηθεπκέλνπ θαη κή πξνζσπηθνύ θαζώο θαη όια ηα εξγαιεία θαη ινηπά κέζα θαη 
εμνπιηζκόο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηηώλ. 
 - Η αλέγεξζε ησλ πάζεο θύζεσλ ηθξησκάησλ ή/θαη βνεζεηηθώλ θαηαζθεπώλ πνπ 
 απαηηνύληαη γηα ηελ ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηώλ. 
 - Η δηακόξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπώλ θαη δηαβαζξώλ γηα ηελ επρεξή θαη 
αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο 
 - Η επάιεηςε ηνπ μπινηύπνπ κε πιηθό δηεπθόιπλζεο ηεο απνθόιιεζεο 
 - Η πιήξεο απνζπλαξκνιόγεζε ησλ θαινππηώλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηδνκέλνπ 
από ηελ κειέηε ρξόλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζώο θαη ε ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία, 
θόξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθώλ. 
 - Ο πιήξεο θαζαξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο από πξνεμέρνληα ζηνηρεία 
πξόζδεζεο (ηδαβέηεο, θαξθηά, ζύξκαηα θιπ). 
 - Η απνθαηάζηαζε ηπρόλ θσιεώλ ζηηο απνθαιππηόκελεο επηθάλεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε 
ηζηκεληνθνλία ή ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ κειέηε ή/θαη ηηο 
νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. 
 - Ο πιήξεο θαζαξηζκόο ηνπ εξγνηαμίνπ από πάζεο θύζεσο ππνιείκαηα πιηθώλ 
 θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ 
αρξήζησλ θαξθνβεινλώλ. 
 - Η θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θύζεσο πιηθώλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη 
θαινππηώλ. ε θακκία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή 
 παξακνξθσκέλσλ πιηθώλ (μπιείαο, κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ θιπ) 
 - Η δαπάλε ησλ πάζεο θύζεσο πιαγίσλ κεηαθνξώλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο 
κεραληθά κέζα 
 - Η δαπάλε ησλ πιηθώλ πξόζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θύζεσο 
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) αλαπηπγκέλεο επηθάλεηαο ζε επαθή κε ην ζθπξόδεκα. 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  8,20 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  νθηώ θαη είθνζη ιεπηά 
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Α.Σ. 15 ΝΑΤΓΡ 9.26 
 Σίηινο: Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Μνλάδα Μέηξεζεο kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                    
ΤΓΡ6311                                                                                                           
100% 
 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο πάζεο 
 θύζεσο θαηαζθεπώλ πδξαπιηθώλ έξγσλ, κνξθήο δηαηνκώλ θαη θαηεγνξίαο (ράιπβαο 
B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακόξθσζή ηνπ ζύκθσλα 
κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη 
ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ 
ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ" Η ηνπνζέηεζε ηνπ 
ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ ή ηεο επηθαλείαο 
έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα βάζεη αλαιπηηθώλ 
Πηλάθσλ Οπιηζκνύ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
 νπιηζκνύ. 
 Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
ιεπηνκεξώο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί 
κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθό βάξνο. 
Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκώλ, ζα ππνγξάθνληαη από 
ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινύλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκώλ. 
 Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 
3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 
απνδεθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
  
           |           Πεδίν εθαξκνγήο                    | 
 
 
__________|______________________________________________|_______________
_______ 
   Ολνκ.   |        | Κνπινύξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ. 
 δηάκεηξνο | Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν 
   (mm)    |        |    πξντόληα    |    δηθηπώκαηα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
 
__________|________|________________|____________________|_________|______
______ 
           | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|______
______ 
   5,0     |        |   λ    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
   5,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  23,8   |   0,187 
   6,0     |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  28,3   |   0,222 
   6,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  33,2   |   0,260 
   7,0     |        |   λ    |       |    λ    |          |  38,5   |   0,302 
   7,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  44,2   |   0,347 
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   8,0     |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  50,3   |   0,395 
  10,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  78,5   |   0,617 
  12,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  113    |   0,888 
  14,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  154    |   1,21 
  16,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  201    |   1,58 
  18,0     |   λ    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
  20,0     |   λ    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
  22,0     |   λ    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
  25,0     |   λ    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
  28,0     |   λ    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
  32,0     |   λ    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
  40,0     |   λ    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
  
ηελ ηηκή κνλάδαο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, δηακόξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα: 
 ─Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό κε ζύξκα, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο  

δηαζηαπξώζεηο θαη όρη ελαιιάμ 
 - Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο. 
 - Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
πξνβιεπόκελνπ από ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνύ, θαζώο θαη 
αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2), εθηόο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη 
ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ. 
 - Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από ην 
δάπεδν εξγαζίαο. 
 - Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ 
 αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά). 
 - Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
  
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν (kg) ζηδεξνύ νπιηζκνύ πδξαπιηθώλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 
 ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 Δπξώ                                                                                                     
(Αξηζκεηηθά) :  0,98 
 (Οινγξάθσο) :  ελελήληα νθηώ ιεπηά 

 
 
Α.Σ. 16 ΝΑΟΓΟ Β30.3 

Σίηινο: Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ, xαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Μνλάδα Μέηξεζεο  kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο 
 ΤΓΡ 7018 100%                                                                                                                                    
  
Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο πάζεο 
θύζεσο θαηαζθεπώλ, κνξθήο δηαηνκώλ θαη θαηεγνξίαο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, 
δηακόξθσζή ηνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε 
νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα 
 ζρέδηα νπιηζκνύ. Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιύβδηλνο 
νπιηζκόο 
 ζθπξνδεκάησλ" 
 Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ 
ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ 
θιπ). 
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 Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα, αλά θαηεγνξία 
νπιηζκνύ (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθώλ Πηλάθσλ 
Οπιηζκνύ. 
 Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα 
ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν 
θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ. 
 Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
ιεπηνκεξώο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί 
κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθό βάξνο. 
Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκώλ, ζα ππνγξάθνληαη από 
ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινύλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκώλ. 
 Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 
3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 
απνδεθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
  
 |         |           Πεδίν εθαξκνγήο                    |                     | 
 
|_________|______________________________________________|_______________
______| 
 | Ολνκ.   |        | Κνπινύξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ.   | 
 |δηάκεηξνο| Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν| 
 | (mm)    |        |    πξντόληα    |    δηθηπώκαηα      | (mm2)   |  (Kg/m)   | 
 
|_________|________|________________|____________________|_________|______
_____| 
 |         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           | 
 
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|______
_____| 
 |   5,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  19,6   |   0,154   | 
 |   5,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  23,8   |   0,187   | 
 |   6,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  28,3   |   0,222   | 
 |   6,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  33,2   |   0,260   | 
 |   7,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  38,5   |   0,302   | 
 |   7,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  44,2   |   0,347   | 
 |   8,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  50,3   |   0,395   | 
 |  10,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  78,5   |   0,617   | 
 |  12,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  113    |   0,888   | 
 |  14,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  154    |   1,21    | 
 |  16,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  201    |   1,58    | 
 |  18,0   |   λ    |        |       |         |          |  254    |   2,00    | 
 |  20,0   |   λ    |        |       |         |          |  314    |   2,47    | 
 |  22,0   |   λ    |        |       |         |          |  380    |   2,98    | 
 |  25,0   |   λ    |        |       |         |          |  491    |   3,85    | 
 |  28,0   |   λ    |        |       |         |          |  616    |   4,83    | 
 |  32,0   |   λ    |        |       |         |          |  804    |   6,31    | 
 |  40,0   |   λ    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 ηνο επηκεηξνύκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, 
δηακόξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα: 
 - Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξώζεηο θαη 
όρη ελαιιάμ, 
 κε ζύξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνύ ή κε 
ειεθηξνζπγθόιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρύησλ παζζάισλ. 
 - Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο. 
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Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
πξνβιεπόκελνπ από ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνύ, θαζώο θαη 
αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2) 
 - Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από ην 
δάπεδν εξγαζίαο 
 - Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο 
πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά) 
 - Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 
  Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C 
  
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν ζηδεξνύ νπιηζκνύ ηνπνζεηεκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 Δπξώ                                                                                                     
(Αξηζκεηηθά) :  1,15 
(Οινγξάθσο) :  έλα θαη δέθα πέληε ιεπηά 
 
 

Α.Σ. 17 ΝΑΟΓΟ Β51 
 Σίηινο: Πξόρπηα θξάζπεδα  από ζθπξόδεκα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Μνλάδα Μέηξεζεο: κέηξν κήθνπο                                                                                                 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο 
 ΝΟΓΟ 2921 100%                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25, 
δηαηνκήο πιάηνπο 0,15 m θαη ύςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο, κε απόηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπύισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, 
 θόκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δόλεζε 
θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο 
μπιόηππνπο. 
 Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 "Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη 
νκβξίσλ θαηαζηξώκαηνο νδώλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξόδεκα". 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ πιελ 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
 ηεο βάζεο έδξαζεο, 
 - ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπύιε ζηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο από ηα 
ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο όρη κηθξόηεξνπ ησλ 
0,50 m, κε ιεία επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ από απηά 
ζπλερνύο πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10x0,20 m από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν 
εγθηβσηηζκόο ηνπο θαη ε αξκνιόγεζή ηνπο κε 
 ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ. 
 
 Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο 
ηνπ, ε νπνία 
 επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο. 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  9,60 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  ελλέα θαη εμήληα ιεπηά 
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Α.Σ. 18 ΝΑΟΓΟ Β29.2.1 
 Σίηινο: Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηάθξσλ θιπ. κε ζθπξόδεκα C12/15, άνπιν 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Μνλάδα Μέηξεζεο m3                                                                                              
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο 
 ΝΟΓΟ 2531 100%                                                                                                                                                                                                                                             
  
Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Καηαζθεπέο ηερληθώλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη ύςνπο από 
ζθπξόδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κόληκν ή εξγνηαμηαθό ζπγθξόηεκα παξαγσγήο, κε 
ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ 
θόθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζόηεηαο, σο θαη ηα ηπρόλ 
αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. 
πξόζκηθηα. 
 ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ησλ πάζεο θύζεσο πιηθώλ 
παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνύ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε 
ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 
 - ε πξνζθόκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ησλ 
πάζεο θύζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηύπσλ ή ζηδεξνηύπσλ (επηπέδσλ, 
θακπύισλ ή ζηξεβιώλ επηθαλεηώλ), 
 θαζώο θαη εηδηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε 
(ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνώζεζεο, πξνβνιν-δόκεζεο, αλαξξηρόκελνη ζηδεξόηππνη 
θιπ), 
 - ηα πάζεο θύζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, 
άληιεζε, αλύςσζε, θαηαβηβαζκό, αλάκεημε, δόλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 
 - ε δηακόξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηύπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνώζεζε θαη 
πξνβνινδόκεζε θαζώο 
 - ε κεξηθή ή νιηθή απώιεηα ησλ ζσκάησλ δηακόξθσζεο θηβσηηνκόξθσλ, θπιηλδξηθώλ ή 
άιιεο κνξθήο θελώλ, 
 - ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ αξκώλ 
 - ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) 
κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ 
 Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
 - νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ ζύλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 
 - νη δαπάλεο ησλ κειεηώλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζόδνπ, ησλ βνεζεηηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θύζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηώλ πνπ αθνξνύλ 
ζηηο κεζόδνπο πξνβνινδόκεζεο, πξνώζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ 
δνθώλ), 
 - ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηώλ, ειέγρσλ, δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ, 
 - νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηώκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα 
γεθπξώλ δηαζηάζεσλ 
 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 
 - ε πξόζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνύκελν ζθπξόδεκα, εθηόο από ηε ζιηπηηθή αληνρή, 
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ κειέηε ηύπν ηνπ 
επηθαλεηαθνύ ηειεηώκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απόξξηςε ηεο 
θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλώλ, 
πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα 
θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπώλ ζε πξαγκαηηθνύο όγθνπο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε, κε 
αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκώλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε 
πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελώλ δηέιεπζεο αγσγώλ, ησλ γξακκηθώλ 
ζθνηηώλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθώλ εζνρώλ βάζνπο κέρξη 5 cm, 
αθαηξνπκέλσλ όκσο ησλ θελώλ πνπ 
 δηακνξθώλνληαη κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
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Η─επηκέηξεζε─ηνπ─ζθπξνδέκαηνο─πνπ─δηαζηξώλεηαη─ρσξίο─ηε─ρξήζε─μπινηύπσλ,─
ζα─γίλεηαη─κε─βάζε─ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν 

ηπρόλ επηπιένλ όγθνο πνπ δηαζηξώζεθε ιόγσ έιιεηςεο μπινηύπσλ. 
 Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην ύςνο από ην έδαθνο, λνείηαη ην 
ύςνο ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα από ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη όρη ηελ 
ηπρόλ δηακνξθνύκελε κεηά από εθζθαθή. 
 Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο 
εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηώληαη από ην κέγεζνο απηώλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή 
πεξηζζόηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρόλ ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη 
δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ 
 δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελόηεηα ρώξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθώλ θαηαζθεπώλ, 
δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππό αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
θιπ). Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ 
εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε 
 ηύπν θαηαζθεπήο: 
 01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 
 01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
 01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
 01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
 01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
 01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ 
 01-03-00-00: Ιθξηώκαηα 
 01-04-00-00: Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη) 
 01-05-00-00: Γηακόξθσζε ηειηθώλ επηθαλεηώλ ζε έγρπην ζθπξόδεκα ρσξίο ρξήζε 
επηρξηζκάησλ Καηαζθεπή ζηεξεώλ έδξαζεο ξείζξσλ θαη θξαζπέδσλ, επελδεδπκέλσλ 
ηάθξσλ θάζε είδνπο (ηξαπεδνεηδώλ, ηξηγσληθώλ θιπ), ξακπώλ πξόζβαζεο ζε παξόδηεο 
ηδηνθηεζίεο, ρπηώλ βάζεσλ ππιώλσλ νδνθσηηζκνύ, ζηξώζεηο πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο 
γεθπξώλ θιπ από άνπιν ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15. 
 
 Σηκή αλά θπβηθό κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο από ζθπξόδεκα. 
 Δπξώ                                                                                                     
(Αξηζκεηηθά) :  86,50 
(Οινγξάθσο) :  νγδόληα έμη θαη πελήληα ιεπηά 
 
 

Α.Σ.19 ΝΑΟΓΟ Β29.2.2 

 Σίηινο:Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο θιπ από 
ζθπξόδεκα C12/15 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Μνλάδα Μέηξεζεο  m3                                                                                           
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο 
 ΝΟΓΟ 2531 100%                                                                                                                                   
  
Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Καηαζθεπέο ηερληθώλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη ύςνπο από 
ζθπξόδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κόληκν ή εξγνηαμηαθό ζπγθξόηεκα παξαγσγήο, κε 
ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ 
θόθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζόηεηαο, σο θαη ηα ηπρόλ 
αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. 
πξόζκηθηα. 
 ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ησλ πάζεο θύζεσο πιηθώλ 
παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνύ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε 
ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 
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 - ε πξνζθόκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ησλ 
πάζεο θύζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηύπσλ ή ζηδεξνηύπσλ (επηπέδσλ, 
θακπύισλ ή ζηξεβιώλ επηθαλεηώλ), 
 θαζώο θαη εηδηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε 
(ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνώζεζεο, πξνβνιν-δόκεζεο, αλαξξηρόκελνη ζηδεξόηππνη 
θιπ), 
 - ηα πάζεο θύζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, 
άληιεζε, αλύςσζε, θαηαβηβαζκό, αλάκεημε, δόλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 
 - ε δηακόξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηύπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνώζεζε θαη 
πξνβνινδόκεζε  
 - ε κεξηθή ή νιηθή απώιεηα ησλ ζσκάησλ δηακόξθσζεο θηβσηηνκόξθσλ, θπιηλδξηθώλ ή 
άιιεο κνξθήο θελώλ, 
 - ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ αξκώλ 
 - ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) 
κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ 
 Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
 - νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ ζύλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 
 - νη δαπάλεο ησλ κειεηώλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζόδνπ, ησλ βνεζεηηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θύζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηώλ πνπ αθνξνύλ 
ζηηο κεζόδνπο πξνβνινδόκεζεο, πξνώζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ 
δνθώλ), 
 - ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηώλ, ειέγρσλ, δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ, 
 - νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηώκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα 
γεθπξώλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 
 - ε πξόζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνύκελν ζθπξόδεκα, εθηόο από ηε ζιηπηηθή αληνρή, 
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ κειέηε ηύπν ηνπ 
επηθαλεηαθνύ ηειεηώκαηνο, βάζεη ηνπ 
 νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απόξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε 
(πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλώλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ 
θιπ). 
 Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπώλ ζε 
πξαγκαηηθνύο όγθνπο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκώλ, ησλ 
ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελώλ 
δηέιεπζεο αγσγώλ, ησλ γξακκηθώλ ζθνηηώλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθώλ 
εζνρώλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ όκσο ησλ θελώλ πνπ δηακνξθώλνληαη κε 
ζθνπό ηε κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
Η─επηκέηξεζε─ηνπ─ζθπξνδέκαηνο─πνπ─δηαζηξώλεηαη─ρσξίο─ηε─ρξήζε─μπινηύπσλ,─
ζα─γίλεηαη─κε─βάζε─ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν 

ηπρόλ επηπιένλ όγθνο πνπ δηαζηξώζεθε ιόγσ έιιεηςεο μπινηύπσλ. 
 Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην ύςνο από ην έδαθνο, λνείηαη ην 
ύςνο ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα από ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη όρη ηελ 
ηπρόλ δηακνξθνύκελε κεηά από 
 εθζθαθή. 
 Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο 
εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηώληαη από ην κέγεζνο απηώλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή 
πεξηζζόηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρόλ ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη 
δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ 
 δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελόηεηα ρώξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθώλ θαηαζθεπώλ, 
δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππό αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
θιπ). 
 Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 
αθνξά ηνλ θάζε 
 ηύπν θαηαζθεπήο: 
 01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 
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 01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
 01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
 01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
 01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
 01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ 
 01-03-00-00: Ιθξηώκαηα 
 01-04-00-00: Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη) 
 01-05-00-00: Γηακόξθσζε ηειηθώλ επηθαλεηώλ ζε έγρπην ζθπξόδεκα ρσξίο ρξήζε 
επηρξηζκάησλ Κνηηνζηξώζεηο ηερληθώλ έξγσλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο, ζηξώζεηο 
κόξθσζεο θιίζεσλ, πεξηβιήκαηα θαη βάζεηο έδξαζεο ζσιελσηώλ νρεηώλ θαη αγσγώλ 
(ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο, ηλνηζηκεληνζσιήλσλ, ζηδεξνζσιήλσλ θάζε είδνπο 
θιπ), ζηξώζεηο θζνξάο ζην εζσηεξηθό νρεηώλ, 
 επέλδπζε θνίηεο ξεκάησλ θιπ. κε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο C12/15. 
  
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο από ζθπξόδεκα. 
 Δπξώ                                                                    
(Αξηζκεηηθά) :  89,80 
(Οινγξάθσο) : Ογδόληα ελλέα θαη νγδόληα ιεπηά 
 

 
Α.Σ.20 ΝΑΟΓΟ Β52 

 Σίηινο: Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θ.ι.π. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Μνλάδα Μέηξεζεο m2                                                                                                 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο 
 ΝΟΓΟ 2922 100%                                                                                                                                           
  
Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Πιαθόζηξσζε πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θιπ, κε ηζηκεληόπιαθεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1339, 
δηαζηάζεσλ 0,50 x 0,50 m, πάρνπο 5 cm, αληηνιηζζεξέο, κε επηθαλεηαθή ζηνηβάδα από 
ιεπθό ηζηκέλην, ζύκθσλα κε ηελ 
 κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-02-02-00 "Πιαθνζηξώζεηο - ιηζνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ θαη 
πιαηεηώλ". 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ηζηκεληνπιαθώλ θαη ησλ πιηθώλ 
ζηεξέσζεο θαη αξκνιόγεζεο, 
 - ε ηνπνζέηεζε ησλ ηζηκεληνπιαθώλ, ε έδξαζε επί ζηξώζεσο αζβεζηνηζηκελην-
θνληάκαηνο πάρνπο 2,5 
 - 3,0 cm, απνηεινύκελνπ από έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε κέξε θαζαξήο άκκνπ θαη 180 
kg ηζηκέληνπ αλά m3, 
 - ε αξκνιόγεζε κε ηζηκεληνκαξκαξνθνλία κε ιεπθό ηζηκέλην ζε αλαινγία 650 kg 
ηζηκέληνπ αλά m3 καξκαξνθνλίαο θαη ν θαζαξηζκόο ησλ αξκώλ. 
  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν έηνηκεο πιαθνζηξώζεσο. 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  13,80 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  δέθα ηξία θαη νγδόληα ιεπηά 
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Α.Σ.21 ΝΑΤΓΡ 16.14.04τ 
Σίηινο: Έξγν εμόδνπ νξζνγσληθνύ νρεηνύ 2,00*3,00 ζε ξέκα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 Μνλάδα Μέηξεζε  ΣΔΜΆΥΙΟ                                                                                        
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                 
ΤΓΡ6327                                                                                                        
 
  
Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελόο ηεκαρίνπ έξγνπ εμόδνπ νξζνγσληθνύ νρεηνύ 3,00*2,00 
ζην ξέκα , από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25 κε ηελ απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπλαξκνγήο 
ηνπ ζηνλ νρεηό. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην: 
Δπξώ   
(Αξηζκεηηθά) :  20.000,00 
(Οινγξάθσο) : είθνζη ρηιηάδεο 

 
 
 Γ’ΩΛΗΝΩΔΙ-ΓΙΚΣΤΑ-ΦΡΔΑΣΙΑ-ΤΚΔΤΔ   
ΓΙΚΣΤΩΝ/ΩΛΗΝΩΔΩΝ  

 
 

Α.Σ.22 ΝΑΤΓΡ 12.14.01.04 
 
 Σίηινο: σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 
σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10 = 10 MPa),κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. 
δηακέηξνπ DN 63 mm / ΡΝ 10 atm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Μνλάδα Μέηξεζε   m                                                                                                
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                            
ΤΓΡ6621.1                                                                                                                
100% 
 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 σιελώζεηο ππό πίεζε από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο θαηά 
ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνύ, λεξνύ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε 
νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππό πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνύ. 
 Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), 
ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), 
ηνλ ηππνπνηεκέλν ιόγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: 
 
 ιόγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθό πάρνο ηνπ 
 ηνηρώκαηνο) θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμώζεζεο -extrusion-, 
 πνιπζηξσκαηηθήο εμώζεζεο, κε πξόζζεηε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable 
layer). 
 O αξηζκόο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε 
ηελ ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) 
 σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
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 ύκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά 
θαηεγνξία πιηθνύ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή 
SDR 
 ην παξόλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνύηνπ 
εμππαθνύεηαη όηη πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρώκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Πξόηππν. 
 Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειόηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πόζηκν λεξό, Ρ = γηα 
δίθηπα απνρέηεπζεο ππό πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 
 ην παξόλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο 
έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θύζεσο δίθηπα. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ζσιήλεο κε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) 
νθείινπλ λα πιεξνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθώλ, κεραληθώλ θαη ρεκηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ινηπνύο ζσιήλεο ΡΔ. 
 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
 α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηόπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζώο θαη ησλ εηδηθώλ 
ηεκαρίσλ από ΡΔ. 
 β. Η πξνζθόκηζε επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπώλ ζπγθόιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηώλ θαη ηα πάζεο θύζεσο απαηηνύκελα αλαιώζηκα. 
 γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη 
ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ ηνπο από ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνύο ζπγθνιιήζεσο (butt 
welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθώλ, θαζώο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηύνπ θαηά ηκήκαηα 
ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθόκηζε επί ηόπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηύνπ 
ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε δαπάλε γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ππό θαηαζθεπή αγσγνύ από 
 πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξόλ άξζξν αιιά 
πιεξώλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ 
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηύνπ θαη ν εγθηβσηηζκόο ησλ 
ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ. 
 
 Σηκή αλά κέηξν αμνληθνύ κήθνπο αγσγνύ από πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, 
αλά ηύπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 
  σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100(κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10=10MPa),κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ12201-2    
 
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
 Δπξώ                                                                                                            
(Αξηζκεηηθά) :  4,60 
                                                                                                                  
(Οινγξάθσο) :  ηέζζεξα θαη εμήληα ιεπηά 
 
 
Α.Σ.23 ΝΑΤΓΡ 12.14.01.06 
 Σίηινο:σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 
σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. 
δηακέηξνπ DN 90 mm / ΡΝ 10 atm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Μνλάδα Μέηξεζε   m                                                                                                
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                            
ΤΓΡ6621.1                                                                                                                
100% 
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 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 σιελώζεηο ππό πίεζε από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο θαηά 
ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνύ, λεξνύ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζεο 
νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππό πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνύ. 
 Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), 
ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), 
ηνλ ηππνπνηεκέλν ιόγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: 
 ιόγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθό πάρνο ηνπ 
 ηνηρώκαηνο) θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμώζεζεο -extrusion-, 
 πνιπζηξσκαηηθήο εμώζεζεο, κε πξόζζεηε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable 
layer). 
 O αξηζκόο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε 
ηελ ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) 
 σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 ύκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά 
θαηεγνξία πιηθνύ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή 
SDR 
 ην παξόλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνύηνπ 
εμππαθνύεηαη όηη πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρώκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Πξόηππν. 
 Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειόηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πόζηκν λεξό, Ρ = γηα 
δίθηπα απνρέηεπζεο ππό πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 
 ην παξόλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο 
έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θύζεσο δίθηπα. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ζσιήλεο κε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) 
νθείινπλ λα πιεξνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθώλ, κεραληθώλ θαη ρεκηθώ 
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ινηπνύο ζσιήλεο ΡΔ. 
 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
 α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηόπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζώο θαη ησλ εηδηθώλ 
ηεκαρίσλ από ΡΔ. 
 β. Η πξνζθόκηζε επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπώλ ζπγθόιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηώλ θαη ηα πάζεο θύζεσο απαηηνύκελα αλαιώζηκα. 
 γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη 
ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ ηνπο από ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνύο ζπγθνιιήζεσο (butt 
welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθώλ, θαζώο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηύνπ θαηά ηκήκαηα 
ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθόκηζε επί ηόπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηύν 
ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε δαπάλε γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ππό θαηαζθεπή αγσγνύ από 
 πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξόλ άξζξν αιιά 
πιεξώλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ 
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηύνπ θαη ν εγθηβσηηζκόο ησλ 
ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ. 
  
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνύ κήθνπο αγσγνύ από πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, 
αλά ηύπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 
  σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100(κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10 10MPa),─κε─ζπκπαγέο─ηνίρσκα,─θαηά─ 
ΔΛΟΣ─ΔΝ─12201-2  

 
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 



ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟ ΔΡΓΟ ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ                                                                                   ΣΔΤΥΟ 5: ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ.  ζει.27 

 

 Δπξώ                                                                                                            
(Αξηζκεηηθά) :  7,60 
                                                                                                                  
(Οινγξάθσο) :  επηά θαη εμήληα ιεπηά 
 
 

Α.Σ. 24 ΝΑΤΓΡ 12.14.01.07 
 Σίηινο: σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2                                                                                 
σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10 = 10 MPa),κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. 
δηακέηξνπ DN 110 mm / ΡΝ 10 atm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Μνλάδα Μέηξεζε m                                                                                                  
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                            
ΤΓΡ6621.1                                                                                                                
100% 
 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 σιελώζεηο ππό πίεζε από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο θαηά 
ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνύ, λεξνύ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε 
νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππό πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνύ. 
 Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), 
ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), 
ηνλ ηππνπνηεκέλν ιόγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: 
 ιόγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθό πάρνο ηνπ 
 ηνηρώκαηνο) θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμώζεζεο -extrusion-, 
 πνιπζηξσκαηηθήο εμώζεζεο, κε πξόζζεηε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable 
layer). 
 O αξηζκόο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε 
ηελ ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) 
 σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 ύκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά 
θαηεγνξία πιηθνύ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή 
SDR 
 ην παξόλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνύηνπ 
εμππαθνύεηαη όηη πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρώκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Πξόηππν. 
 Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειόηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πόζηκν λεξό, Ρ = γηα 
δίθηπα απνρέηεπζεο ππό πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 
 ην παξόλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο 
 έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θύζεσο δίθηπα. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ζσιήλεο κε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) 
νθείινπλ λα πιεξνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθώλ, κεραληθώλ θαη ρεκηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ινηπνύο ζσιήλεο ΡΔ. 
 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
 α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηόπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζώο θαη ησλ εηδηθώλ 
ηεκαρίσλ από ΡΔ. 
 β. Η πξνζθόκηζε επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπώλ ζπγθόιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηώλ θαη ηα πάζεο θύζεσο απαηηνύκελα αλαιώζηκα. 
 γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη 
ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ ηνπο από ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνύο ζπγθνιιήζεσο (butt 
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welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθώλ, θαζώο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηύνπ θαηά ηκήκαηα 
ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθόκηζε επί ηόπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηύνπ 
ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε δαπάλε γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ππό θαηαζθεπή αγσγνύ από 
 πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξόλ άξζξν αιιά 
πιεξώλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ 
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηύνπ θαη ν εγθηβσηηζκόο ησλ 
ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ. 
 
 Σηκή αλά κέηξν αμνληθνύ κήθνπο αγσγνύ από πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, 
 αλά ηύπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 
  σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100(κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10=10MPa), 
─κε─ζπκπαγέο─ηνίρσκα,─θαηά─ΔΛΟΣ─ΔΝ─12201-2   

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
 Δπξώ                                                                                                            
(Αξηζκεηηθά) :  10,10 
                                                                                                                  
(Οινγξάθσο) :  δέθα θαη δέθα ιεπηά 
 
 

 
Α.Σ. 25 ΝΑΤΓΡ 12.14.01.09 
 Σίηινο: σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ12201-2                                                                                  
σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10 = 10 MPa)κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. δηακέηξνπ 
DN 140 mm / ΡΝ 10 atm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Μνλάδα Μέηξεζε m                                                                                                  
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                            
ΤΓΡ6621.2                                                                                                                
100% 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 σιελώζεηο ππό πίεζε από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο θαηά 
ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνύ, λεξνύ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε 
νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππό πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνύ. 
 Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), 
ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), 
ηνλ ηππνπνηεκέλν ιόγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιόγνο ηεο 
εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθό πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο) θαη ηνλ 
ηξόπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμώζεζεο -extrusion-,πνιπζηξσκαηηθήο εμώζεζεο, κε 
πξόζζεηε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable layer). 
 O αξηζκόο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη 
 κε ηελ ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) 
 σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 ύκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά 
θαηεγνξία πιηθνύ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή 
SDR 
 ην παξόλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνύηνπ 
εμππαθνύεηαη όηη πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρώκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Πξόηππν. 
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 Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειόηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πόζηκν λεξό, Ρ = γηα 
δίθηπα απνρέηεπζεο ππό πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 
 ην παξόλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο 
έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θύζεσο δίθηπα. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ζσιήλεο κε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer 
νθείινπλ λα πιεξνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθώλ, κεραληθώλ θαη ρεκηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ινηπνύο ζσιήλεο ΡΔ. 
 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
 α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηόπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζώο θαη ησλ εηδηθώλ 
ηεκαρίσλ από ΡΔ. 
 β. Η πξνζθόκηζε επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπώλ ζπγθόιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηώλ θαη ηα πάζεο θύζεσο απαηηνύκελα αλαιώζηκα. 
 γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη 
ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ ηνπο από ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνύο ζπγθνιιήζεσο (but 
welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθώλ, θαζώο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηύνπ θαηά ηκήκαηα 
ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθόκηζε επί ηόπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηύνπ 
ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε δαπάλε γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ππό θαηαζθεπή αγσγνύ από 
 πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξόλ άξζξν αιιά 
πιεξώλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ 
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηύνπ θαη ν εγθηβσηηζκόο ησλ 
ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ. 
  
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνύ κήθνπο αγσγνύ από πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, 
αλά ηύπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 
  σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100(κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10=10MPa),─κε─ζπκπαγέο─ηνίρσκα, 
─θαηά─ΔΛΟΣ─ΔΝ─122012  

 
 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 140 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
 Δπξώ                                                                                                            
(Αξηζκεηηθά) :  15,10 
                                                                                                                  
(Οινγξάθσο) :  δέθα πέληε θαη δέθα ιεπηά 
 

 
Α.Σ. 26 ΝΑΤΓΡ 12.14.01.10 

 Σίηινο: σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2                                                                                 
σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10 = 10 MPa),κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. 
δηακέηξνπ DN 160 mm/ PN 10 atm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Μνλάδα Μέηξεζε   m                                                                                                
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                            
ΤΓΡ6621.3                                                                                                                
100% 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 σιελώζεηο ππό πίεζε από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο θαηά 
ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνύ, λεξνύ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζεο 
νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππό πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνύ. 
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 Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), 
ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), 
ηνλ ηππνπνηεκέλν ιόγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: 
 ιόγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθό πάρνο ηνπ 
 ηνηρώκαηνο) θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμώζεζεο -extrusion-, 
 πνιπζηξσκαηηθήο εμώζεζεο, κε πξόζζεηε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε –peelable 
layer). 
 O αξηζκόο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε 
ηελ ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) 
 σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 ύκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά 
θαηεγνξία πιηθνύ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή 
SDR 
 ην παξόλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνύηνπ 
εμππαθνύεηαη όηη πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρώκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Πξόηππν. 
 Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειόηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πόζηκν λεξό, Ρ = γηα 
δίθηπα απνρέηεπζεο ππό πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 
 ην παξόλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο 
έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θύζεσο δίθηπα. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ζσιήλεο κε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) 
νθείινπλ λα πιεξνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθώλ, κεραληθώλ θαη ρεκηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ινηπνύο ζσιήλεο ΡΔ. 
 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
 α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηόπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζώο θαη ησλ εηδηθώλ 
ηεκαρίσλ από ΡΔ. 
 β. Η πξνζθόκηζε επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπώλ ζπγθόιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
 ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηώλ θαη ηα πάζεο θύζεσο απαηηνύκελα αλαιώζηκα. 
 γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη 
ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ ηνπο από ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνύο ζπγθνιιήζεσο (butt 
welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθώλ, θαζώο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηύνπ θαηά ηκήκαηα 
ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθόκηζε επί ηόπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηύνπ 
ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε δαπάλε γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ππό θαηαζθεπή αγσγνύ από 
 πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξόλ άξζξν αιιά 
πιεξώλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ 
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηύνπ θαη ν εγθηβσηηζκόο ησλ 
ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ. 
  
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνύ κήθνπο αγσγνύ από πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, 
αλά ηύπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 
  σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100(κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10 = 10 MPa), ─κε─ζπκπαγέο─ηνίρσκα,─θαηά─ΔΛΟΣ─ΔΝ─122012   

 
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
 Δπξώ                                                                                                            
(Αξηζκεηηθά) :  17,30 
                                                                                                                   
(Οινγξάθσο) :  δέθα επηά θαη ηξηάληα ιεπηά 
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Α.Σ.27 ΝΑΤΓΡ 9.31.01 
 Σίηινο: Σππηθά θξεάηηα εθθέλσζεο, απιά 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Μνλάδα Μέηξεζε Σεκάρην                                                                                                  
Κσδηθνί Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                           
ΤΓΡ632750%                                                                                                                                                                           
ΤΓΡ 6311 50%                                                                                                                  
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Πιήξεο θαηαζθεπή ηππηθνύ θξεαηίνπ εθθέλσζεο, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη 
αλεμαξηήησο ηνπ βάζνπο ηεο ζσιελνγξακκήο από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζύκθσλα 
κε ηηο ηζρύνπζεο ΔΣΔΠ αλά επί κέξνπο αληηθείκελν εξγαζηώλ. 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - νη ηπρόλ απαηηνύκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκό αγσγώλ θαη δηθηύσλ 
 - νη απαηηνύκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε 
 είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρόλ απαηηνύκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ ηνπ 
 νξύγκαηνο, θαζώο θαη ε θνξηνεθθόξησζε ησλ πιενλαδόλησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ θαη 
ε 
 κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε 
 - νη απαηηνύκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειώζεηο 
 - νη ηπρόλ απαηηνύκελεο αληιήζεηο 
 - νη απαηηνύκελεο εμπγηαληηθέο ζηξώζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ 
 - νη θαηαζθεπέο από άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξόδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην 
(ζθπξόδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκόο, μπιόηππνη, πξόζκηθηα), ζύκθσλα 
κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο 
 - νη απαηηνύκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθώζεηο ηνπ θξεαηίνπ, ζύκθσλα κε ηα   ζρέδηα ηεο 
Μειέηεο 
 - ε κόλσζε ησλ εμσηεξηθώλ παξεηώλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε 
 - ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξώλ βαζκίδσλ θαη ηνπ 
θαιύκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 
 - ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε 
(ζσιήλαο, εηδηθά ηεκάρηα, ζύλδεζε θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλα) 
 - ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνύ (όηαλ πξνβιέπεηαη) 
 - ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξύγκαηνο κε ζξαπζηό πιηθό 
 - ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξύγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα 
νδνύ ή πεδνδξόκην) 
 - θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ, 
ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 
 ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ε ρπηνζηδεξή ζπξηαξσηή δηθιείδα θαη ην ηεκάρην 
εμάξκσζεο, πνπ πιεξώλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
  Σππηθό θξεάηην εθθέλσζεο απιό (ηύπνπ Α) 
  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  1.960,00 
                                                                                                                 
(Οινγξάθσο) :  ρίιηα ελληαθόζηα εμήληα 
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Α.Σ.28 ΝΑΤΓΡ 9.31.01 τετ. 
 Σίηινο: Πιήξεο θαηαζθεπή θξεαηίνπ Γηθιείδαο Φ125 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Μνλάδα Μέηξεζε Σεκάρην                                                                                                   
 
Κσδηθνί Αλαζεώξεζεο 
ΤΓΡ6327..50%                                                                                                                                                                           
ΤΓΡ 6311 50%  
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 
Γηά ηελ πιήξε θαηαζθεπή ρπηνζηδεξνύ θξεαηίνπ ξπζκηζηηθήο  ζπξηαξσηήο δηθιείδαο 
Φ125 ύςνπο όζν ην κέζν ύςνο ησλ ππό θαηαζθεπή σο ηα ηερληθά ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  500,00 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  πεληαθόζηα 
 
 
Α.Σ. 29 ΝΑΤΓΡ 12.14.01.13 
Σίηινο: σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 
σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10 = 10 MPa κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. δηακέηξνπ 
DN 250 mm / ΡΝ 10 atm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Μνλάδα Μέηξεζε m                                                                                                  
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο  
ΤΓΡ 6621.1 100%                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 σιελώζεηο ππό πίεζε από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο θαηά 
ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνύ, λεξνύ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζεο 
νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππό πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνύ. 
 Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), 
ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), 
ηνλ ηππνπνηεκέλν ιόγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: 
 ιόγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθό πάρνο ηνπ 
 ηνηρώκαηνο) θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμώζεζεο -extrusion-, 
 πνιπζηξσκαηηθήο εμώζεζεο, κε πξόζζεηε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable 
layer). 
 O αξηζκόο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε 
ηελ ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) σο 
εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 ύκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά 
θαηεγνξία πιηθνύ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή 
SDR. 
 ην παξόλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνύηνπ 
εμππαθνύεηαη όηη πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρώκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Πξόηππν. 
 Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειόηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πόζηκν λεξό, Ρ = γηα 
δίθηπα απνρέηεπζεο ππό πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 
 ην παξόλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο 
έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θύζεσο δίθηπα. 
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 Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ζσιήλεο κε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) 
νθείινπλ λα πιεξνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθώλ, κεραληθώλ θαη ρεκηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ινηπνύο ζσιήλεο ΡΔ. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ 
παξόληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
 α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηόπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζώο θαη ησλ εηδηθώλ 
ηεκαρίσλ από ΡΔ. 
 β. Η πξνζθόκηζε επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπώλ ζπγθόιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηώλ θαη ηα πάζεο θύζεσο απαηηνύκελα αλαιώζηκα. 
 γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη 
ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ ηνπο από ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνύο ζπγθνιιήζεσο (butt 
welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθώλ, θαζώο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηύνπ θαηά ηκήκαηα 
ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθόκηζε επί ηόπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηύνπ 
 ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε δαπάλε γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ππό θαηαζθεπή αγσγνύ από 
 πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξόλ άξζξν αιιά 
 πιεξώλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο 
 δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηύνπ θαη ν 
 εγθηβσηηζκόο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθώλ 
 άξζξσλ. 
  
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνύ κήθνπο αγσγνύ από πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, 
 αλά ηύπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 
  σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100(κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10=10MPa),─κε─ζπκπαγέο─ηνίρσκα,─θαηά─ΔΛΟΣ─ΔΝ─12201- 

  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 250 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
 Δπξώ                                                                                                            
(Αξηζκεηηθά) :  35,70 
                                                                                                                  
(Οινγξάθσο) :  ηξηάληα πέληε θαη εβδνκήληα ιεπηά 
 
 

 
Α.Σ. 30 ΝΑΤΓΡ 16.14.01 
 Σίηινο: Πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγώλ αθαζάξησλ από 
ζθπξόδεκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1917, εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ Φξεάηην εζση.δηακέηξνπ 
1,20 m 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Μνλάδα Μέηξεζε Σεκάρην                                                                                          
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                           
ΤΓΡ6327                                                                                                                 
100% 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Κπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο ή ζπκβνιήο αγσγώλ αθαζάξησλ εληόο θαηνηθεκέλεο 
 πεξηνρήο, νπνηνπδήπνηε ζπλνιηθνύ ύςνπο (από ηελ ζηάζκε ξνήο κέρξη ην θαηάζηξσκα 
ηεο νδνύ ή ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο), απνηεινύκελνπ από πξνθαηαζθεπαζκέλνπο 
δαθηπιίνπο θιπ ζηνηρεία από ζθπξόδεκα, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1917, κε 
ζήκαλζε CE, πιήξσο εγθαηεζηεκέλα. 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - Η ράξαμε κε αζθαιηνθόπηε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο απαηηνύκελεο εθζθαθήο θαη ε 
δηάλνημε ηνπ νξύγκαηνο ζε έδαθνο πάζεο θύζεσο κε ηηο ηπρόλ απαηηνύκελεο αληιήζεηο 
θαη αληηζηεξίμεηο 
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 - Η θόξησζε θαη κεηαθνξά πξνο απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαγώλ ζε νπνηαδήπνηε 
απόζηαζε 
 - Η θνηηόζηξσζε από ζθπξόδεκα C8/10 
 - Η πξνκήζεηα θαη πξνζθόκηζε επί ηόπνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ (δαθηύιηνη, πιάθα 
ζηέςεο, ζηνηρείν ιαηκνύ, θάιπκκα θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 124, βαζκίδεο, ειαζηηθνί δαθηύιηνη 
ζηεγάλσζεο θιπ) θαη ε ζπλαξκνιόγεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 
 - Η ζύλδεζε ησλ αγσγώλ αθίμεσο θαη αλαρσξήζεσο 
 - Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο όγθνπ ηνπ νξύγκαηνο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό 
πιηθό ιαηνκείνπ ζπκππθλσκέλν θαηά ζηξώζεηο ή πιηθό ειεγρόκελεο ρακειήο 
αληνρήο(ΤΔΥΑ) 
 - Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε (αλαθαηαζθεπή 
γύξσ από ην όξπγκα ησλ ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθώλ πνπ απνμειώζεθαλ 
γηα ηελ εθζθαθή) 
 Φξεάηην εζση. δηακέηξνπ 1,20 m. 
  
Σηκή αλά πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην από ζθπξόδεκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1917 (ηεκ) 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  1.290,00 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  ρίιηα δηαθόζηα ελελήληα 
 
 

Α.Σ.31 ΝΑΤΓΡ 16.04 
 Σίηινο:  Καηαζθεπή ζύλδεζεο αθηλήηνπ κε αγσγό αθαζάξησλ κε ζσιήλεο PVC/41 νλνκ. 
δηακέηξνπ D160 mm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Μνλάδα Μέηξεζε m                                                                                                
ΚσδηθόοΑλαζεώξεζεο                                                                                                                                                                                                                                                         
ΤΓΡ6711.1                                                                                                               
100% 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Καηαζθεπή ζύλδεζεο αθηλήηνπ κε αγσγό αθαζάξησλ ή αλαθαηαζθεπή ππάξρνπζαο κε  
ζσιήλεο PVC/41 νλνκ. δηακέηξνπ D160 mm, ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο από ζσιήλεο u-PVC" 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 - Η εθζθαθή ηνπ απαηηνπκέλνπ νξύγκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ, κέρξη ηελ ζηάζκε ηνπ 
ππάξρνληνο αγσγνύ ζύλδεζεο ή ηελ ζηάζκε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ λένπ. 
 - Η πξνκήζεηα θαη πξνζθόκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθώλ γηα ηελ λέα ζύλδεζε (ζσιήλεο 
PVC/41, εηδηθά ηεκάρηα, άκκνο εγθηβσηηζκνύ θιπ) 
 - Η απνμήισζε ηνπ ππάξρνληνο αγσγνύ (αλ απαηηείηαη) θαη ε ζύλδεζε λένπ ζηελ 
ππάξρνπζα αλακνλή ηνπ δηθηύνπ (ηύπνπ ζακαξηνύ-κνύθαο) 
 - Η θαηαζθεπή ηνπ λένπ αγσγνύ ζύλδεζεο, ν εγθηβσηηζκόο ηνπ κε άκκν θαη ε 
 επαλεπίρσζε ηνπ νξύγκαηνο 
 - Η θόξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιενλαδόλησλ πξντόλησλ εθζθαθήο θαη ε κεηαθνξά 
ηνπο πξνο απόζεζε ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 
 Η θαηαζθεπή αλακνλήο ζύλδεζεο (αλ απαηηείηαη) θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ 
 νδνζηξώκαηνο θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα 
ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ). 
 Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  15,50 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  δέθα πέληε θαη πελήληα ιεπηά 
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Α.Σ.32 ΝΑΤΓΡ 16.14.01 τ. 
 Σίηινο: Φξεάηην Τδξνζπιινγήο Μνλό. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Μνλάδα Μέηξεζεο  ΣΔΜΑΥΙΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                    
ΤΓΡ6327                  
Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελόο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κνλνύ, σο ηα ηερληθά ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιινπξγηθώλ. 
 
Σηκή ελόο ηεκαρίνπ  
Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  671,49 
                                                                                                                
(Οινγξάθσο) :  εμαθόζηα εβδνκήληα έλα θαη ζαξάληα ελλέα ιεπηά 
 
 
 

Α.Σ.33 ΝΑΤΓΡ 16.14.01 τ. 
 Σίηινο: Φξεάηην Τδξνζπιινγήο Γηπιό. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Μνλάδα Μέηξεζεο  ΣΔΜΑΥΙΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                    
ΤΓΡ 6327 
 
Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελόο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο δηπινύ, σο ηα ηερληθά ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιινπξγηθώλ. 
 
Σηκή ελόο ηεκαρίνπ  
Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  1.217,22 
                                                                                                              
(Οινγξάθσο) :  ρίιηα δηαθόζηα δέθα επηά θαη είθνζη δύν ιεπηά 

 
 
Α.Σ.34 ΝΑΤΓΡ  16.14.01 τ. 
 Σίηινο: Φξεάηην Τδξνζπιινγήο Σξηπιά. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Μνλάδα Μέηξεζεο  ΣΔΜΑΥΙΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                    
Τδξ 6327                  
Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελόο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο ηξηπινύ, σο ηα ηερληθά ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιινπξγηθώλ. 
Σηκή ελόο ηεκαρίνπ  
Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) :  1.694,48 
                                                                                                              
(Οινγξάθσο) :  ρίιηα εμαθόζηα ελελήληα ηέζζεξα θαη ζαξάληα νθηώ ιεπηά   
 

Α.Σ.35 ΝΑΤΓΡ 16.14.01τετ. 
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 Σίηινο: Δζραξσηόο αγσγόο Τδξνζπιινγήο. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Μνλάδα Μέηξεζεο  Μέηξν Μήθνπο                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                    
ΤΓΡ 6327                  
Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελόο εζραξσηνύ αγσγνύ πδξνζπινγήο (0,3*0,55), σο ηα 
ηερληθά ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηαιινπξγηθώλ. 
 
Σηκή ελόο κέηξνπ κήθνπο 
Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) : 150,00 
                                                                                                              
(Οινγξάθσο) :  εθαηό πελήληα  
 
 

Α.Σ.36 ΝΑΤΓΡ 16.14.01 τετ 
 Σίηινο: Λαηκνί επίζθεςεο θξεαηίσλ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Μνλάδα Μέηξεζεο Μέηξν κήθνπο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                    
ΤΓΡ 6327              
 
Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελόο κέηξνπ κήθνπο νξζνγσληθνύ ιαηκνύ επηζθέςεσο νρεηνύ 
απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ(θξεάηην επίζθεςεο) δηαζηάζεσλ εζσηεξηθώλ 0,75*0,55εθ 
σο ηα ηερληθά ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηαιινπξγηθώλ. 
 
Σηκή ελόο κέηξνπ κήθνπο 
Δπξώ                                                                                                          
(Αξηζκεηηθά) : 350 
                                                                                                              
(Οινγξάθσο) :  ηξηαθόζηα πελήληα  
 

Α.Σ.37 ΝΑΤΓΡ 12.01.01.03 
Σίηινο:Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Σζηκεληνζσιήλεο 
απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Ολνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ D400 mm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Μνλάδα Μέηξεζε     m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο                                                                                                                                    
ΤΓΡ6551.3                                                                                                         
100% 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκόο ζην 
όξπγκα, ηνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, από 
ζθπξόδεκα ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθό 
δαθηύιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. 
 Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 
 Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm 
 Ωο πξνο ην πιηθό θαηαζθεπήο:  άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 
 Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηύπoπ "θακπάλαο" 
(bell-sochet pipes) 
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 Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο 
 ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνώζεζεο (pipe-jacking). 
 Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην 
θνξηίν ζξαύζεσο ζε kN/m, δηαηξνύκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη από ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνύ 
(bedding factor), πξνθύπηεη, ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1295-1, ην επηηξεπόκελν 
βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα ηα εθάζηνηε εθαξκνδόκελα θηλεηά θνξηία. Ωο εθ ηνύηνπ κε κηα 
κόλνλ θιάζε αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ θαη επηινγή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηύπνπ 
έδξαζεο/εγθηβσηηζκνύ ηεο ζσιελνγξακκήο θαιύπηνληαη όιεο νη ζπλζήθεο πνπ 
απαληώληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππό νδνύο βαξεηάο ή ειαθξάο θπθινθνξίαο, εθηόο 
θαηαζηξώκαηνο νδνύ). 
 Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο, ηεο 
θαηεγνξίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνύ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο). 
 Ωο εθ ηνύηνπ ην παξόλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, 
ρσξίο δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο ζπλδεζκνινγίαο (ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο ή θακπάλαο) 
θαη ηελ δηάηαμε ή κή νπιηζκνύ. 
 Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνύ, όζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνύ. 
 Οη δαθηύιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη 
κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα 
παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιόγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 
 Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξόδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ 
αλζεθηηθνύ ζηα ζεηηθά/ζεηώδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) εθαξκόδεηαη, ζπκβαηηθά, 
πξνζαύμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. Όηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή 
επίζηξσζε πξόζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθό επνμεηδηθήο βάζεσο ή ινηπά πιηθά, 
εθαξκόδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαύμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ 
ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο (ζεηξαο) 120 κε ζήκαλζε CE θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε 
ηνπο αληίζηνηρνπο ειαζηηθνύο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη απαηηνύκελεο πιάγηεο 
κεηαθνξέο, ν θαηαβηβαζκόο ζην όξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή 
ηνπ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ 
κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκό ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο  πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε 
κεθνηνκηθήο θιίζεο. 
 Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξύγκαηνο, εγθηβσηηζκνύ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο 
ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ νξύγκαηνο, ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα αληίζηνηρα 
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 Η ηηκνιόγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
παξόλ άξζξν, ζα γίλεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκώλ κνλάδαο.  
 
Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθό κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληόο ησλ 
θξεαηίσλ ηκήκα ησλ ζσιήλσλ) θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηύπν ηζηκεληνζσιήλσλ, 
αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο εθάζηνπ ζσιήλα, σο εμήο: 
Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 
  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D400 mm. 
 Δπξώ                                                                                                     
(Αξηζκεηηθά) :  41,20 
                                                                                                         (Οινγξάθσο) :  
ζαξάληα έλα θαη είθνζη ιεπηά 
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Α.Σ.38 ΝΑΤΓΡ 12.14.01.15 
 Σίηινο: σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 
 σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 Ολνκ. 
δηακέηξνπ DN 315 mm / ΡΝ 10 atm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Μνλάδα Μέηξεζε  m                                                                                                 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο: 
 ΤΓΡ 6621.7 100%                                                                                                                                            
 
 Πιήξεο πεξηγξαθή - Σηκή άξζξνπ 
 σιελώζεηο ππό πίεζε από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο θαηά 
ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνύ, λεξνύ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε 
νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππό πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνύ. 
 Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), 
ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: 
 ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιόγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: 
 ιόγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθό πάρνο ηνπ 
 ηνηρώκαηνο) θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμώζεζεο -extrusion-, 
 πνιπζηξσκαηηθήο εμώζεζεο, κε πξόζζεηε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε peelable 
layer). 
 O αξηζκόο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθό θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε 
ηελ ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) 
 σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 ύκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά 
θαηεγνξία πιηθνύ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή 
SDR 
 ην παξόλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνύηνπ 
εμππαθνύεηαη όηη πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρώκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Πξόηππν. 
 Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειόηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πόζηκν λεξό, Ρ = γηα 
δίθηπα απνρέηεπζεο ππό πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 
 ην παξόλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο 
έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θύζεσο δίθηπα. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ζσιήλεο κε απνζπώκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) 
νθείινπλ λα πιεξνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθώλ, κεραληθώλ θαη ρεκηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ινηπνύο ζσιήλεο ΡΔ. 
 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
 α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηόπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζώο θαη ησλ εηδηθώλ 
ηεκαρίσλ από ΡΔ. 
 β. Η πξνζθόκηζε επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπώλ ζπγθόιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηώλ θαη ηα πάζεο θύζεσο απαηηνύκελα αλαιώζηκα. 
 γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη 
ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ ηνπο από ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνύο ζπγθνιιήζεσο (butt 
welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθώλ, θαζώο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηύνπ θαηά ηκήκαηα 
ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθόκηζε επί ηόπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηύνπ 
ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε δαπάλε γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ππό θαηαζθεπή αγσγνύ από 
 πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξόλ άξζξν αιιά 
πιεξώλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ 
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πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηύνπ θαη ν εγθηβσηηζκόο ησλ 
ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ. 
 
 Σηκή αλά κέηξν αμνληθνύ κήθνπο αγσγνύ από πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, 
 αλά ηύπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 
  σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100(κε ειάρηζηε απαηηνύκελε 
αληνρή MRS10 =10MPa), 
─κε─ζπκπαγέο─ηνίρσκα,─θαηά─ΔΛΟΣ─ΔΝ─12201 

  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 315 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
 Δπξώ                                                                                                            
(Αξηζκεηηθά) :  60,00 
                                                                                                                  
(Οινγξάθσο) :  εμήληα 
  

 
 

 
 
 
 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
                       28/03/2018 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
28/03/2018 

Ξπλνγαιάο Ισάλλεο 
 

 
Πξντζηάκελνο Σερληθήο Τπεξεζίαο  

Γήκνπ Καξύζηνπ  

Κσλ/λνο Βαξειάο 
 

 
Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο  

Γήκνπ Καξύζηνπ 

 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

2014 Ε 57200002 ΣΗ ΑΕ ΣΟΤ ΠΔΕ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 27/2018 

 

 

 

1.015.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

«ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΣΑΗ ΚΑΡΤΣΟΤ» 

 

 

 

ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

 

 

ΣΕΤΥΟ 7 : 

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (Φ.Α.Τ.) 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

                       28/03/2018 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

28/03/2018 

Ξσνογαλάς Ιωάννης 

 

 

Προϊστάμενος Σετνικής Τπηρεσίας  

Γήμοσ Καρύστοσ  

Κων/νος Βαρελάς 

 

 

Γιεσθσντής Σετνικής Τπηρεσίας  

Γήμοσ Καρύστοσ 

 

 

ΚΑΡΤΣΟ 

2018 

 



ΣΕΤΥΟ 7:  ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (Φ.Α.Τ.) 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ: 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΧΕΣΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΔΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΤΝΟΔΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ. 

Ρρόκειται για υδραυλικό ζργο πλιρουσ καταςκευισ οχετϊν ομβρίων υδάτων μετά των 
ςυνοδϊν ζργων καταςκευισ αγωγϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. Επίςθσ ςτο ζργο 
καταςκευάηονται και ζργα αςφαλτόςτρωςθσ οδϊν και  καταςκευι πεηοδρομίων. Το ζργο 
εκτείνεται ςτα Ο.Τ. 60, Κ.Χ. 217Α, 50, 218, 222, 222Α . Αποτελείται από οδοφσ πλάτουσ 16,00μ, 
23,00μ, 9,00μ και 6,00μ.  

Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου: 

Τα ζργα εκτείνονται εντόσ τθσ περιμζτρου ΕΡΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΡΟΛΗΣ ΚΑΥΣΤΟΥ 

2. Στοιχεία των κυρίων του ζργου (καταγράφονται κατά χρονολογικι ςειρά αρχίηοντασ 
από τον αρχικό / αρχικοφσ ιδιοκτιτεσ και ςυμπλθρϊνονται κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του 
ζργου, οπότε επζρχεται κάποια αλλαγι ςτθ ςυνολικι ι ςτισ επιμζρουσ ιδιοκτθςίεσ); 

 

Ονοματεπϊνυμο Διεφκυνςθ Ημερ/νία κτιςεωσ 
Τμιμα του ζργου όπου 

υπάρχει ιδιοκτθςία 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΥΣΤΟΥ   100% 
    

    

 

1. τοιχεία του ςυντάκτη του ΦΑΤ : 

………………………………………………………… 

2, τοιχεία των υπευθφνων ενημζρωςησ / αναπροςαρμογήσ του ΦΑΤ: 

Ονοματεπϊνυμο Ιδιότθτα Διεφκυνςθ Ημερ/νία 

αναπροςαρμογισ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΜΗΜΑ Β' 

ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1. Σεχνική περιγραφή του ζργου 

Ρρόκειται για υδραυλικό ζργο πλιρουσ καταςκευισ οχετϊν ομβρίων υδάτων μετά των 
ςυνοδϊν ζργων καταςκευισ αγωγϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. Επίςθσ ςτο ζργο 
καταςκευάηονται και ζργα αςφαλτόςτρωςθσ οδϊν κακϊσ και θ καταςκευι πεηοδρομίων. Το 
ζργο εκτείνεται ςτα Ο.Τ. 60, Κ.Χ. 217Α, 50, 218, 222, 222Α . Αποτελείται από οδοφσ πλάτουσ 
16,00μ, 23,00μ, 9,00μ και 6,00μ. 

 2. Παραδοχζσ μελζτησ 

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1. Κατθγορία ςκυροδζματοσ  

2.Α.2. Κατθγορία χάλυβα  

2.Α.3. Υλικό βάςθσ  

2.Α.4. Υλικό υπόβαςθσ  

2.Α.5. Άςφαλτοσ  

2.Α.6. Αγωγοί ακακάρτων  

2.Α.7. Αγωγοί όμβριων  

2.Α.8. Αγωγοί Υδρευςθσ  
 

Β. ΕΔΑΦΟΣ 

2.Β.1. Επιτρεπόμενθ τάςθ εδάφουσ (KN/m2)  

2.Β.2. Δείκτθσ εδάφουσ Ks (KN/m1)  

2.Β.3. Γωνία εςωτερικισ τριβισ εδάφουσ  

2.Β.4.   

2.Β.5.   

2.Β.6.   



 

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.Γ.1. Σειςμικότθτα περιοχισ II 
2.Γ.2. Σειςμικι επιτάχυνςθ εδάφουσ Α=0,16 
2.Γ.3. Σπουδαιότθτα κτιρίου Σ2 
2.Γ.4. Συντελεςτισ ςπουδαιότθτασ ΓΜ,ΟΟ 
2.Γ.5. Κατθγορία εδάφουσ Β 
2.Γ.6 Συντελεςτισ ςειςμικισ ςυμπεριφοράσ Q=3.50 
2.Γ.7. Συντελεςτισ κεμελίωςθσ Θ=1.00 
2.Γ.8. Συντελεςτισ φαςματικισ ενίςχυςθσ Βο=230 
2.Γ.9. Συντελεςτισ ςυνδυαςμοφ δράςεων Ψ2=0,30 
2.Γ.10. Χαρακτθριςτικζσ περίοδοι Τι =0,15, 

Τ2=0.60 2.Γ.11. Τεταγμζνθ φάςματοσ επιταχφνςεων ςειςμοφ (Τ2<Τ) Rd=0.11 
2.Γ.12    

Δ. ΦΟΤΙΑ 

2.Δ.1. Κδιο βάροσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 25,00 KN/m2 

2.Δ.2. Κδιο βάροσ γαιϊν 18-22 KN/m2 
2.Δ.3. Πχθμα SLW60 

2.Δ.4.   

2.Δ.5.   
2.Δ.6.    

Ε. ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

2.Ε.1. Ρρόβλεψθ ςχεδιαςμοφ ΑΚΑΘΑΤΩΝ 20 ΕΤΗ 

2.Ε.2. Συντελεςτισ MANNING π=0.16 

2.Ε.3. ΕΙΔΙΚΗ ΡΑΟΧΗ 0,0030 Λ/ΔΛ 

2.Ε.4.   
2.Ε.5.   
2.Ε.6.    

1. χζδια του ζργου: 

Θα προςαρτϊνται με μορφι παραρτιματοσ τα «ωσ καταςκευάςκθ» ςχζδια του ζργου 

μετά τθν καταςκευι του. 

          ΤΜΗΜΑ Γ' 

Επιςθμάνςεισ 

Οι βαςικζσ επιςθμάνςεισ των κινδφνων φαίνονται αναλυτικά και με τθν ςπουδαιότθτα που 

ενζχει ο κακ' ζνασ από αυτοφσ ςτο τεφχοσ ΣΑΥ 

ΤΜΗΜΑ Δ' 

Οδθγίεσ και χριςιμα ςτοιχεία για τθν αποφυγι κινδφνων για μελλοντικζσ εργαςιϊν 

ςυντιρθςθσ-επιςκευϊν. 



1. Εργαςίεσ ςε φψοσ: 

2. Εργαςίεσ ςε περιβάλλον με κίνδυνο ζκρηξησ ή πυρκαγιάσ: 

3. Εργαςίεσ ςε φρζατα, υπόγεια ή τάφρουσ, εργαςίεσ ςε θζςεισ όπου υπάρχει κίνδυνοσ 

αςφυξίασ, πνιγμοφ και ζκθεςησ ςε χημικοφσ, βιολογικοφσ παράγοντεσ: 

Ο κακαριςμόσ των αγωγϊν κα γίνεται από τα φρεάτια επίςκεψθσ με όλα τα απαραίτθτα 

μζτρα αςφάλειασ με φωτιςμό, και ςυνεχι επαφι του ςυνεργείου εντόσ του φρεατίου με 

τον υπεφκυνο τθσ εργαςίασ που κα βρίςκεται εκτόσ του φρεατίου. 

Οι εργαςίεσ εντόσ των τάφρων με τθν επίβλεψθ μόνον αρμοδίων μθχανικϊν , ειδικι 

προςοχι ςτθν αντιςτιριξθ 

ΤΜΗΜΑ Ε' 

Ρρόγραμμα αναγκαίων επικεωριςεων και ςυντθριςεων του ζργου και των 

εγκαταςτάςεϊν του. 

• Επικεϊρθςθ του καταςτρϊματοσ οδϊν και αποκατάςταςθ τθσ επιφάνειασ αυτϊν 

όςον αφορά τθν αςφαλτικι ςτρϊςθ. 

• Επικεϊρθςθ των φρεατίων υδροςυλλογισ και εςχαρωτϊν αγωγϊν και ςυχνόσ 

κακαριςμόσ αυτϊν. 

• Επικεϊρθςθ των δικτφων φδρευςθσ και των ςυςκευϊν αυτισ για διαρροζσ και 

άμεςθ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν, 

• Επικεϊρθςθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα των αγωγϊν αποχζτευςθσ όμβριων και 

ακακάρτων και άμεςθ αποκατάςταςθ των αποφράξεων και λοιπϊν ηθμιϊν. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

                       28/03/2018 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

28/03/2018 

Ξυνογαλάσ Ιωάννθσ 

 

 

Ρροϊςτάμενοσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ  

Διμου Καρφςτου  

Κων/νοσ Βαρελάσ 

 

 

Διευκυντισ Τεχνικισ Υπθρεςίασ  

Διμου Καρφςτου 
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